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Voorwoord

Versie van het document

Voorliggende versie van het Inrichtingsplan is het definitieve versie van het rapport van 

januari 2012 en maakt onderdeel uit van de producten die voor Hoogwatergeul Veessen-

Wapenveld worden opgeleverd voor de voortoets SNIP3 van de Programmadirectie Ruimte 

voor de Rivier (PDR). In dit inrichtingsplan worden zowel de keuzes die gemaakt zijn voor 

het ontwerp als het ontwerp op hoofdlijnen en per object beschreven.

Een eerste concept is opgeleverd aan de opdrachtgever Projectorganisatie Veessen 

Wapenveld van de provincie Gelderland in december 2010. Deze is in januari 2011 van 

commentaar voorzien door de projectorganisatie en vervolgens verwerkt tot eindconcept 

van februari 2011. Deze is in maart de voortoets van de PDR ingegaan. Deze huidige 

definitieve versie beschrijft de aanpassingen op basis van het ontvangen commentaar en nog 

doorgevoerde wijzigingen in het ontwerp tot en met december 2011.
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HOOFDSTUK

1 Inleiding

1.1 AANLEIDING

Naar aanleiding van de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 heeft het kabinet besloten 

dat de beveiliging tegen overstromingen in het rivierengebied niet langer uitsluitend door 

dijkverhoging en -versterking moet plaatsvinden. Het kabinet heeft ervoor gekozen meer 

ruimte te geven aan de rivieren, om zó de vereiste veiligheid in het rivierengebied te 

garanderen. In de PKB Ruimte voor de Rivier heeft het kabinet hiervoor een samenhangend 

pakket van rivierverruimende maatregelen vastgesteld, die het stroomgebied van de Rijn en 

het bedijkte deel van de Maas beter zullen beschermen tegen overstromingen. Op 25 januari 

2007 is de PKB in werking getreden. 

De PKB Ruimte voor de Rivier richt zich op het realiseren van twee samenhangende 

doelstellingen:

 het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen 

overstromingen;

 het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied.

Het waarborgen van de veiligheid geldt als hoofddoelstelling; het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit als tweede doelstelling. Uiterlijk in 2015 moet het vereiste 

veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken in overeenstemming zijn met de 

maatgevende afvoer van 16.000 m
3
/s bij Lobith. 

Het pakket aan maatregelen dat het kabinet in de PKB Ruimte voor de Rivier heeft 

voorgesteld moet ook op de lange termijn zijn nut behouden en geen belemmering vormen 

voor maatregelen die later noodzakelijk kunnen zijn. Op de lange termijn gaat het kabinet 

uit van 18.000 m
3
/s.

1.2 MAATREGEL HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD

Eén van de voorgestelde maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier is de hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld (zie Afbeelding 1.1). In de Nota van Toelichting van de PKB Ruimte 

voor de Rivier is de maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld als volgt beschreven:

PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER

De maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld voorziet in de aanleg van een hoogwatergeul 

door het Wapenveldsebroek met een instroompunt ten zuidwesten van Veessen. Het 

uitstroompunt van de hoogwatergeul ligt bij de Hoenwaard, ten oosten van het gemaal Veluwe. 
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Er worden dijken aangelegd om het water onder vrije afstroming van zuid naar noord te leiden 

en om het binnendijkse gebied te beschermen. De toekomstige overstromingsfrequentie van de 

hoogwatergeul zal, volgens dit plan, beperkt zijn. Daarom kan de landbouwfunctie van het 

gebied gehandhaafd blijven.

Deze maatregel houdt concreet in dat er in het gebied van het Veesser-, het Vorchter- en het 

Wapenveldsebroek twee dijken in het landschap komen te liggen. Ertussen ontstaat zo een 

‘geul’, die bij hoogwater een deel van het water van de IJssel verwerkt (zie Afbeelding 1.2). 

Bij hoogwater stroomt het water de hoogwatergeul in bij Veessen, ter hoogte van 

rivierkilometer 961. Het uitstroompunt ligt ten oosten van het gemaal van Waterschap 

Veluwe, ter hoogte van rivierkilometer 972. Door de werking van de hoogwatergeul wordt 

de waterstand op de IJssel (bovenstrooms van het inlaatpunt) lager.

Tegen de komst van de hoogwatergeul is in het gebied veel protest geuit. Zowel door de 

lokale overheden gemeente Heerde en Waterschap Veluwe als door inwoners uit het gebied. 

Afbeelding 1.1

Plangebied hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld in PKB 

Ruimte voor de Rivier

Afbeelding 1.2

Principe hoogwatergeul
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Tijdens de behandeling van de PKB in de Eerste en Tweede Kamer zijn diverse 

Kamervragen gesteld, welke hebben geleid tot het indienen van de motie Eigeman c.s. In 

deze motie is aangegeven dat de maatregel naast de veiligheid ook moet bijdragen aan de 

ontwikkeling van het gebied. 

1.3 PLANSTUDIE HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD

Voor deze PKB-maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een planstudie gestart. De 

Minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de provincie Gelderland op 12 oktober 2007 

een bestuursovereenkomst getekend voor de uitvoering van deze planstudie. 

De planstudie voor de maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld kent een dubbele 

opdracht:

1. Het opstellen van een projectontwerp dat leidt tot een waterstandverlaging van 71 cm 

op de IJssel tussen rivierkilometer 960,7 en km 961,7 en dat een bijdrage levert aan de 

ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

2. Het opstellen van een samenhangend herinrichtingsplan dat recht doet aan de 

landbouwkundige waarden, de landschappelijke kwaliteit en de hoogwateropgave. Dit 

is vertaald in het opstellen van een haalbaar plan voor de gebiedsontwikkeling, 

vastgelegd in het ‘Advies gebiedsontwikkeling’.

Daarnaast zijn aan het projectontwerp de volgende randvoorwaarden gesteld:

1. voldoen aan de eisen voor de veiligheid (een overschrijdingsfrequentie kleiner dan één 

keer per 1.250 jaar);

2. uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd;

3. passen in het taakstellend budget;

4. passen in het kader van de Nota ruimtelijke kwaliteit Veessen-Wapenveld;

5. draagvlak bij partijen in het gebied.

De PKB-maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wordt planologisch vastgelegd in 

een Rijksinpassingsplan.

1.4 SNIP2A-BESLISSING MET AANTAL OPDRACHTEN VOOR SNIP3

Voor de interne besluitvorming bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat doorloopt het 

project de SNIP-procedure (Spelregels voor Natte Infrastructuur projecten) van 

Rijkswaterstaat. In de bestuursovereenkomst is vastgesteld dat de provincie aan de minister 

advies uitbrengt over de variantkeuze (de SNIP2A-beslissing) en over de projectbeslissing 

(SNIP3).

Op 28 mei 2010 heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het voorkeursalternatief 

voor de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld vastgesteld. Met deze zogeheten SNIP2A-

beslissing heeft de minister ingestemd met het voorkeursalternatief dat door de Stuurgroep 

Veessen-Wapenveld is aangedragen. Dat betekent dat de hoogwatergeul een geul wordt 

waarin landbouw de voornaamste functie blijft, met een overstromingsfrequentie van 

gemiddeld eens per mensenleven. De minister voegt aan zijn beslissing nog een taakstellend 

budget en een aanvullende opdracht toe. 
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In de kern luidt deze opdracht:

Onderzoek de mogelijkheden voor kostenbesparing, verbetering van de beheersbaarheid en

betrouwbaarheid van de inlaat en versnelling in de uitvoering.

SNIP3-beslissing

Na de besluitvorming over het voorkeursalternatief is deze in de huidige fase (SNIP3) nader 

uitgewerkt en gedetailleerd. In deze fase is bijzondere aandacht geschonken aan het

kostenbewust ontwerpen. Specifiek voor het ontwerp van de dijken is aanvullend 

onderzoek verricht. Ook is aandacht besteed aan de veiligheid en bereikbaarheid van het 

gebied en het projectontwerp zelf, o.a. de inlaat, de uitlaat, het dijktracé en de 

waterhuishouding in het plangebied. 

Het eindproduct is een volledig uitgewerkt projectontwerp van de hoogwatergeul inclusief 

onderbouwende rapporten met een (ontwerp) Milieueffectrapport (MER) en een advies 

Gebiedsontwikkeling. Al deze rapporten dienen ter onderbouwing van het (ontwerp) 

Rijksinpassingsplan met bijbehorende vergunningaanvragen om de hoogwatergeul te 

kunnen realiseren. Een totaaloverzicht van alle voor de SNIP3-beslissing opgestelde 

producten is in Afbeelding 1.3 opgenomen. 

Adviesnota SNIP 3
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Ontwerp:
Inrichtingsplan
Dijkontwerp
Grote kunstwerken
GIS-kaarten en leggers
Digitaal terreinmodel

Onderzoeken:
Geotechniek
Natuur
Archeologie
Bodem
Kabels & Leidingen
Niet-gesprongen explosieven

Procedures:
Milieueffectrapport
Samenvatting MER
Rijksinpassingsplan
Concept-vergunningaanvragen:

Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet
Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht
Ontgrondingenwet
Wet BodembeschermingEffecten:

Passende beoordeling
Natuurtoets
Ammoniak
Rivierkunde
Hydrologie
Lucht, geluid & externe 
veiligheid

Projectdocumenten:
Bijdrage aan PPI-planning
PRI-raming

Basisproducten SNIP 2A

Uitvoering:
Uitvoeringsplan
Grondstromenplan

Gebruik:
Hoogwaterplan
Coördinatieplan
Beheer & Onderhoudsplan

Afbeelding 1.3

Overzicht van producten voor 

SNIP 3-beslissing
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1.5 DOEL VAN HET INRICHTINGSPLAN

Het inrichtingsplan geeft een toelichting op het uiteindelijke projectontwerp en de keuzes 

die in de aanloop daar naartoe zijn gemaakt. Het ontwerp is vastgelegd op diverse 

tekeningen die als bijlage zijn opgenomen.

1.6 LEESWIJZER

Dit rapport omvat allereerst een beschrijving van de huidige situatie van het plangebied. 

Vervolgens is het projectontwerp en de daarvoor gemaakte keuzes op hoofdlijnen 

toegelicht. Deze twee hoofdstukken geven algemene informatie over de PKB maatregel 

hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Deze informatie is in alle in afbeelding 1.3 aangegeven 

rapporten opgenomen. 

Op grond daarvan is de functie- en objectenboom verder gedetailleerd. Het projectontwerp 

is vervolgens in hoofdstuk 4 en 5 op hoofdlijnen beschreven, gevolgd door een technische 

toelichting per object in hoofdstuk 6. In het afsluitende hoofdstuk 7 is het ontwerp getoetst 

aan het Programma van Eisen.

Als bijlage zijn diverse tekeningen en rapportages opgenomen, waaronder het programma 

van eisen voor het ontwerp.

De in dit rapport gebruikte plaatsaanduidingen zijn weergegeven op de Toponiemenkaart, 

die als bijlage is opgenomen.
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HOOFDSTUK

2 Plangebied 
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

2.1 PLANGEBIED

Het plangebied voor het projectontwerp omvat de toekomstige hoogwatergeul, de 

landschapszone en delen van het oeverwalgebied waar aanpassingen nodig zijn vanwege de 

hoogwatergeul. Het overgrote deel van het plangebied ligt in de gemeente Heerde. Aan de 

oostzijde, nabij Marle ligt een klein deel van het plangebied in de aangrenzende gemeente 

Olst-Wijhe.

Ten zuiden van Veessen wordt het plangebied begrensd door de IJssel. Langs de westzijde 

is de Grote Wetering de plangrens. Aan de oostzijde ligt de plangrens in het oeverwalgebied 

vanwege de landbouwbedrijfslocatie en aanpassingen aan watergangen. Ten noorden van 

de Werverdijk worden naast de aanleg van een uitlaatvoorziening kades aangelegd. Deze

kades maken ook onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied is circa negen kilometer 

lang en 500 tot 1.500 m breed. 

2.2 HUIDIGE SITUATIE

Tussen Heerde en de IJssel ligt het binnendijkse gebied van Veessen-Wapenveld (zie 

Afbeelding 2.4). Het gebied tussen de IJssel en de Grote Wetering is een open agrarisch 

gebied met voornamelijk graslanden. Het aantal inwoners in de gemeente Heerde is redelijk 

stabiel (circa 18.000 inwoners). De bevolkingsdichtheid in Heerde ligt fors onder het Gelders 

gemiddelde (229 inwoners/km
2

in Heerde versus gemiddeld 398 in Gelderland). 

Landschap

Het gebied kenmerkt zich door de vier uiteenlopende landschappen van Veluwerand, 

komgebied, oeverwal en uiterwaard. Deze zijn nog duidelijk te onderscheiden en 

herkenbaar aanwezig. De variatie in landschappen op een zo korte afstand en de diversiteit 

maakt het gebied tussen Veessen en Wapenveld uniek. Tussen de meer besloten oeverwal 

en Veluweflank ligt het open komgebied. Het gebied tussen Wapenveld en Marle, het 

Wapenveldsebroek, wordt als zeer open ervaren. De overgang van Veluwe naar IJssel is 

daarbij het meest markant in het zuiden langs de Kerkdijk en in het noorden nabij het 

gemaal waar de rivierdijk ombuigt naar de Veluwerand. 

Bebouwing

In het plangebied bevinden zich vier dorpen: Wapenveld aan de noordzijde, en Heerde, 

Veessen en Vorchten aan de zuidzijde. Veessen is een typisch dijkdorp. Ook de 

buurtschappen Marle en Werven liggen aan de dijk en zijn duidelijk herkenbaar als 

buurtschappen aan de dijk. 
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De bebouwing concentreert zich op de oeverwal aan de oostzijde. Hier bevindt zich ook een 

aantal historische boerderijen met grote erven en voorhuizen.

Landbouw

Het plangebied heeft hoofdzakelijk een landbouwkundige functie met voornamelijk 

melkveebedrijven en daarnaast een aantal veehouderij-akkerbouw-fruitteelt- en 

vleesveebedrijven. Over het algemeen zijn de melkveebedrijven groter dan het landelijk 

gemiddelde. De veebezetting van 1,5 melkkoe per hectare met jongvee geeft een 

veebezetting van circa 2,5 gve per hectare. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf is 

bijna 70 koeien. In het gebied komen veel ondernemers met groeiwensen voor. In de huidige 

situatie is beperkt verweving van functies aanwezig.

Afbeelding 2.4

Toponiemenkaart
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Ontsluiting

De wegenstructuur in het plangebied kenmerkt zich door twee noord-zuidverbindingen en 

een aantal oost-westverbindingen, die in de huidige situatie de hoofdontsluiting van het 

gebied vormen. De noord-zuidverbindingen bevinden zich aan de oostzijde van het gebied 

over de IJsseldijk (Werverdijk-Marledijk-IJsseldijk) met een aansluiting op de pont naar 

Wijhe en meer westelijk door het gebied (Schraatgravenweg, Nijoeverseweg, Oude IJssel-

Kerkweg, en Veesser Enkweg). De oost-west gerelateerde verbindingen zijn van noord naar 

zuid bezien de Werverdijk, de Breeweg, de Ziebroekseweg, de Plakkenweg en de Kerkdijk. 

Ten oosten van de Grote Wetering ligt een fietspad. Overige vrijliggende fietspaden zijn in 

het plangebied niet aanwezig.

Waterhuishouding

Het gebied Veessen-Wapenveld is waterhuishoudkundig te karakteriseren als een zeer 

zwak hellend afwateringsgebied. Het gehele gebied watert via de Grote Wetering af op de 

IJssel. De belangrijkste hoofdwaterlopen zijn de Terwoldse Wetering, Grote Wetering, 

Nieuwe Wetering en de Vorchter Leigraaf.

Ecologie

De Grote Wetering is, op de EHS kaart van de provincie Gelderland, een nog te ontwikkelen 

ecologische verbindingszone. Langs deze wetering liggen ter hoogte van Vorchten enkele 

bosjes (bestaande natuur). De noordzijde van het komkleigebied (Ganzenveld) vormt een 

belangrijk weidevogel- en ganzenfoerageergebied en is als beheergebied begrensd als 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gebied staat bekend om de hoge dichtheid aan 

kritische weidevogelsoorten, zoals grutto en watersnip. In de wintermaanden foerageren 

hier grote aantallen kolganzen en kleine zwanen op het eiwitrijke gras. De belangrijkste 

binnendijkse floristische waarden zijn aanwezig in de vorm van kwelafhankelijke vegetaties 

en dijkflora. Op de IJsseldijk zijn verspreid glanshaverhooilanden aanwezig. Diverse 

vleermuissoorten gebruiken het gebied als foerageergebied en vliegroute. Verder komt de 

steenuil (jaarrond beschermde nesten Flora- en faunawet) verspreid over het hele 

plangebied voor. In de sloten en grotere wateren zijn beschermde vissoorten als kleine 

modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad aanwezig. In de uiterwaarden is het 

voorkomen van de libellensoort rivierrombout bekend.

Het buitendijks gelegen deel (vanaf de buitenkruin van de IJsseldijk) van het plangebied 

maakt deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden IJssel’ (bij de instroomopening bij 

Veessen en bij de uitstroomopening). Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ ligt ter hoogte van 

Wapenveld hemelsbreed op circa 1,5 kilometer afstand van het plangebied. 

Veiligheid bewoners

Het plangebied wordt in de huidige situatie beschermd door dijkring 52. Het wettelijke 

veiligheidsniveau van het gebied is net als het grootste deel van het Nederlandse 

Rivierengebied 1/1.250. Dit betekent dat de kans dat het gebied overstroomt kleiner is dan 

eens in de 1.250 jaar.
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HOOFDSTUK

3 Ontwerp 
hoogwatergeul

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op het projectontwerp van de hoogwatergeul.

Onderscheid is gemaakt in de ‘normale’ situatie, waar de hoogwatergeul niet in werking is, 

en de situatie van een ’meestromende hoogwatergeul’. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het Inrichtingsplan.

3.1 HOOGWATERGEUL 

De hoogwatergeul reduceert de waterstand op de IJssel met minimaal 71 cm ter plaatse van 

de inlaat. De hoeveelheid water die door de hoogwatergeul kan stromen, is hierin sturend 

en wordt bepaald door de inlaat, de uitlaat en de breedte van de hoogwatergeul. Het 

bestaande veiligheidsniveau van 1: 1.250 jaar blijft gewaarborgd. 

De hoogwatergeul wordt alleen ingezet, indien dit voor de veiligheid langs de IJssel echt 

nodig is, dat wil zeggen: het gebruik van de geul “eens in een mensenleven”. Hierbij hoort 

een waterstand in de IJssel van NAP + 5,65 m bij de inlaat en een waterstand van NAP + 

4,10 m bij de uitlaat. Uitgaande van een frequentie van het gebruik van de hoogwatergeul 

van ca. 1 keer per 100 jaar zijn deze waterstanden bepaald op basis van de huidige inzichten 

en modelberekeningen, waarbij is uitgegaan van de situatie na 2015, als de maatregelen 

zoals vastgelegd in het programma Ruimte voor de Rivier gereed zijn.

De hoogwatergeul wordt niet gegraven, maar ontstaat door de aanleg van twee dijken, die 

op een afstand van ongeveer 550 tot 1.500 meter van elkaar liggen. De inrichting van de 

hoogwatergeul is gericht op landbouwkundig gebruik. Obstakels tussen de dijken zijn 

zoveel mogelijk verwijderd om de doorstroming van het water niet te belemmeren. De 

dijken zijn circa acht à negen kilometer lang en ten opzichte van omliggend maaiveld 3 tot 5 

m hoog. In het zuiden, ter hoogte van het dorp Veessen, bevindt zich een inlaat, die het 

IJsselwater keert tot een peil van NAP + 5,65 m. In het noorden, ter hoogte van Het Oever, 

bevindt zich de uitlaat (een kade) die het water keert tot NAP + 4,10 m. Ter plaatse van de 

in- en uitlaat zijn de bestaande IJsseldijk en Werverdijk afgegraven. De in- en uitlaat zijn zo 

ontworpen dat de overstromingsfrequentie van de hoogwatergeul voldoet aan het criterium 

‘eens in een mensenleven’. 



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075220747:D ARCADIS 14

Afbeelding 3.5

Projectontwerp in een ‘normale 

situatie’. De inrichting van de 

landschapszone is op deze 

kaart niet correct.
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Situatie van een’ meestromende hoogwatergeul’

Bij een waterstand in de IJssel van NAP + 5,65 m bij de inlaat stroomt het water over de 

kleppen van de inlaat. Om voldoende doorstroomcapaciteit te hebben om de taakstelling 

van minimaal 71 cm te realiseren, worden de beweegbare kleppen in de inlaat geopend en 

gaat het water in de hoogwatergeul ook daadwerkelijk meestromen. Het openen (d.w.z. 

neerlaten) van de kleppen gebeurt alleen als meestromen van de hoogwatergeul ook echt 

noodzakelijk is. Dit is als de IJssel het peil bij de inlaat NAP + 5,65 m bereikt heeft. Dit kan 

door de kleppen van de inlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld iets eerder te 

openen en niet te wachten totdat het water daadwerkelijk over de kleppen stroomt. Een 

bijkomend voordeel van dit anticiperend optreden is dat bij neergelaten kleppen de 

stroomsnelheden in de hoogwatergeul beperkt blijven en daarmee ook de schade. 

In een bedieningsprotocol, dat in goed overleg met alle betrokken partijen zal worden 

opgesteld, wordt vastgelegd op basis van welke objectieve gegevens de kleppen worden 

bediend voordat de waterstand van NAP + 5,65 m wordt bereikt. Bij twijfel of de waterstand 

van NAP + 5.65 m net wel of net niet wordt bereikt, zal het water eerst over de kleppen 

gaan. Daarna worden de kleppen pas geopend.

Bij maatgevende omstandigheden voert de geul 45% van het IJsselwater af (circa 

1.150 m
3
/s). Berekeningen met een verwachte maatgevende hoogwatergolf laten zien dat de 

hoogwatergeul zich in circa 14 uur vult. Vier dagen na het openen van de kleppen wordt de 

maximale waterstand bereikt. Weer tien dagen later zakt het waterniveau op de IJssel tot 

onder het niveau van de drempel van de inlaat en stroomt er geen water meer de 

hoogwatergeul in. De kleppen in de inlaat kunnen dan weer gesloten worden. 

Vanaf dat moment stroomt de hoogwatergeul grotendeels onder vrij verval leeg via de 

uiterwaarden richting Hoenwaard terug de IJssel in (zie Afbeelding 3.5). In een periode van 

ca. 2 weken stroomt de geul onder vrij verval leeg. Allereerst zal het water uitstromen over 

de uitlaat (Westkade) in het noorden. Vervolgens stroomt de waterschijf tussen maaiveld en 

de kruinhoogte van de uitlaat onder vrij verval weg door een uitlaatvoorziening in de 

uitlaat. Als laatste wordt het water in de watergangen (“binnen de boorden”) uitgemalen via 

het vernieuwde gemaal Nieuw Wapenveld op de Grote Wetering en vandaar via het gemaal 

Veluwe naar de IJssel. Voor het uit de hoogwatergeul pompen van het resterende water zijn 

ca. 2 weken nodig. Na een periode van 6 weken, vanaf de overschrijding van de waterstand 

van NAP + 5,65 m, is de “normale” situatie weer hersteld.

Volgestroomd is de hoogwatergeul een langwerpige nevengeul van de IJssel (zie Afbeelding 

3.6). Als de hoogwatergeul volloopt, zorgt dit voor een aanzienlijke verlaging van het 

waterpeil in een deel van de IJssel. Het oeverwalgebied tussen de hoogwatergeul en de 

IJssel met de dorpen Veessen, Vorchten en Marle blijft bereikbaar via de brug Kerkdijk bij de 

inlaat en de brug Werverdijk bij de uitlaat.
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Afbeelding 3.6

Situatie van een 

‘meestromende 

hoogwatergeul’ (De inrichting 

van de landschapszone is op 

deze kaart niet correct).
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3.2 INLAAT

In normale omstandigheden dient de inlaat het landbouwgebied in de hoogwatergeul te 

beschermen tegen hoogwater. Bij extreem hoogwater op de IJssel dient de inlaat juist water 

vanuit de IJssel door te laten richting hoogwatergeul. 

De inlaat bestaat uit een dijklichaam met daarbovenop kleppen. De kleppen zijn eenvoudig 

van constructie en bediening. Het onderliggende dijklichaam met een hoogte van NAP +

4,80 m vormt een zeer betrouwbare waterkering. Slechts eens in de ca. 5 jaar staat het water 

tegen de kleppen. De kleppen hebben aan de bovenkant een hoogte van NAP + 5,65 m. De 

inlaat beslaat de gehele strook tussen de westelijke en de oostelijke dijk, circa 800 meter. 

Deze inlaat met kleppen over de volle breedte kent een uitgekiende betrouwbaarheid 

(d.w.z. kleine kans op falen) en beheersbaarheid. Belangrijk voordeel van deze inlaat is dat 

bij falen van de bedieningsconstructie de kleppen altijd neergelaten kunnen worden, 

waardoor de inlaat alsnog werkt. Het lineaire karakter van de constructie draagt bij aan een 

goede landschappelijke inpassing en daarmee aan de doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit.

3.3 UITLAAT

De uitlaat dient, vergelijkbaar met de inlaat, te voorkomen dat de hoogwatergeul vaker dan 

eens in een mensenleven inundeert. In de situatie van een meestromende hoogwatergeul 

biedt de uitlaat voldoende afvoercapaciteit. Om het huidige karakter van het gebied zo veel 

mogelijk te handhaven is het tracé van de bestaande kades gebruikt als (onderdeel van ) de 

uitlaat. 

Bij een meestromende hoogwatergeul stroomt het water onder vrij verval over de uitlaat (de 

huidige westelijke kade (Westkade). De Oostkade kent momenteel al een grotere hoogte dan 

de Westkade en heeft als functie te voorkomen dat rivierwater vanuit de IJssel de 

hoogwatergeul instroomt. Om het leegstromen te versnellen is een uitstroomconstructie in 

de uitlaat nodig. Deze uitwateringssluis heeft deuren, die het water buitendijks keren totdat 

het waterpeil aan de binnenzijde voldoende is gestegen en de deuren door de waterdruk 

openen. 

Om voldoende afvoercapaciteit voor de meestromende hoogwatergeul te realiseren, wordt 

de Werverdijk afgegraven. Deze opening wordt voorzien van een brug (Brug Werverdijk) 

om een hoogwatervrije ontsluiting voor het gebied te bieden. Uitgangspunt bij het ontwerp 

van de bruggen voor de hoogwatervrije ontsluiting is het behoud van de Kromme Kolk en 

de daaromheen gelegen bestaande Werverdijk. De Kromme Kolk vormt een belangrijke 

verwijzing naar de in deze omgeving in het verleden vaak doorgebroken dijken. 

3.4 DIJKEN

Aan weerszijden van de hoogwatergeul worden nieuwe dijken aangelegd, welke aansluiten 

op de bestaande IJsseldijk. Door de aanleg van deze dijken ontstaat een extra dijkring (het 

oeverwalgebied c.q. het ‘eiland van Veessen, Vorchten, Marle en Werven’ dat ontstaat bij het 

meestromen van de hoogwatergeul (zie Afbeelding 3.6)), terwijl de bestaande dijkring 

ruwweg wordt verplaatst van de IJssel naar de Grote Wetering. Het bestaande 

veiligheidsniveau voor bewoners van de oeverwal tussen de hoogwatergeul en de IJssel 

blijft gehandhaafd. 
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De dijken van de hoogwatergeul zijn ontworpen op hetzelfde veiligheidsniveau (1:1.250) als 

de bestaande IJsseldijk. 

De dijken zijn gesitueerd op de grens tussen enerzijds de Veluweflank en het komgebied en 

anderzijds het komgebied en de oeverwal. De kruinhoogte van de dijken volgt uit de 

voorschriften uit de Leidraad Rivieren inclusief Addendum I. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de situatie zoals die in de periode 2050 – 2100 verwacht wordt bij een afvoer 

van 16.000 m
3
/s en zelfs 18.000 m

3
/s bij Lobith. De effecten van alle Ruimte voor de 

Riviermaatregelen zijn hierbij meegenomen. Uiteindelijk is gekozen voor dijken met een 

talud van 1:3 aan de buitenzijde en 1:2,5 aan de binnenzijde. De overweging hierbij is dat 

vanuit erosiebestendigheid en golfoploop een 1:3 buitentalud gewenst is, terwijl het 

binnentalud iets steiler is teneinde grond en daarmee kosten te besparen.

De 9 km lange westelijke dijk, ligt grotendeels parallel aan (en ten oosten van) de Grote 

Wetering en is ten opzichte van het omliggende maaiveld gemiddeld 4,5 m hoog. Ten 

oosten van het Gemaal Veluwe sluit de westelijke dijk aan op de Werverdijk, de bestaande 

primaire waterkering. In het zuiden van het plangebied sluit de westelijke dijk ten noorden 

van de Nijesteen aan op de huidige IJsseldijk. 

De 8 km lange oostelijke dijk sluit ten westen van Veessen en de Hollewand aan op de 

huidige IJsseldijk. De oostelijke dijk is ten opzichte van het omliggende maaiveld 3 à 4,5 m 

hoog. Vanaf Veessen ligt de oostelijke dijk tot aan de Werverdijk in het noorden. Vorchten 

blijft aan de oostzijde van de oostelijke dijk liggen. Ten westen van Werven sluit de 

oostelijke dijk aan op de Werverdijk.

3.5 NIEUWE UITERWAARD

Bovenstrooms van de inlaat wordt de huidige IJsseldijk afgegraven, tussen de aansluitingen 

van de nieuwe westelijke en oostelijke dijk. De nieuwe kruinhoogte van de afgegraven 

IJsseldijk aan de rand van de nieuwe uiterwaard is, net als grote delen van de aangrenzende 

bestaande uiterwaard, NAP + 3,00 m. Daarmee ontstaat in het gebied tussen de inlaat, de 

westelijke dijk en de huidige IJsseldijk een nieuwe uiterwaard (grootte circa 30 ha.). 

Wanneer de IJssel een waterpeil boven NAP + 3,00 m bereikt, zal de nieuwe uiterwaard 

onder water komen te staan. In de situatie waarin de effecten van alle Ruimte voor de 

Riviermaatregelen op de IJssel zijn meegenomen, zal dit gemiddeld 30 dagen per jaar 

plaatsvinden. 

3.6 LANDBOUWBEDRIJFSLOCATIE

Het plangebied is op dit moment grotendeels in agrarisch gebruik. Ook in de situatie met 

hoogwatergeul blijft het agrarisch gebruik grotendeels gehandhaafd. In de hoogwatergeul 

zijn geen landbouwbedrijfslocaties aanwezig; binnendijks komt een nieuwe landbouw-

bedrijfslocatie te liggen. De bedrijfslocatie zelf is maximaal 1 ha. groot. Voor de bedrijfs-

woning is 1.000 m
2

beschikbaar.

Om binding te houden tussen de percelen in de hoogwatergeul en het binnendijks gelegen 

bedrijf komen de woningen op dijkhoogte (tegen de dijk aan) te liggen, zodat er vanuit de 

boerderijen zicht blijft op de gronden in de hoogwatergeul. 
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Vanuit kostenbesparing en landschappelijke inpassing komen de stallen en schuren lager te 

liggen dan de (bedrijfs)woning. 

3.7 OPPERVLAKTEWATERSYSTEEM

Als gevolg van de aanleg van de dijken wordt een scheiding aangebracht tussen de 

oppervlaktewatersystemen van de Veluweflank (het gebied ten westen van de westelijke 

dijk), de hoogwatergeul en het oeverwalgebied tussen de oostelijke dijk en de rivier de 

IJssel. De huidige waterlopen blijven ook in de situatie met hoogwatergeul zoveel mogelijk 

gehandhaafd; alleen lokaal vinden aanpassingen van grondwaterpeilen plaats. Nieuwe 

waterlopen worden uit kostenoogpunt zo min mogelijk direct langs de dijken gelegd, maar 

minimaal op een afstand die aanvullende voorzieningen voor de dijkstabiliteit voorkomt. 

Wanneer waterlopen moeten worden verbreed, vindt de verbreding bij voorkeur plaats aan 

één zijde. Dit beperkt het aantal betrokkenen bij grondverwerving en maakt het mogelijk 

één van de twee bestaande taluds te handhaven.

Afwatering van de hoogwatergeul naar de IJssel vindt in de normale situatie plaats via het 

(te vernieuwen) Gemaal Wapenveld en via de Grote Wetering naar de IJssel. Doordat ten 

noorden van Vorchten het oeverwalsysteem aansluit op het watersysteem in de 

hoogwatergeul, moeten de waterlopen hier verbreed worden. Direct ten noorden van de 

inlaat moeten de waterlopen geschikt zijn om water aan te voeren vanaf de Grote Wetering 

naar het oeverwalgebied in verband met droogte- en vorstbestrijding en waterverversing. 

Hiervoor is een aantal dijkkruisingen voorzien.

In het oeverwalgebied worden enkele nieuwe noord-zuidwatergangen aangelegd, omdat de 

dijken een aantal oost-westwaterlopen doorsnijden. Bij de kruising met de oostelijke dijk 

komt een nieuw gemaal, dat zorg draagt voor de afwatering van het oeverwalgebied in de 

situatie van een ‘meestromende hoogwatergeul’. In de ‘normale situatie’ vindt de 

afwatering van het oeverwalgebied plaats onder vrij verval.

Aan de westzijde van de westelijke dijk worden delen van de Grote en Terwoldse Wetering 

verplaatst. De stuw in de Grote Wetering bij de Kerkdijk wordt naar het zuiden verplaatst 

zodat de Terwoldse Wetering op hetzelfde peil aansluit als in de bestaande situatie. 

Het in het Waterbeheerplan Veluwe 2010 t/m 2015 vastgestelde beleid van Waterschap 

Veluwe is dat de A-watergangen die door en langs weidevogelgebieden zijn gelegen 

eenzijdig voorzien worden van een natuuroever, waardoor schuilgelegenheid voor jongen 

en broedplaatsen voor soorten kunnen ontstaan. De A-watergangen in het weidevogel-

gebied zijn waar mogelijk voorzien van een natuuroever. 

3.8 WEIDEVOGEL- EN GANZENGEBIED

De dijken zijn ter hoogte van het weidevogelgebied bewust op een grotere afstand van 

elkaar gesitueerd dan elders in de hoogwatergeul. Dit om de openheid van het weidevogel-

en ganzengebied zoveel mogelijk in tact te laten en tot een vergunbaar plan te komen. Het 

ruimtebeslag van de dijken op het weidevogel- en ganzengebied bedraagt netto 15 ha. Dit 

ruimtebeslag wordt gecompenseerd door het weidevogel- en ganzengebied met 15 ha. te 

vergroten. 
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Ook de kwaliteit van het weidevogel- en ganzengebied wordt verbeterd. Objecten die 

obstakels vormen voor de vogels (boerderijen, bossen, etc.) worden verwijderd, waardoor 

het gebied nog beter geschikt is voor deze vogels. Het verwijderen van de boerderijen in het 

weidevogelgebied leidt tot een vermindering van verstoring. 

3.9 LANDSCHAPSZONE

Tussen de westelijke dijk en de Grote Wetering ligt een landschapszone met een 

oppervlakte van circa 70 ha. Deze landschapszone biedt ruimte om natuurwaarden die 

binnen de hoogwatergeul zullen verdwijnen een plaats te geven. 

In de landschapszone ontstaat een gevarieerd landschap met ruimte voor meer 

verschillende biotopen. Voor de in het plangebied voorkomende bosafhankelijke 

diersoorten zijn in de inrichting van de landschapszone vliegroutes en nestgelegenheden 

opgenomen. Een deel van de bestaande bomen langs de Plakkenweg blijft om 

landschappelijke redenen en als vliegroute voor vleermuizen gehandhaafd. Tevens zijn in 

deze landschapszone opgenomen een fietspad en enkele recreatieve voorzieningen zoals 

rustplaatsen en een vogelkijkhut. De Grote Wetering krijgt een natuurvriendelijke oever. 

Om de migratie van vissoorten mogelijk te maken, worden de stuwen voorzien van een 

vistrap.

3.10 ONTSLUITING VIA HOOFDWEGEN EN FIETSPADEN

Hoogwatervrije ontsluitingen

Over de inlaat komt een brug die dienst doet als zuidelijke ontsluitingsroute voor het 

oeverwalgebied. Deze ontsluiting blijft beschikbaar wanneer de hoogwatergeul mee stroomt 

en de wegen in de geul zelf onder water staan. Over de vanwege de hoogwatergeul te 

maken openingen in de Werverdijk komen twee bruggen die het oeverwalgebied aan de 

noordzijde ontsluiten. Samen met de brug over de inlaat (zuidelijke ontsluitingsroute) 

garandeert deze ontsluitingsroute nabij de huidige Werverdijk de bereikbaarheid van het 

oeverwalgebied in de situatie van een meestromende hoogwatergeul.

Gebiedsontsluitingswegen

De meeste bestaande wegen dwars door de hoogwatergeul blijven gehandhaafd. De 

landbouwpercelen blijven bereikbaar. Voor de bereikbaarheid van deze percelen wordt zo 

veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande wegen en kavelontsluitingswegen. Daar 

waar noodzakelijk worden voor de agrarische ontsluiting dijkovergangen aangelegd. Deze 

overgangen liggen parallel aan de dijk, zodat zij geen invloed hebben op de doorstroming in 

de geul in de situatie van een meestromende hoogwatergeul. Om de wegen in de 

hoogwatergeul te laten aansluiten op de wegen ten westen van de Grote Wetering en de 

wegen in het oeverwalgebied, liggen er verschillende op- en afritten tegen de dijk aan.

Fietsverbindingen en wandelroutes

Bij de aanleg van de hoogwatergeul wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd. 

Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt bij de inlaat een vrijliggend fietspad aangelegd en 

zijn waar mogelijk fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer gescheiden.

In de nieuwe uiterwaard komt een wandelroute, waarmee de nieuwe uiterwaard tevens een 

‘uitloopgebied’ voor Veessen wordt.
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3.11 KABELS EN LEIDINGEN

Voor de in het plangebied gelegen kabels en leidingen is uitgegaan van een bundeling van 

de kabels en leidingen, die de hoogwatergeul kruisen, tot een beperkt aantal kruisingen/

tracés. Algemeen streven is om waterkeringen zo min mogelijk te kruisen.

In de zuidwesthoek bevindt zich een Gasunieleiding, die het tracé van de westelijke dijk en 

de inlaat kruist van noord naar zuid. Na vergelijking van verschillende verleggingsopties is 

ervoor gekozen om deze leiding te verleggen door de landschapszone.

Hoogspanningsleidingen

Uitgangspunt voor de hoogspanningsmasten is om de bestaande zakelijk rechtstrook te 

handhaven, en alleen masten in de lengterichting te verplaatsen indien nodig. De masten in 

de hoogwatergeul worden door Tennet verhoogd. Hierdoor blijft de benodigde minimale 

hoogte tussen het maaiveld (wegen, dijken, etc.) en de hoogspanningsleidingen 

gehandhaafd. Bij de ophoging wordt een metalen voet toegepast zodat de mast bestand is 

tegen de belasting van ijs en meestromende objecten tijdens het meestromen van de 

hoogwatergeul. De verhoogde masten komen op een andere locatie te staan dan de 

bestaande masten, maar blijven binnen het huidige tracé van de hoogspanningsleidingen.

Twee masten ten zuiden van de nieuwe uiterwaard worden ten behoeve van de aanleg van 

de nieuwe dijk circa 50 meter naar het zuiden verplaatst. 
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HOOFDSTUK

4Ontwikkelingen en 
keuzes projectontwerp

Om te komen tot het huidige projectontwerp zijn veel keuzes gemaakt. Bij het maken van 

keuzes vanaf SNIP2A is de volgorde scope – geld – tijd leidend geweest. Aanpassingen zijn 

alleen doorgevoerd als deze leiden tot een betere invulling van de doelstellingen veiligheid 

en ruimtelijke kwaliteit en een bijdrage leveren aan gebiedsontwikkeling, en tevens passen 

binnen het budget en de tijdsplanning. Daarbij is het niet altijd mogelijk tegemoet te komen 

aan alle belangen. 

De inlaat, de uitlaat en breedte van de hoogwatergeul bepalen de mate waarin de water-

stand op de IJssel daalt en zijn daarmee cruciaal voor het realiseren van de in de PKB 

opgenomen doelstelling voor veiligheid tegen overstroming. De waterstanddaling en de 

keuzes voor de inlaat en de uitlaat worden beschreven, vervolgens komen de keuzes voor 

de hoogte, het tracé en de vormgeving van de dijken aan de orde. Als gevolg van de aanleg 

van de dijken wordt het huidige gebied in drieën verdeeld, waardoor ook voor de 

oppervlaktewaterhuishouding keuzes zijn gemaakt. Tenslotte wordt ingegaan op de keuzes 

voor natuur en landschap en voor kabels en leidingen.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwerpkeuzes nader toegelicht. 

4.1 WATERSTANDDALING

De taakstelling voor de te bereiken waterstanddaling op de IJssel (bij de inlaat) is 71 cm. In 

het SNIP2A-ontwerp is ook een beheerruimte opgenomen van 2 cm, vooral om eventuele 

wijzigingen (in de verre toekomst) in het grondgebruik op te kunnen vangen. In het 

optimalisatieproces om te komen tot het projectontwerp is deze beheerruimte behouden,

terwijl toch aan de wensen uit het gebied om op enkele locaties het dijktracé te 

optimaliseren, o.a. nabij Werven, de Stege, de inlaat (dijktracé grotendeels ten oosten van 

Grote Wetering (zie 3.2.2) en Holle Wand (zie ook 3.4.2)) tegemoet is gekomen. Door deze 

versmalling van de hoogwatergeul ten opzichte van het SNIP2A-ontwerp wordt de 

uitstroom richting de westelijke opening versterkt en stroomt er verhoudingsgewijs minder 

water door de oostelijke opening. 

Ter hoogte van de Plakkenweg is het vanwege de ‘flessenhals’ niet mogelijk gebleken ten 

oosten van de Grote Wetering te blijven. Het alternatief is het ter plekke verlagen van het 

maaiveld, maar dit heeft te veel negatieve gevolgen voor het agrarisch gebruik.
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Evenals in SNIP2A wordt voor de geul uitgegaan van normaal landbouwkundig gebruik. In 

de hydraulische berekeningen is uitgegaan van ruwheden behorend bij 

“productiegrasland”. Voor de “nieuwe uiterwaard” is een wat hogere ruwheid 

aangehouden, overeenkomend met “soortenrijk grasland”. Door de jaarlijkse inundatie van 

dit gebied wordt het agrarisch gebruik mogelijk minder intensief dan in de hoogwatergeul, 

hier is op voorhand rekening mee gehouden.

Bij dit projectontwerp is de waterstanddaling in de IJssel berekend op 73 cm.

De conclusie is dat het voorliggend projectontwerp op veel punten tegemoet komt aan de 

wensen uit het gebied en nog steeds voldoet aan de taakstelling voor de te bereiken 

waterstanddaling op de IJssel met behoud van voldoende beheerruimte.

4.2 KEUZES INLAAT

In normale omstandigheden dient de inlaat het landbouwgebied in de hoogwatergeul te 

beschermen tegen hoogwater. In extreme situaties dient de inlaat juist water vanuit de IJssel 

door te laten richting hoogwatergeul. Bij het verder optimaliseren van het 

Voorkeursalternatief (in SNIP3) is op verzoek van de Minister een aantal varianten voor de 

inlaat verder uitgewerkt. 

Bij deze uitwerking is aan belangrijke uitgangspunten als gebruik van de geul “eens in een 

mensenleven”, “geen bestuursbeslissing voor inzet van de hoogwatergeul noodzakelijk” en 

“geen/beperkt menselijk handelen nodig nadat het water over de inlaat stroomt” niet 

getornd.

 “Eens in een mensenleven” is vertaald in een kans van 1/100 (eens in de honderd jaar). 

De daarbij horende waterstand is NAP + 5,65 m bij de inlaat en NAP + 4,10 m bij de 

uitlaat.

 “Geen bestuursbeslissing noodzakelijk” is zodanig vertaald dat bij waterstanden hoger 

dan de hiervoor genoemde waterstand automatisch water de geul in stroomt.

 “Geen/beperkt menselijk handelen” is zodanig ingevuld dat enig menselijk handelen 

toelaatbaar is om (nadat het water ‘als vanzelf’ de hoogwatergeul instroomt of wanneer 

dit met zekerheid te verwachten is) voldoende afvoercapaciteit door de geul te 

garanderen.

Conceptuele vergelijking van varianten

Om te komen tot een ontwerp voor de inlaat zijn allereerst enkele varianten conceptueel 

vergeleken, vervolgens zijn de kansrijke varianten nader uitgewerkt waarna een keuze is 

gemaakt. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

Inlaat

Fase 1 �

Conceptuele

vergelijking

Fase 2 �

Nadere

uitwerking

Opgenomen in 

projectontwerp

Hybride inlaat (SNIP2A, VKA) Afgevallen - -

Vertande vaste overlaat Afgevallen - -

Verwijderbaar in grond Afgevallen - -

Kleppen over de volle breedte Kansrijk Kansrijk Ja

Verwijderbare damwand / Caissons 

(later omgezet in variant �twee gaten 

met hoge kleppen�)

Kansrijk Afgevallen -

Tabel 4.1

Overzicht afweging varianten
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Alle varianten zijn in dit afwegingsproces beoordeeld op de volgende criteria:

 voldoen aan Leidraad rivieren, m.n. toekomstvastheid en flexibiliteit;

 betrouwbaarheid;

 kosten: in de kosten zijn naast de inlaat ook de kosten voor een hoogwatervrije 

verbinding opgenomen;

 passen in het kader van de Nota ruimtelijke kwaliteit Veessen-Wapenveld;

 draagvlak bij gebiedspartijen;

 beheer en onderhoud.

Meer informatie over bovengenoemde criteria is opgenomen in de hiernavolgende score-

matrix. De keuze van de inlaat is hierna beknopt beschreven. Voor eisen en technische 

details wordt verwezen naar het rapport “Grote kunstwerken”.

hoofdcriterium Omschrijving Score

hybride vaste vertande 

overlaat

Klepjes 

over 

breedte

Verwijder-

baar 

grond

Verwijder-

bare 

damwand -

scharnier

Verwijder-

baar 

caisson

Leidraad 

rivieren

�Toekomstvastheid en 

robuustheid�

- + + + - -

Een �robuust� ontwerp houdt 

rekening met toekomstige 

ontwikkelingen en 

onzekerheden. De 

afvoercapaciteit van het 

inlaatwerk is eenvoudig te 

vergroten (uitbreidbaarheid). 

Fundering 

en grote 

eenheid

Grondwerk wel 

over grote 

lengte en grote 

nauwkeurigheid

Verstelbare 

klepjes of 

iets 

oplassen

grondwerk Fundering 

en grote 

eenheid

Fundering 

en grote 

eenheid

Flexibiliteit van 

overstroomhoogte en diepte 

van de inlaat.

0 - + 0 0 0

Betrouw-

baarheid / 

veiligheid

Mate van menselijk handelen 

om taakstelling te halen.

- + 0 - 0 -

Faalkans; mate van risico (kans 

* gevolg) voor het niet behalen 

van taakstelling en mate 

waarin dit te beheersen is.

- + +

Extra 

klepjes om 

risico te 

voorkomen

0 0 0

Faalkans bezwijken; mate van 

risico (kans) voor bezwijken van 

constructie, gevolg is gelijk.

- + + + - -

Eenvoud van bediening; 

snelheid van openen.

0 + + 

In een of 

twee 

handeling

-

Graven 

kost tijd

+ 0 

Lucht in 

pompen 

kost tijd

Eenvoud van bediening; 

snelheid van sluiten.

0 + + 

heeft 

drempel

0 

heeft 

drempel 

wel 

opbouwen

-

Geen 

drempel en 

opbouwen

0

Aanlegkosten � (zie bijlage voor specificatie). 0 0 0 0 + +

17,5/16,7 15,6 17 16,7 10,5 11,2

Tabel 4.2

Scorematrix inlaat varianten
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hoofdcriterium Omschrijving Score

hybride vaste vertande 

overlaat

Klepjes 

over 

breedte

Verwijder-

baar 

grond

Verwijder-

bare 

damwand -

scharnier

Verwijder-

baar 

caisson

Kans op besparing van andere 

onderdelen (o.a. fietspad).

- - + + + +

nihil nihil 2-3 milj 1-2 milj 1-2 milj 1-2 milj

Beheerkosten Beheer: onderhoudskosten per 

jaar / Kapitalisatie (factor 23,6; 

4%+100jr).

- + 0 0 0 0

104 / 2.5 59 / 1.4 78 / 1.8 72 / 1.7 76 / 1.8 82 / 1.9

Ruimtelijke 

kwaliteit (nota)

Ingetogen in ruimtelijk beeld. 0 - 0 + - 0

Eenduidig (in dwars- en 

lengteprofiel).

- - + + - -

Draagvlak 

(inwoners 

gebied)

Eens in een mensenleven. + + + + + +

Ontwerpuitgangspunt VKA 

5,65 en 4.10.

+ - + + + +

Extra onttrekking Agrarische 

grond (m2) tov VKA,

+ - + + + +

Secundaire 

criteria

Deze worden relevant bij 

nadere uitwerking. Volgt in de 

volgende fase. waterdichtheid, 

complexiteit aanleg, etc.

Op grond van deze conceptuele vergelijking zijn de hybride inlaat (opgenomen in het 

SNIP2A Voorkeursalternatief), de vertande inlaat en de verwijderbaar in grond-variant 

afgevallen.

Afgevallen: Hybride inlaat (SNIP2A, VKA)

De hybride overlaat combineert een overlaat over de volle breedte van de inlaat met enkele 

grote kleppen tot aan maaiveld, en een brug. Door deze combinatie van technieken 

combineert deze oplossing direct ook de nadelen ervan. De betrouwbaarheid van de 

hybride inlaat is beperkt, vanwege de complexiteit van de grote kleppen en het mogelijk 

bezwijken ervan. Door de combinatie van een brug over de volle lengte van de overlaat met 

de grote kleppen zijn ook de aanleg- en beheerkosten van deze inlaat hoog.

Afgevallen: De vertande overlaat

De vertande overlaat bestaat uit een vaste overlaat (zonder kleppen) in combinatie met een 

hoogwatervrije brug. Om hiermee de waterstanddaling te realiseren is een zeer lange 

overlaat nodig. Belangrijk minpunt is het gebrek aan flexibiliteit van deze inlaat. De overlaat 

krijgt een vaste drempelhoogte. Er is geen mogelijkheid om zonder aanpassingen aan de 

constructie te reageren op veranderende waterstanden. Ook is voor de vertande overlaat een 

aanzienlijk groter grondoppervlak nodig dan voor de andere inlaten. Als gevolg van dit 

ruimtebeslag, gaat veel agrarische grond verloren en moet veel grond worden aangekocht. 

Het kostenvoordeel van deze variant is beperkt; ook is er zeer weinig draagvlak voor deze 

variant.

Afgevallen: verwijderbaar in grond

De inlaat “verwijderbaar in grond” bestaat uit een grondlichaam (dijk) in combinatie met 

een brug. Om in werking te treden moet een deel van de dijk worden verwijderd. Dit brengt 

grote onzekerheden voor het halen van de taakstelling met zich mee. 
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De kosten zijn in eerste instantie lager, maar na ingebruikname moet de inlaat opnieuw 

worden opgebouwd.

Kansrijk: kleppen over de volle breedte

Deze inlaat bestaat uit een grondlichaam in combinatie met kleine kleppen over de gehele 

breedte van de inlaat (met brug erboven). Deze variant scoort goed op diverse criteria 

(overall het beste) en is daarom als kansrijk beschouwd.

Kansrijk: verwijderbare damwand / caissons

Deze inlaat bestaat grotendeels uit een grondlichaam met daarop een wegdek. Over een 

relatief kleine afstand zijn afsluitbare openingen in het grondlichaam aangebracht met 

daarboven een brugdek. Voor de openingen zijn oplossingen verkend met verwijderbare 

damwanden en caissons. Deze variant scoort vooral goed vanwege de lage kosten en 

redelijk op de andere criteria, en is daarom als kansrijk beschouwd.

Nadere uitwerking kansrijke inlaatvarianten

Vervolgens zijn de twee kansrijke varianten nader uitgewerkt en is de breedte van de inlaat 

(de afstand tussen de westelijke en oostelijke dijk) verder geoptimaliseerd. In alle gevallen is 

er een woelbak voorzien ten noorden van de inlaat en is de afstand tussen de onderkant van 

het brugdek en de maatgevende waterstand 0,50 meter.

Afgevallen: inlaat met caissons

De kansrijke subvariant “caissons” bleek bij nadere uitwerking niet te voldoen aan het 

criterium betrouwbaarheid. Met name het gedrag van de caissons bij het inwerking treden 

van de inlaat is onvoorspelbaar. Ook is de kans op falen aanwezig, waardoor het halen van 

de taakstelling in gevaar komt. Deze subvariant is daarom niet verder in beschouwing 

genomen.

Bij de nadere uitwerking van deze variant is een nieuwe variant ‘twee gaten met hoge 

kleppen’ ontworpen, passend binnen het als kansrijk beschouwde concept van 

verwijderbare damwand. 

Inlaat �twee gaten met hoge kleppen�

De conceptuele gedachte achter deze variant is het beperken van de kosten, maar wel 

technisch verantwoord. De inlaat ‘twee gaten met hoge kleppen‘ heeft twee openingen van 

150 meter waarin wegklapbare damwanden/kleppen zijn geplaatst. Tussen deze twee 

openingen ligt een dijklichaam met een drempelhoogte van NAP + 7,35 m. De 24 kleppen/

damwanden worden door staalkabels aan de brug gemonteerd, zodat indien nodig de 

kabels doorgeknipt kunnen worden en de vrije ruimte onder de brug behouden blijft.

Bij het uitwerken van deze variant is gekeken naar de minimaal benodigde 

doorstroomoppervlakte om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Om de efficiëntie van de 

doorstroming te vergroten is het tracé van de inlaat ‘twee gaten met hoge kleppen’ 

aangepast, vergeleken met de inlaat met kleine kleppen. Hierdoor wordt ook de eroderende 

werking van de (westelijke) opening op de westelijke dijk beperkt. Desondanks zullen op de 

westelijke dijk waarschijnlijk voorzieningen moeten worden getroffen om erosie te 

voorkomen. 

De damwanden worden geplaatst tussen de pijlers en tussenpijlers. De damwanden moeten 

vanwege beheer en onderhoud worden geplaatst buiten het brugdek. Dit gebeurt aan de 

zuidzijde. Door de plaatsing van de deuren is het nodig om de brugpijlers verder naar het 

zuiden te verbreden. 
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Er wordt aan de noordzijde van de inlaat met grote kleppen een woelbak geplaatst om de 

stroomsnelheid van het water, en daarmee de eroderende werking ervan te verminderen. 

De brug over de inlaat komt ten noorden van de damwanden, boven de woelbak. De hele 

drempel onder de brug, rond de deuren en bij de woelbak wordt één aaneengesloten 

verharding, hier bestaat niet de mogelijkheid voor een overgroeibare, versterking met 

steenbekleding.

De drempel van de constructie onder de grote kleppen ligt op NAP + 3,65 m en staat 

daardoor meerdere keren per jaar onder water. Op die momenten staat ook het fietspad aan 

de zuidzijde onder water en is de fietsroute naar Veessen via de Broekstraat in de

hoogwatergeul een goed alternatief. 

Belangrijkste voordeel van deze variant met hoge kleppen zijn de kosten. De bouwkosten 

voor de inlaat ‘twee gaten met hoge kleppen’ zijn ca. € 13 miljoen (directe kosten ca. € 9 

miljoen). Doordat de benodigde bruglengte in deze variant veel korter is, is deze variant 

substantieel goedkoper dan de inlaat met kleine kleppen.

Inlaat met kleine kleppen over de volle breedte

De conceptuele gedachte achter deze variant is een uitgekiende betrouwbaarheid en 

beheersbaarheid. De inlaat met kleine kleppen bestaat uit een dijklichaam met daarbovenop 

relatief kleine kleppen. Tussen de kleppen staan brugpijlers dan wel tussenpijlers. De 

afstand tussen de onderkant van het brugdek en de maatgevende waterstand is 0,50 meter.

Deze inlaat beslaat de gehele strook tussen de westelijke en de oostelijke dijk, circa 820

meter. Het onderliggende dijklichaam met een hoogte van NAP + 4,80 m vormt een zeer 

betrouwbare waterkering. Slechts eens in de ca. 5 jaar staat het water tegen de kleppen. De 

kleppen hebben aan de bovenkant een hoogte van NAP +5,65 m. 

De 96 kleppen zijn relatief klein van omvang (ca. 0,85 m hoog en 8 m breed) en eenvoudig

van constructie en bediening. De kleppen van deze inlaat zijn niet voorzien van hydraulica 

of een elektrisch systeem, maar worden aan de bovenzijde met staalkabels aan de brug 

gemonteerd. Aan de onderzijde zit een scharnier waardoor het klepje kan bewegen, 

afhankelijk van de lengte van de staalkabel. 

Belangrijk voordeel van deze inlaat met kleine kleppen is dat de kabels doorgeknipt kunnen 

worden, waardoor de inlaat alsnog werkt als een eventueel aangebracht (lier)systeem zou 

falen.

Wanneer de inlaat in werking treedt, kunnen stroomsnelheden optreden tot ca. 8 m/sec aan

de teen van het binnentalud van de dijk. Om de stroomsnelheid van het water te 

verminderen, wordt aan de noordzijde van de inlaat een woelbak aangelegd. Het oppervlak 

van de inlaat tussen de kleppen en de woelbak wordt versterkt met een overgroeibare 

steenbekleding. Deze versterking is nodig om erosie door turbulentie te voorkomen. Ten 

noorden van de woelbak ligt vervolgens een strook open steenasfalt waarna de 

stroomsnelheid verder is afgenomen tot ca. 1 à 1,5 m/sec.
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Aan de zuidzijde van de inlaat komt een fietspad op de drempelhoogte van NAP + 4,80 m. 

Deze relatief hoge ligging heeft als voordeel dat het fietspad slechts incidenteel onbruikbaar 

wordt bij hoog water. In dat geval kan, totdat de geul in werking treedt, gebruik worden 

gemaakt van het in de hoogwatergeul gelegen fietspad Veessen-Broekstraat. De brug boven 

de inlaat is in het huidig ontwerp ontworpen zonder fietsstroken en is dus niet zonder meer 

een alternatief.

De bouwkosten van de inlaat met kleine kleppen zijn ca. € 18 miljoen (directe kosten ca. € 13 

miljoen). De belangrijkste kostenpost is de lengte van de brug over deze inlaat. 

Afweging kansrijke inlaatvarianten

Beide kansrijke varianten zijn beoordeeld op een groot aantal criteria, samen te vatten onder 

de hoofdcriteria robuustheid/flexibiliteit, betrouwbaarheid, kosten, ruimtelijke kwaliteit, 

draagvlak en beheer & onderhoud.

Beschouwing van voor- en nadelen

De afweging gaat in essentie om een keuze tussen:

 de geldgestuurde (maar wel technisch verantwoorde) variant ‘twee gaten met hoge 

kleppen’ en 

 de op betrouwbaarheid en beheersbaarheid geoptimaliseerde/uitgekiende variant ‘inlaat 

met kleine kleppen over de volle breedte’. 

Vergeleken met de variant ‘twee gaten met hoge kleppen’ scoort de variant ‘ inlaat met 

kleine kleppen over de volle breedte” beter op de volgende punten:

 Faalkans op het niet behalen van de taakstelling doordat kleppen niet openen. De 

constructie is eenvoudig waardoor de kans op falen gering is (openen door de water-

druk). Mocht dat desondanks gebeuren dan is de beheersmaatregel dat, alvorens de 

kritische grens van 71 cm waterstanddaling wordt bereikt, 6 kleppen mogen falen.

 Faalkans op bezwijken van de constructie. Het grondlichaam is het belangrijkste 

kerende deel van de inlaat. Slecht eens per 5 jaar komt er water tegen de kleppen te staan. 

Hierdoor is de kans op falen aanmerkelijk lager dan bij de variant ‘twee gaten met hoge 

kleppen’ waar circa 50 dagen per jaar water tegen de kleppen staat.

 Ruimtelijke kwaliteit. Het lineaire karakter van de constructie draagt bij aan een goede 

landschappelijke inpassing en daarmee aan de doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit.

Afbeelding 4.7

Impressie inlaat vanaf zuidzijde



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075220747:D ARCADIS 29

 Eenvoud van bedienen: snelheid van sluiten na gebruik. De kans is groot dat de hoge 

kleppen na gebruik van de geul geheel moeten worden vervangen. Uitgaande van 6 

maanden vervangingstijd, kan er gedurende 6 maanden rivierwater de hoogwatergeul 

instromen. Dit is in strijd met de gehanteerde uitgangspunten.

Financieel

Vergeleken met de ‘hybride inlaat’ uit SNIP2A zijn beide varianten met kleppen goedkoper.

Posten SNIP 2A
Kleppen over volle 

breedte

Twee gaten met 

hoge kleppen

Directe kosten (in milj �) 17,5 / 16,7 13,4 9,4

Indirecte kosten 25% 4.3 3,4 2,4

Objectonvoorzien 10% 1.7 1,3 0,9

Totaal in milj � 23,1 18,1 12,7

LCC kleppen na stromen � 55.000 � 476.000

Jaarlijkse beheerkosten - � 78.000 � 76.000

Indien na inzet van de hoogwatergeul de hoge kleppen vervangen moeten worden en de 

geul (ruim) binnen de afschrijvingstermijn weer wordt ingezet, is een extra ‘vervanging’ 

nodig. De kosten van dit risico zijn tussen de 0,7 en 1,3 miljoen euro per keer (LCC 

€ 476.000,--).

Scorematrix afweging inlaat met kleine kleppen en inlaat ‘twee gaten met hoge 

kleppen

Hoofdcriterium Omschrijving varianten

�kleppen over de 

volle breedte�

�hoge kleppen over 

2x 150 m�

A. Leidraad rivieren �Toekomstvastheid en robuustheid� + -

� Een 'robuust' ontwerp houdt rekening met 

toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden. De 

afvoercapaciteit van het inlaatwerk is eenvoudig te 

vergroten (uitbreidbaarheid).

Geringe verlaging 

van drempel in 

combinatie met 

dichtlaten aantal 

kleppen is eenvoudig 

in ontwerp op te 

nemen en heeft 

nauwelijks invloed op 

kosten.

Verlagen drempel 

en/of vergroten 

doorstroomlengte 

(meer kleppen) 

heeft grote invloed 

op het ontwerp en 

kosten.

Flexibiliteit: mate waarin inlaat kan anticiperen op 

veranderingen of anders gezegd mate waarin inlaat 

gevoelig is voor veranderingen.

+ -

B. Betrouwbaarheid/ 

veiligheid

Mate van menselijk handelen om taakstelling te 

halen

0

menselijk handelen 

nodig (beperkt)

0

menselijk handelen 

nodig (beperkt)

Wel/geen bestuursbeslissing inzet geul + +

Faalkans meestromen; mate van risico (kans * 

gevolg) voor het niet behalen van taakstelling en 

mate waarin dit te beheersen is

+ 0

Faalkans bezwijken; mate van risico (kans * gevolg) 

voor bezwijken van constructie

0

kruin (drempel) op 

4,90 m+ NAAP

-

drempel op NAP + 

3,65 m

Eenvoud van bediening; snelheid van openen 0 in één of twee 

handelingen

0 in één of twee 

handelingen

Eenvoud van bediening; snelheid van sluiten na 

gebruik

+ lichte constructie 

eenvoudig te sluiten 

en relatief hoge 

drempel

- zware constructie 

mogelijk opnieuw 

opbouwen en lage 

drempel

Tabel 4.3

Vergelijking kosten inlaat 

varianten

Tabel 4.4

Scorematrix inlaat varianten
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Hoofdcriterium Omschrijving varianten

�kleppen over de 

volle breedte�

�hoge kleppen over 

2x 150 m�

C. Aanlegkosten 

(bouwkosten)

� (inlaat inclusief hoogwatervrije ontsluiting en 

oppervlakte)

0

� 18 mln

+

� 13 mln

Beheer en onder-

houdskosten / jaar

� / jaar voor beheer / onderhoud 0 0

Risico eerdere 

vervanging dan 

afschrijvingstermijn

� Schade na openen kleppen bij hoog water. Deels / 

geheel vervangen kleppen incl. bijkomende 

werkzaamheden (Kans* gevolg)

+ -

D. Ruimtelijke 

kwaliteit (nota)

Markering landschappelijke overgang + +

Eenheid in beeld + -

Ingetogen vormgeving + -

Realisatie fietspad + -

E. Draagvlak 

(inwoners gebied)

Randvoorwaarde; Eens in een mensenleven + +

Ontwerpuitgangspunt SNIP2A; NAP + 5,65 + +

Extra onttrekking agrarische grond (m2) t.o.v.

SNIP2A

0 0

F. Beheer en 

onderhoud

Zwaarte constructie; Inzet van materieel en eenvoud 

van uit te voeren werkzaamheden.

+ -

G. Secundaire criteria Complexiteit uitvoering + -

Testbaarheid constructie.(hulpconstructie voor klep 

t.b.v. creëren kuip met water)

+ 0 

Eindafweging

Beide uitgewerkte kansrijke varianten voldoen aan de opdracht van de Minister. Ze zijn 

goedkoper en meer betrouwbaar en beheersbaar dan de inlaat in het Voorkeursalternatief 

(SNIP2A). Uit de consultatie van de relevante partijen in het gebied en de geraadpleegde 

deskundigen bij rijk, provincie en waterschap blijkt dat de variant inlaat met kleine kleppen 

de grootste voorkeur heeft. De mate van betrouwbaarheid, beheersbaarheid en de goede 

landschappelijke inpassing geven hierbij de doorslag. 

De variant ‘twee gaten met hoge kleppen’ scoort relatief matig op deze punten. Bovendien 

scoort deze variant ook slechter op enkele andere criteria zoals eenvoud van bediening. Dit 

geldt echter niet voor de financiën, daarin scoort deze variant ‘twee gaten met hoge 

kleppen’ beter. De risico’s die deze variant met zich meebrengt, wegen niet op tegen de 

lagere investeringskosten. 

De inlaat met kleine kleppen over de volle breedte is vanwege de betrouwbaarheid, 

beheersbaarheid, goede landschappelijke inpassing en het draagvlak bij partijen in het 

gebied in het projectontwerp opgenomen.

Na toetsing door de PDR heeft de DG Water ingestemd met deze variantkeuze (brief 

VENW/BSK 2010/208831 van 24 november 2010). Als mogelijke verbeterpunten worden 

genoemd: de drempelhoogte en de waterdichtheid van de inlaat en het moment van 

openzetten. De eerste twee zijn opgenomen in de rapportage Grote Kunstwerken (VW TM 

Grote Kunstwerken) paragraaf 4.3.3, het moment van openzetten is opgenomen in de 

uitgangspunten zoals in paragraaf 4.2 van voorliggend rapport beschreven. De bestuurlijke 

afwegingen zijn in de Adviesnota beschreven.
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4.3 KEUZES UITLAAT

De uitlaat dient, vergelijkbaar met de inlaat, te voldoen aan twee primaire randvoor-

waarden: het bieden van voldoende afvoercapaciteit in geval de geul in werking treedt en 

het voorkomen dat de geul vaker dan 1x in een mensenleven inundeert. 

Gebleken is dat de huidige zomerkades (west en oost) tussen IJsseldijk en de hoge grond bij 

Het Oever ongeveer de juiste hoogte hebben als drempel. Om het huidige karakter van het 

gebied zo veel mogelijk te handhaven is besloten globaal het tracé van de bestaande kades te 

gebruiken als (onderdeel van) de uitlaat. 

Bij hoogwater zal het water uitstromen over de Westkade. Deze kade heeft momenteel een 

hoogte die varieert rond NAP + 4,10 m maar niet de benodigde sterkte. Het projectontwerp 

gaat uit van het opnieuw opbouwen c.q. versterken van deze kade op NAP + 4,10 m. 

Hiermee kan voor de kade een waterveiligheid van eens per mensenleven worden gegaran-

deerd in combinatie met het bieden van voldoende afvoercapaciteit. De Oostkade wordt 

tevens heropgebouwd c.q. versterkt en voorzien van een bredere kruin met onderhoudspad 

(voor zover nog niet aanwezig). Deze kade kent momenteel al een grotere hoogte dan de 

Westkade en heeft als functie te voorkomen dat rivierwater voortijdig vanuit de IJssel de 

geul instroomt.

Om het leegstromen van de hoogwatergeul onder vrij verval te versnellen is een 

uitstroomconstructie in de Westkade nodig. De uitwateringssluis heeft puntdeuren en zal 

het water buitendijks keren totdat de geul gaat meestromen. Wanneer de geul gaat 

meestromen en het waterpeil vervolgens verder stijgt, zullen de puntdeuren door 

waterdruk openen. 

Gezien de bijzondere situatie van de bewoners op Het Oever is toegezegd om bij hen lage 

kades rondom de panden / erven op te nemen. De detailinrichting ervan wordt de komende 

maanden met de bewoners uitgewerkt.

Voor het bieden van voldoende afvoercapaciteit voor de hoogwatergeul moet de IJsseldijk 

(Werverdijk) doorbroken worden, en moet deze opening worden voorzien van een brug 

(Brug Werverdijk) om een hoogwatervrije verbinding te bieden. Uitgangspunt bij het 

ontwerp van de bruggen voor de hoogwatervrije ontsluiting is het behoud van de Kromme 

Kolk en de daarvoor gelegen bestaande Werverdijk. De Kromme Kolk vormt een belangrijke 

verwijzing naar de in deze omgeving in het verleden vaak doorgebroken dijken. Vanwege 

de cultuurhistorische waarde en het behoud van de identiteit van het gebied dient deze kolk 

daarom behouden te blijven.

4.4 KEUZES DIJKEN

De opdracht van de Minister om te komen tot een sober en doelmatig ontwerp heeft een 

grote rol gespeeld bij de keuzes voor de dijken. Voor de dijken zijn keuzes gemaakt in de 

kruinhoogte, het dijktracé, het voor de dijk te gebruiken materiaal en het profiel van de dijk. 

Deze keuzes worden hierna toegelicht. 

Kruinhoogte

Voor de bepaling van de kruinhoogte van de dijken zijn drie varianten beschouwd: 

1. overnemen van de hoogte van de bestaande IJsseldijk, 
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2. een rechte lijn tussen de kruinhoogte van de IJsseldijk bij de inlaat en de uitlaat en 

3. uitgaan van de toekomstige maatgevende waterstanden op de IJssel. 

De kosten en het ruimtebeslag nemen af in deze volgorde. Op grond daarvan is voor de 3
e

optie gekozen.

De kruinhoogte van de dijken is bepaald door de voorschriften uit de Leidraad Grote 

Rivieren inclusief Addendum. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie zoals die in 

de periode 2050 - 2100 verwacht wordt bij een afvoer van 18.000 m
3
/s bij Lobith. De effecten 

van alle Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn hierbij meegenomen. Het effect van alle 

Ruimte voor de Riviermaatregelen is dat de rivier meer ruimte krijgt en de waterstand op de 

rivier bij hoogwater zal dalen. Omdat de maatgevende waterstanden dalen door deze 

maatregelen, zijn de nieuwe dijken langs de hoogwatergeul plaatselijk iets lager dan de 

huidige IJsseldijken zonder dat dit ten koste gaat van het veiligheidsniveau.

De kruinhoogte van de westelijke dijk met daarop de IJsseldijk-weg naar de Kerkdijk is 

tussen de IJsseldijk en brug Kerkdijk gelijk aan de huidige kruinhoogte van de IJsseldijk ter 

plaatse. Vanaf de inlaat loopt de kruinhoogte geleidelijk af tot aan de bestaande hoogte van 

de Werverdijk.

De kruinhoogte van de oostelijke dijk is bij de inlaat gelijk aan de huidige kruinhoogte van 

de IJsseldijk ter plekke. Vanaf de inlaat loopt de kruinhoogte geleidelijk af tot aan de 

bestaande hoogte van de Werverdijk. Vanwege golfoploop is de oostelijke dijk, door de 

overheersende westelijke windrichting en de breedte van de geul ter plaatse, lokaal iets 

hoger dan de westelijke dijk. 

Dijktracé

De ligging van de dijktracés is op hoofdlijnen bepaald door hydraulische eisen vanuit de 

benodigde waterstanddaling, de ligging van de verschillende landschapstypen en het 

behoud van het weidevogelgebied en waardevolle landschappen vanwege de 

vergunbaarheid van het ontwerp. De dijken zijn geplaatst op de grens tussen enerzijds de 

Veluweflank en het komgebied en anderzijds het komgebied en de oeverwal. Daarnaast is 

de afstand tussen de dijken van invloed op de stroming van het water door de 

hoogwatergeul.

Afbeelding 4.8

Kruinhoogte conform Leidraad 

Grote Rivieren inclusief 

Addendum
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Westelijke dijk

De optimalisatie van de inlaatbreedte (is smaller geworden ten opzichte van SNIP2A) 

maakte het mogelijk om het tracé van de westelijke dijk oostelijk te verschuiven ter hoogte 

van de inlaat: de dijk blijft daar nu ten oosten van de Grote Wetering. Dit is gunstig voor het 

agrarisch grondgebruik; er worden minder kavels/bedrijven doorsneden. De minimale 

breedte van de hoogwatergeul blijft 550 meter. Alleen ter hoogte van Vorchten wordt de 

Grote Wetering nu nog naar het westen verplaatst. Dit is noodzakelijk vanwege de 

aanwezigheid van bewoning bij Vorchten en de voor de doorvoer van water benodigde 

minimale breedte van de hoogwatergeul. Op deze locatie is sprake van een ‘flessenhals’.

Oostelijke dijk

De oostelijke dijk is op drie plaatsen iets naar het westen verlegd (ten opzichte van SNIP2A). 

Ten eerste: vanwege de wens van de bewoners van Werven om de afstand tussen de dijk en 

Werven zo groot mogelijk te houden is de oostelijke dijk ter hoogte van Werven naar het 

westen verplaatst en ligt de dijk parallel aan en 30 m ten oosten van de Leigraaf. Dit 

versterkt de cultuurhistorische lijn van de Leigraaf. Ten tweede: bij De Stege is de dijk iets 

verlegd om de opstallen van een boerderij te kunnen sparen. Tenslotte is het bij de 

optimalisatie van de inlaatbreedte mogelijk gebleken om wat meer afstand te bewaren tot 

“De Hollewand”.

Dijkmateriaal (opbouw)

Voor de opbouw van de dijken zijn twee varianten beschouwd: zandkern en kleikern. De 

kleikern biedt meer reststerkte, maar de zandkern voldoet ook aan de normen en is 

goedkoper. Er is daarom gekozen voor een zandige kern van de dijken (zie rapport VW TM 

Dijkontwerp).

Principeprofiel

In het SNIP2A-ontwerp hebben de dijken een principeprofiel bestaande uit een kruinbreedte 

van 5 m en taluds van 1:3. 

Vanwege wensen van agrariërs is een dijk met flauwe taluds van 1:6 verkend. Deze 1:6 

kwam voort uit het streven van medegebruik van de dijk door koeien. Begrazing door 

koeien noodzaakt echter een overhoogte voor de dijk vanwege mogelijke aantasting (erosie) 

van de grasmat van de dijk door betreding en begrazing. Dit leidt echter tot een fors groter 

ruimtebeslag en volume van de dijk met als gevolg aankoop van extra gronden en meer 

materiaalkosten. Ook de gestelde eisen vanuit het beheer aan het dijktalud, namelijk geen 

bemesting en ook geen chemische onkruidbestrijding, bleken strijdig met dit agrarisch 

medegebruik. Aan deze wensen van grondeigenaren voor een flauwer talud is daarom niet 

tegemoet gekomen.

Vervolgens zijn vanuit ruimtelijke kwaliteit en kostenbesparing alternatieve dijktaluds 

verkend. Vanuit de opdracht van de Minister om kosten te besparen en vanuit de Leidraad 

Grote Rivieren met addendum is een optimalisatie uitgevoerd. Bovendien heeft de Stuur-

groep op verzoek van het waterschap de eis overgenomen dat het waterschap zowel 

eigenaar als beheerder van de dijk is. Met deze uitgangspunten is een afweging gemaakt 

tussen ruimtelijke kwaliteit, beheer van de dijk en zo laag mogelijke kosten.

De bestaande IJsseldijken kenmerken zich door een iets steiler buitentalud dan het binnen-

talud. Daarnaast kan de beleving van een dijk worden versterkt door een taillering aan te 

brengen, waarbij de top iets steiler is dan de voet. 
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De overwogen taillering van de dijken is in de loop van het optimalisatieproces komen te 

vervallen. Het waterschap ziet hier een verhoging van de onderhoudskosten in. Bovendien 

werkt taillering vooral bij een ervaring van de dijk vanaf de kruin en dat komt in het 

plangebied slechts op enkele locaties voor (gezien de beperkte toegankelijkheid van de dijk). 

Uiteindelijk is gekozen voor dijken met een talud van 1:3 aan de buitenzijde en 1:2,5 aan de 

binnenzijde met een steunberm van variërende omvang. De overweging hierbij is een goede 

erosiebestendigheid en daarmee de vereiste van een goed te onderhouden buitentalud, 

terwijl het binnentalud steiler is teneinde grond en daarmee kosten te besparen. 

In het projectontwerp kennen de dijken een karakteristieke opbouw met lange rechtstanden
1

en scherpe knikken. Per rechtstand wordt, vanwege de gewenste continuïteit, één profiel 

gehanteerd. Hierbij wordt het vanuit de lokale bodemopbouw en geotechnische eisen 

zwaarst nodige profiel aangehouden voor de gehele rechtstand.

4.5 KEUZES LANDBOUW

De geul blijft evenals in SNIP2A in agrarisch gebruik. Het gebruik kan nagenoeg gelijk 

blijven aan het huidige door de zeer beperkte inzet van de geul.

Voor wat betreft de landbouwbedrijfslocaties geldt dat de zuidelijke locatie is vervallen 

omdat deze in de EHS is gelegen, en nieuwvestiging hier procedureel niet haalbaar is. De 

resterende locatie is binnendijks geplaatst, bij het breedste deel van de geul aan de oostdijk.

De noodzaak van een 2
e
bedrijfslocatie hier kan op dit moment onvoldoende worden 

aangetoond en is dus niet in het ontwerp opgenomen. De gemeente kan eventueel later via 

een aanpassing van het bestemmingsplan een 2
e
mogelijk maken.

4.6 KEUZES INFRASTRUCTURELE ONTSLUITING

Uitgangspunt is om de bestaande ontsluiting zoveel mogelijk te handhaven, en in de situatie 

dat de hoogwatergeul in werking is, twee hoogwatervrije verbindingen te hebben. Een 

beschrijving van de toekomstige ontsluiting van het gebied is opgenomen in het volgende 

hoofdstuk.

Doordat de bestaande opstallen (woningen, bedrijven) in de geul verwijderd worden, is 

besloten om De Stege niet te handhaven als doorlopende route en de Ziebroekseweg af te 

waarderen tot fietspad annex landbouwontsluitingsweg. Bovendien is de Veesser Enkweg 

een goed alternatief voor doorgaand verkeer.

4.7 KEUZES OPPERVLAKTEWATERHUISHOUDING

Door de aanleg van de twee dijken wordt het bestaande oppervlaktewatersysteem in drieën 

gesplitst. Algemeen uitgangspunt is om per deelgebied de waterhuishouding waar mogelijk 

te handhaven. Vanuit dit principe is in het ontwerpproces per deelgebied het watersysteem 

passend gemaakt. In nauw overleg met het waterschap is toegewerkt naar een functioneel 

watersysteem met minder ruimtebeslag dan het Voorkeursalternatief. 

                                                                
1 rechtstand: een recht gedeelte van de dijk tussen twee knikpunten.
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Nieuwe waterlopen worden uit kostenoogpunt zo min mogelijk direct langs de dijken 

gelegd, maar minimaal op een afstand die aanvullende voorzieningen voor de dijkstabiliteit 

voorkomt. Wanneer waterlopen moeten worden verbreed, vindt de verbreding bij voorkeur 

plaats aan één zijde. Dit beperkt het aantal betrokkenen bij grondverwerving en maakt het 

mogelijk één van de twee bestaande taluds te handhaven.

Waterlopen ten westen en zuiden van de hoogwatergeul

Aan de westzijde van de westelijke dijk worden delen van de Grote en Terwoldse Wetering 

verplaatst. De Terwoldse Wetering wordt verlegd en haakt straks op de Grote Wetering aan 

ten zuiden van de Kerkdijk. De stuw in de Grote Wetering bij de Kerkdijk wordt naar het 

zuiden verplaatst zodat de Terwoldse Wetering op hetzelfde peil aansluit als in de huidige 

situatie. Ter hoogte van de Plakkenweg moet de Grote Wetering verlegd worden. Het 

verlegde deel van de Grote Wetering wordt hier zo dicht mogelijk langs de dijk gelegd. 

Waterlopen in oeverwalgebied

Ook in het oeverwalgebied blijft de locatie van de huidige waterlopen zoveel mogelijk 

behouden. Omdat de dijken een aantal oost-west waterlopen doorsnijden, worden enkele 

nieuwe noord-zuid watergangen aangelegd c.q. verruimd. Tussen Marle en Werven wordt 

de oostelijke dijk gekruist door het oppervlaktewatersysteem en sluit het oeverwalgebied 

aan op het watersysteem in de hoogwatergeul. Bij de kruising met de oostelijke dijk komt 

een nieuw gemaal, dat zorg draagt voor de afwatering van het oeverwalgebied wanneer de 

geul in werking is. Wanneer de hoogwatergeul niet in werking is, vindt de afwatering van 

het oeverwalgebied plaats onder vrij verval. Aan de binnenteen van de oostelijke dijk is in 

enkele gevallen een nieuwe kavelsloot nodig voor de afwatering. Nabij Veessen wordt het 

systeem aangepast zodat wateraanvoer mogelijk blijft.

De waterlopen in het oeverwalgebied worden niet voorzien van natuurvriendelijke oevers 

omdat dit ten koste gaat van agrarische grond en extra kosten met zich meebrengt. 

Waterlopen in hoogwatergeul

Afwatering van de hoogwatergeul naar de IJssel vindt onder normale omstandigheden 

plaats via het (te vernieuwen) gemaal Wapenveld en via de Grote Wetering naar de IJssel. 

Direct afvoer naar gemaal Veluwe is niet mogelijk omdat de Grote Wetering op een hoger 

peil ligt dan de watergangen in de geul (er is in de huidige situatie ook al een gemaal 

nodig). De optie om een nieuw gemaal te plaatsen bij de uitlaat (Westkade) is afgevallen 

omdat dit meer kosten met zich meebrengt (zie bijlage 7, gemalen). Ook is een gemaal op 

deze locatie minder goed te bereiken en te onderhouden, zeker in geval van hoge 

waterstanden waarbij de uiterwaarden onder water staan. 

Direct ten noorden van de inlaat moeten de waterlopen geschikt zijn om water aan te voeren 

vanaf de Grote Wetering naar het oeverwalgebied in verband met droogte- en 

vorstbestrijding en waterverversing. Hiervoor zijn twee dijkkruisingen voorzien. De noord-

zuid lopende hoofdwatergang in de geul wordt verbreed. Doordat ten noorden van 

Vorchten het oeverwalsysteem aansluit op het watersysteem in de hoogwatergeul, moeten 

de waterlopen hier extra verbreed worden.

De waterlopen in de hoogwatergeul worden in tegenstelling tot SNIP2A niet meer overal 

voorzien van natuurvriendelijke oevers. Deze oevers gaan ten koste van de agrarische 

gronden in de hoogwatergeul en leiden tot aanzienlijke kosten voor beheer & onderhoud en 

de aankoop van gronden. 
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Op grond hiervan is besloten om in de hoogwatergeul met uitzondering van het 

weidevogelgebied geen natuurvriendelijke oever aan te brengen langs de A-watergangen.

Waterlopen in weidevogelgebied

Het in het Waterbeheersplan Veluwe 2010 t/m 2015 vastgestelde beleid van Waterschap 

Veluwe is dat de A-wateren die door en langs weidevogelgebieden zijn gelegen éénzijdig 

voorzien worden van een natuuroever, waardoor én schuilgelegenheid voor jongen én 

broedplaatsen voor soorten kunnen ontstaan. In het projectontwerp zijn de A-watergangen 

in het weidevogelgebied voorzien van een natuuroever. 

Nieuwe uiterwaard

De nieuwe uiterwaard zal, wanneer het peil weer zakt onder NAP + 3,00 m (kruinhoogte 

verlaagde IJsseldijk), leegstromen via een duiker in de verlaagde dijk en zo onder vrij verval 

afwateren op de IJssel. In de duiker is een terugslagklep opgenomen, welke alleen water 

uitlaat richting de IJssel. 

4.8 KEUZES KABELS EN LEIDINGEN

Hoogspanningskabels

De aanwezig hoogspanningsmasten in de hoogwatergeul worden, waar nodig, door Tennet 

opgehoogd en verplaatst. Hierdoor blijft de minimale hoogte tussen het maaiveld (wegen, 

dijken, etc.) en de hoogspanningskabels gehandhaafd. Bij de ophoging in de geul wordt een 

stalen voet toegepast zodat de mast bestand is tegen de belasting van ijs en meestromende 

objecten tijdens het meestromen van de geul. De verhoogde masten komen op een andere 

plek te staan dan de huidige masten, maar blijven binnen het huidige tracé van de 

hoogspanningsleidingen. Daarmee blijft het tracé binnen de bestaande zakelijke 

rechtsstrook.

Gasleiding

In de zuidwesthoek bevindt zich de gasleiding, die het tracé van de westelijke dijk en de 

inlaat kruist van noord naar zuid. Na vergelijking van verschillende verleggingsopties is 

ervoor gekozen om deze leiding te verleggen door de landschapszone.

Overige kabels en leidingen

Voor de overige in het plangebied gelegen kabels en leidingen is gekozen voor het principe 

van bundeling van de kabels en leidingen die de hoogwatergeul kruisen. Deze kruisingen 

zijn ter plaatse van dijkkruisingen voorzien van gestuurde boringen of andere voorziening. 

Het aantal kruisingen blijft gelijk. Ook wordt voorzien in aansluiting van het netwerk in Het 

Oever. Binnen dit bundelingsprincipe is geoptimaliseerd door zoveel mogelijk bestaande 

tracés te benutten en/of ruimtebeslag te combineren.

4.9 KEUZES NATUUR EN LANDSCHAP

Compensatie van bos en andere waarden in de landschapszone

De (aanleg van de) hoogwatergeul heeft effecten op de bestaande natuurwaarden in het 

gebied. Waar sprake is van ‘verlies’ aan beschermde natuurwaarden als gevolg van de 

aanleg van de hoogwatergeul zullen deze veel mogelijk moeten worden gemitigeerd. 

Eén van de elementen uit die taakstelling is als EHS begrensde bosgebied. Een aantal 

percelen als EHS begrensd bosbinnen de hoogwatergeul zullen gekapt worden om de 
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doorstroming van water te garanderen. Ook zullen maatregelen genomen moeten worden 

vanwege habitats van beschermde soorten die verloren gaan. 

De landschapszone biedt ruimte om natuurwaarden die binnen de hoogwatergeul zullen 

verdwijnen een plaats te geven. De invulling van de landschapszone is mede bepalend voor 

de ruimtelijke kwaliteit van het gebied na realisatie van de hoogwatergeul. Hiervoor zijn 

criteria uitgewerkt en omschreven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarbij spelen vooral 

de diversiteit en openheid van het gebied een grote rol.

De beoogde inrichting van deze zone bestaat, naast een brede natuurvriendelijke oever, uit 

een afwisseling van enkele bosschages, poelen, hooilanden en (knot)bomenrijen.

De landschapszone dient ter vervanging van leefgebied dat verloren gaat, omdat 

boerderijen worden gesloopt en erfbeplanting wordt verwijderd. Het gaat om het leef-, 

fourageer- en/of broedgebied voor kleine vogels als mezen en spreeuwen en voor uilen en 

roofvogels zoals buizerd, steenuil, kerkuil en ransuil, amfibieën en kleine zoogdieren. 

Voor de in het plangebied voorkomende bosafhankelijke diersoorten zijn in de inrichting 

van de landschapszone vliegroutes en nestgelegenheden opgenomen. Een deel van de 

bestaande bomen langs de Plakkenweg blijft om landschappelijke redenen en als vliegroute 

voor vleermuizen gehandhaafd.

Poelen en een aaneengesloten natuurvriendelijke oever langs de Grote Wetering in de 

landschapszone bieden een leef- en voortplantingsgebied voor amfibieën, vissen en 

reptielen. Om de migratie van vissoorten mogelijk te maken worden de stuwen in de Grote 

Wetering vispasseerbaar. De landschapszone biedt daarmee ruimte voor deze soorten, die 

tijdelijk moeten uitwijken in verband met werkzaamheden aan de bestaande watergangen.

Met deze invulling wordt voldaan aan de eisen uit de Nota Ruimtelijke kwaliteit. In de 

landschapszone ontstaat een gevarieerder landschap dan in de bestaande situatie met 

ruimte voor meer verschillende biotopen. De landschapszone wordt zodanig ingericht dat 

deze invulling geeft aan de in het beleid voorgenomen Ecologische Verbindingszone (EVZ)

ter plaatse van de Grote Wetering.

Weidevogelgebied

De openheid van het weidevogelgebied wordt door de aanleg van de dijken enigszins 

aangetast. Deze aantasting van het weidevogel(en ganzenfoerageer)gebied wordt 

gecompenseerd door dit gebied te vergroten en de kwaliteit ervan te verbeteren. 

Objecten die obstakels vormen voor de vogels (boerderijen, bossen, etc.) worden verwijderd, 

waardoor het gebied nog beter geschikt is voor deze vogels. Het verwijderen van de boerde-

rijen in het weidevogelgebied leidt tot een vermindering van verstoring. Binnen het 

weidevogelgebied worden langs de A-watergangen natuurvriendelijke oevers ter 

verbetering van de kwaliteit van het gebied aangelegd. Met deze inrichting zijn de effecten 

van de aanleg van de hoogwatergeul voorkomen en is in juridische zin geen compensatie 

nodig. 
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Aangezien er netto 15 ha minder ha weidevogelgebied beschikbaar is, wordt het weide-

vogelgebied aan de noordzijde vergroot. De aangepaste grenzen van het weidevogelgebied 

worden vastgelegd in het RIP. Met deze aanpassing en deze inrichting gaat het weidevogel-

gebied er per saldo niet op achteruit. 

4.10 KEUZES RECREATIE

De recreatie onderdelen van het plan zijn voornamelijk ingebracht door het Advies 

Gebiedsontwikkeling. Voor de daarin gemaakte keuzes wordt verwezen naar het Advies 

Gebiedsontwikkeling.

In het projectontwerp opgenomen zijn onder andere: diverse fietsverbindingen en de 

recreatieve beleving van de multifunctionele landschapszone.
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HOOFDSTUK

5Optimalisatieproces
projectontwerp

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het Voorkeursalternatief (VKA, SNIP2A) is 

geoptimaliseerd tot het projectontwerp (SNIP3-beslissing). Als eerste komen de eisen en 

wensen voor de verdere uitwerking aan bod in paragraaf 5.1. De werkwijze komt aan de 

orde in paragraaf 5.2. Tenslotte is in 5.3 aangegeven hoe is omgegaan met de eisen en 

wensen. Zie ook hoofdstuk 4 van de Adviesnota, doorlopen proces.

Voor de onderbouwing van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de uitvoering, zoals 

loswallen en bouwwegen, wordt verwezen naar het Uitvoeringsplan (VW TM 

Uitvoeringsplan) met bijbehorende tekeningen en onderzoeken.

5.1 EISEN EN WENSEN VOOR UITWERKING PROJECTONTWERP

Bij de verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief (SNIP2A-beslissing) tot een 

projectontwerp (SNIP3-beslissing) zijn dezelfde ontwerpprincipes en uitgangspunten (zie 

5.1.1) gehanteerd als bij het voorkeursalternatief. Daarnaast is in het optimalisatieproces om 

te komen tot een projectontwerp veel aandacht besteed aan de aanvullende opgaven van de 

Minister (5.1.2): “onderzoek de mogelijkheden voor kostenbesparing, verbetering van de beheersbaar-

heid en betrouwbaarheid van de inlaat en versnelling in de uitvoering” en aan wensen vanuit het 

plangebied (zie 5.1.3). In algemene zin geldt hierbij dat verbeteringen alleen bij een substan-

tiële bijdrage aan draagvlak en ruimtelijke kwaliteit zijn meegenomen, mits het ontwerp nog 

steeds voldoet aan de taakstelling voor de te bereiken waterstanddaling.

5.1.1 ONTWERPUITGANGSPUNTEN EN ONTWERPPRINCIPES

De belangrijkste ontwerpprincipes en uitgangspunten die bij de verdere uitwerking tot 

projectontwerp zijn gehanteerd, zijn: 

 hoogwatergeul alleen inzetten, indien dit voor de veiligheid langs de IJssel echt nodig is, 

dat wil zeggen: het gebruik van de geul “eens in een mensenleven”; 

 “geen bestuursbeslissing voor inzet van de hoogwatergeul noodzakelijk”; 

 “geen/beperkt menselijk handelen nodig nadat het water over de inlaat stroomt, of er 

zekerheid is dat dit gaat gebeuren”;

 garanderen van het agrarisch gebruik van de hoogwatergeul en plaatsing van een nieuw

agrarisch bedrijf aan de dijk om een goede exploitatie van de geul nu en in de toekomst te 

borgen;

 kwaliteit van het weidevogelgebied garanderen c.q. verbeteren, waardoor ook voor 

agrarische bedrijven de mogelijkheden aanwezig zijn om de bedrijfsvoering desgewenst 

te verbreden;
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 twee hoogwatervrije ontsluitingen van het gebied, bij de inlaat en bij de uitlaat;

 dijken met rechte strekkingen tussen knikpunten, waarbij de dijk de grens tussen 

landschapstypen markeert;

 behoud van een deel van de Werverdijk en de Kromme Kolk. Daarmee blijft de historie 

(strijd tegen het water) van deze dijk voelbaar;

 het beperken van de overlast voor bewoners in de aanlegfase en de gebruiksfase, waarbij 

specifiek aandacht is besteed aan het tracé en de realisatie van de inlaat en de uitlaat met 

als inzet dat de verbindingen naar Veessen en Werven ook tijdens de realisatiefase 

beschikbaar blijven.

5.1.2 AANVULLENDE OPDRACHT VAN DE MINISTER BIJ SNIP2A-BESLISSING

De Minister heeft aan zijn SNIP2A-beslissing over het Voorkeursalternatief nog een 

opdracht toegevoegd (zie ook paragraaf 1.4). In de kern luidt deze opdracht: “onderzoek de 

mogelijkheden voor kostenbesparing, verbetering van de beheersbaarheid en betrouwbaarheid van de 

inlaat en versnelling in de uitvoering.” Deze opdracht is vertaald in de volgende eisen aan de 

uitwerking van het SNIP2A ontwerp tot projectontwerp:

 het maken van een kostenbewust ontwerp;

 het binnendijks situeren van de in het SNIP2A-ontwerp opgenomen drie hoogwatervrije 

landbouwbedrijfslocaties, aan de rand van de hoogwatergeul;

 een gewijzigde technische uitvoering van de inlaat maakt deze eenvoudiger en daardoor 

ook betrouwbaarder in beheer en gebruik, waarbij de wijziging niet mag leiden tot een 

wijziging van de overstromingsfrequentie van eens per mensenleven.

Vanuit het advies en bevindingen toets SNIP2A Veessen-Wapenveld
2

worden daar nog de 

volgende punten aan toegevoegd: 

 besparingen te vinden in het ontwerp en de uitvoeringswijze van ter grootte van € 14 

miljoen euro en daarbij aandacht te schenken aan het sober en robuust ontwerpen van 

dijken en inlaat conform Leidraad Rivieren alsmede optimalisatie van grondstromen;

 specifiek met betrekking tot de inlaat meerdere varianten te beschouwen gericht op een 

hogere betrouwbaarheid, beheerbaarheid en kosteneffectiviteit dan het ontwerp van de 

inlaat in het Voorkeursalternatief;

 de beheer- en onderhoudskosten nader te onderbouwen en besparingsmogelijkheden te 

bezien;

 bij de uitwerking van het nieuwe buitendijkse gebied bovenstrooms van de inlaat 

rekening te houden met het borgen van voldoende doorstroomcapaciteit voor de geul, 

het voorkómen van negatieve effecten op de scheepvaart, de continuïteit van het dijktracé 

en het mogelijk realiseren van KRW-doelen door middel van geïsoleerde plassen;

 te onderzoeken of een verdere versnelling van het project mogelijk is om de gewenste 

veiligheidsdoelstelling in 2015 te realiseren;

 aandacht te besteden aan de veiligheid en bereikbaarheid van de 1.000 bewoners in de 

nieuw te vormen dijkring (‘eiland’) tussen oostelijke geuldijk en de bestaande IJsseldijk.

                                                                
2 Brief van de heer de Boer (Programma Directie Ruimte voor de Rivier) aan mevrouw Nijhof 

(DGWater) d.d. 31 maart 2010.
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5.1.3 WENSEN VANUIT HET GEBIED

Voor alle bewoners (inclusief bedrijven) is duidelijkheid over hun veiligheid en bereikbaar-

heid in de toekomst essentieel. Met voorrang is dit onderwerp dan ook nader uitgewerkt in 

nauw overleg met de Klankbordgroep tot een hoogwaterplan en een coördinatieplan. Voor 

wat betreft het beperken van overlast tijdens de uitvoeringsfase is dit verwerkt in het 

Uitvoeringsplan.

De overige verbeteringsvoorstellen die uit gesprekken, overleggen, werksessies e.d. met 

direct betrokkenen, organisaties en overheden naar voren zijn gekomen, zijn meegenomen 

in het optimalisatieproces. Ook is aandacht besteed aan de in de adviesnota SNIP2A 

genoemde agendapunten voor SNIP3. De wijze waarop al deze wensen vanuit het gebied in 

het projectontwerp zijn meegenomen, is beschreven in paragraaf 5.3. 

Aandachtspunten na consultatie concept-SNIP3 advies

In maart 2011 is het concept SNIP3 ontwerp besproken met diverse hiervoor genoemde 

instanties en belanghebbenden. 

De partijen kunnen instemmen met het ontwerp met daaraan gekoppeld enkele adviezen 

voor verbeterpunten of toelichting. 

Onderstaande opsomming vat dit kort samen voor wat betreft het ontwerp, in de 

Adviesnota en hierna bij de betreffende onderdelen van het ontwerp is er nader op 

ingegaan:

 Samenhang draagvlak en invulling van de uitvoeringswijze: verwerkt in 

Uitvoeringsplan;

 Beheer & Onderhoud: er is ondertussen instemming over B&O plan

 Moment van neerlaten kleppen: op moment dat er zekerheid is dat 5,65m wordt 

overschreden kunnen de kleppen worden neergelaten. Invulling vindt plaats via nog op 

te stellen bedieningsprotocol;

 Inrichting omgeving aansluiting westdijk - Werverdijk: infrastructuur is overgenomen, 

aanpassing locatie uitwatering niet;

 Versnellen planning: herbeoordeling vindt najaar 2011 plaats;

 Beheer landschapszone: wenselijk is om 1 beheerder te hebben, dit laat de mogelijkheid 

open voor een rol van particulieren bij de uitvoering van het beheer;

 Beheerruimte van 2cm te ruim: beheerruimte behouden om ruimte te houden voor 

aanpassingen ontwerp en marge voor beheer gronden;

 Boerderijlocatie: 1 locatie in RIP, eventuele 2e via bestemmingsplan gemeente

 Veiligheidsnorm nieuwe dijkring naar 1:2.000: niet overgenomen.

5.2 WERKWIJZE OPTIMALISATIE 

De optimalisatie heeft plaatsgevonden via een zogenaamde “iteratief ontwerpende 

benadering”. Dit houdt in dat continu de samenhang is bewaakt tussen inhoud, proces en 

procedure. Einddoel is een haalbaar, maakbaar en vergunbaar ontwerp. 

Vanaf het begin van de uitwerking van het projectontwerp is gewerkt met sleuteldagen en 

werksessies waarin door de benodigde specialisten op een integrale wijze is gewerkt. 
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Gestart is met de meest bepalende onderdelen van het ontwerp, pas daarna zijn allerlei 

details en deeluitwerkingen uitgewerkt (van grof naar fijn). 

Het maatschappelijke draagvlak is continu bewaakt. Zo zijn oplossingen en keuzes 

periodiek voorgelegd aan de Stuurgroep en de Klankbordgroep. Daarnaast zijn onderdelen 

via thematische bijeenkomsten afgestemd met betrokken instanties en particulieren

5.3 WIJZIGINGEN PROJECTONTWERP (SNIP3) T.O.V. VOORKEURSALTERNATIEF (SNIP2A)

De aanvullende opdrachten, adviezen, wensen en verbeteringsvoorstellen hebben geleid tot 

diverse wijzigingen in het ontwerp van de hoogwatergeul. In deze paragraaf worden de 

verschillen tussen het projectontwerp en het Voorkeursalternatief toegelicht. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in de wijzigingen als gevolg van de adviezen bij de SNIP2A-beslissing 

en de wensen vanuit het gebied.

5.3.1 WIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN SNIP2A-BESLISSING

In de onderstaande tabel zijn de adviezen uit de SNIP2A-beslissing overgenomen, waarbij is 

aangegeven tot welke wijzigingen in het projectontwerp dit heeft geleid. 

Advies Wijzigingen ontwerp

Veiligheid: 

Ten aanzien van het dijkontwerp wordt 

geadviseerd uit te gaan van een sober en 

robuust ontwerp conform de Leidraad 

Rivieren.

 Het talud van de dijken is aangepast van 1:3 

aan beide zijden naar 1:3 aan de 

buitendijkse kant en 1:2,5 aan de 

binnendijkse kant met een steunberm van 

variërende omvang. Hierdoor neemt het 

ruimtebeslag en de kosten van de dijken af.

 In het Voorkeursalternatief was de 

kruinhoogte van de dijken bepaald via een 

lineair verloop tussen de inlaat en de 

uitlaat. In het projectontwerp is de 

kruinhoogte bepaald op basis van 

maatgevende waterstanden. Hierdoor is de 

kruinhoogte van de dijken lager en neemt 

het ruimtebeslag en de kosten van de 

dijken af.

 In het Voorkeursalternatief is bij de uitlaat 

uitgegaan van handhaven van de bestaande 

zomerkades. Grondonderzoek heeft 

aangetoond dat dit niet haalbaar is. 

Uitgangspunt in het projectontwerp is 

daarom dat de bestaande zomerkades 

worden afgegraven en vervangen door 

nieuwe kades.

Tabel 5.5

Adviezen uit SNIP2A-beslissing
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Advies Wijzigingen ontwerp

Geadviseerd wordt om aandacht te hebben 

voor de gevoelsmatige aspecten van veiligheid 

op het �eiland�.

 De klankbordgroep heeft hiervoor een 

advies aan de Stuurgroep opgesteld. 

Daarnaast is bij de uitwerking van het 

projectontwerp een hoogwaterplan en een 

coördinatieplan opgesteld, waarin ook 

gekeken is naar aanrijdtijden van 

brandweer en ambulance. In het 

hoogwaterplan is ook gekeken naar de 

ontsluiting van �t Oever in het geval van 

hoogwater. In de grondbalans en 

uitvoeringsplan is rekening gehouden met 

de aanleg van particuliere kaden rondom 

de panden van �t Oever.

Technische uitvoerbaarheid: 

Ten aanzien van de inlaat wordt geadviseerd, 

naast de in het SNIP 2A-advies opgenomen 

hybride variant, ook andere varianten te 

onderzoeken waaronder een volledig vaste 

inlaat. Bij de afweging van de varianten wordt 

specifieke aandacht gevraagd voor 

betrouwbaarheid en kosten, binnen de 

randvoorwaarde van een

overstromingsfrequentie van �eens in een 

mensenleven�.

 Bij de uitwerking van het projectontwerp 

zijn diverse varianten voor de inlaat 

onderzocht. Ten behoeve van de 

besluitvorming over de inlaat door de 

Stuurgroep is een notitie opgesteld waarin 

de verschillende varianten worden 

beschreven en beoordeeld, onder andere op 

de aspecten betrouwbaarheid en kosten. 

Op basis van deze notitie heeft de 

Stuurgroep besloten de hybride inlaat te 

vervangen door een inlaat met kleppen 

over de volle breedte van het kunstwerk, 

vooral vanwege de mate van 

betrouwbaarheid, beheersbaarheid en de 

goede landschappelijke inpassing. De DG-

Water stemt in met deze keuze.

Voor het gebied bovenstrooms van de inlaat 

moet bij de uitwerking rekening gehouden 

worden met de borging van voldoende 

doorstromingscapaciteit voor de geul, het 

voorkomen van negatieve effecten op de 

scheepvaart, de continuïteit van het dijktracé 

en het mogelijk realiseren van KRW-doelen 

voor de IJssel door middel van geïsoleerde 

plassen.

 Bij de uitwerking van dit gebied is rekening 

gehouden met de doorstromingscapaciteit 

van de geul; er wordt nog steeds voldaan 

aan de taakstelling.

 Er is geen sprake van negatieve effecten op 

de scheepvaart. 

 In het Voorkeursalternatief werd de oude 

IJsseldijk volledig afgegraven na realisatie 

van de hoogwatergeul. In het 

projectontwerp wordt de IJsseldijk 

afgegraven tot NAP + 3,0 m waardoor de 

continuïteit van het dijktracé niet wordt 

doorbroken.

 Morfologische analyse toont aan dat in dit 

traject geen scheepvaartknelpunt bestaat 

en door de geringe aanzanding geen extra 

baggerwerk zal ontstaan.

 De loop van de Terwoldse Wetering in dit 

gebied is voor de nieuwe situatie over 

gedimensioneerd, verlanding vanaf 1 oever 

is toelaatbaar.
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Advies Wijzigingen ontwerp

Geadviseerd wordt om niet in te stemmen met 

de in het Voorkeursalternatief opgenomen 

buitendijkse bedrijven op 

landbouwbedrijfslocaties. De 

landbouwbedrijfslocaties kunnen tegen 

aanzienlijk lagere kosten ook binnendijks (aan 

de dijk) worden gepositioneerd en hoeven 

uitsluitend aangelegd te worden indien 

hiervoor gegadigden zijn.

 De buitendijkse landbouwbedrijfslocaties

zijn in het projectontwerp verplaatst naar 

een binnendijkse locatie aan de oostdijk.

 Het aantal landbouwbedrijfslocaties is in 

het projectontwerp niet 3 maar 1. In het 

Voorkeursalternatief waren de complete 

landbouwbedrijfslocaties op dijkhoogte 

opgenomen. Om kosten te besparen is in 

het projectontwerp alleen de woning net 

onder dijkhoogte geplaatst terwijl de 

stallen op 2 meter boven het maaiveld 

komen te liggen.

Financiën:

Binnen het Voorkeursalternatief ziet de PDR 

de volgende besparingskansen: vervanging 

van buitendijkse landbouwbedrijfslocaties

door kleinere, binnendijkse bouwkavels 

uitsluiten voor uit de geul te plaatsen 

agrarische bedrijven; een soberder 

dijkontwerp; een goedkopere 

inlaatconstructie; optimalisatie van de 

grondstromen.

 Landbouwbedrijfslocaties zijn aangepast 

(zie hiervoor).

 Dijkontwerp is aangepast (zie hiervoor).

 Varianten voor inlaat zijn onderzocht (zie 

hiervoor).

 In het Grondstromen- en het 

Uitvoeringsplan behorende bij het 

projectontwerp is gekeken naar een 

optimalisatie van de grondstromen binnen 

de randvoorwaarden vanuit Natuur (o.a. 

Natura2000) en Geluidhinder en 

Luchtkwaliteit vanwege het beperken van 

overlast voor bewoners. 

Onderzoek de mogelijkheden voor 

kostenbesparing

 Opgenomen in ontwerp naast 

bovenstaande: besparingen op 

waterhuishouding en gemalen, 

optimalisatie brug Werverdijk, kabels en 

leidingen

 Zie verder ook de rapportage bij de PRI-

raming

De beheer- en onderhoudskosten dienen 

nader onderbouwd te worden, waarbij 

besparingsmogelijkheden moeten worden 

bezien.

 Zie het Beheer- en Onderhoudsplan

Planning:

Blijf zoeken naar versnellingsmogelijkheden 

en neem beheersmaatregelen om vertraging 

te voorkomen.

 Versnelling van de uitvoering is steeds een 

aandachtspunt geweest, zowel bij het 

projectontwerp als bij het Uitvoeringsplan. 

Vergeleken met het SNIP2A is een 

versnelling gerealiseerd met daaraan 

gekoppeld een toename van de risico�s. 

Voor de specifieke 

versnellingsmogelijkheden wordt verwezen

naar het Hoofdstuk 6.3 van het 

Uitvoeringsplan.
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5.3.2 WIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN WENSEN VANUIT HET GEBIED

Mede op basis van diverse gesprekken, overleggen, werksessies e.d. met direct betrokkenen, 

organisaties en overheden zijn in de vorige fase SNIP2A diverse verbeteringsvoorstellen ten 

opzichte van de voorkeursvariant aangedragen. Een deel van deze verbeteringsvoorstellen 

is overgenomen, andere voorstellen zijn om sterk uiteenlopende redenen niet overgenomen.

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de verbeteringsvoorstellen passend 

binnen scope - tijd - geld zijn verwerkt in het projectontwerp. Daarnaast is een overzicht 

opgenomen van de voorstellen die niet zijn verwerkt in het projectontwerp.

Overgenomen wensen

In de navolgende tabel zijn de wensen vanuit het gebied weergegeven die zijn verwerkt in 

het projectontwerp. Daarnaast is aangegeven op welke wijze de wensen zijn verwerkt.

Wens Wijzigingen ontwerp

Tracé van de dijk nabij de 

cultuurhistorische lijnen van de Leigraaf, 

afstand tot woningen in Werven en sparen 

van bestaande agrarische opstallen (o.a. 

De Stege en Hoeve Hollewand).

 Het tracé van de oostelijke dijk is op genoemde 

locaties iets naar het westen verschoven, 

waardoor deze bedrijven meer gespaard 

kunnen worden. 

 Aanpassing van de dijk bij Werven door de dijk 

iets verder van de bebouwing en bedrijven te 

leggen en beter aan te sluiten bij bestaande 

landschappelijke structuren (de Leigraaf).

Sparen van normaal agrarisch 

grondgebruik door ten oosten van de 

Grote Wetering te blijven.

 Met uitzondering van een klein gedeelte ten 

noorden van de Plakkenweg ligt de westelijke 

dijk in het projectontwerp nu geheel ten 

oosten van de Grote Wetering. De sprong over 

de wetering bij de Plakkenweg bleek �een brug 

te ver�: hiermee zou de geul zo smal worden 

dat de taakstelling voor de te bereiken 

waterstanddaling op de IJssel niet meer bereikt 

kan worden, rekening houdend met andere 

randvoorwaarden.

 Door het verschuiven van de westelijke dijk in 

oostelijke richting nabij de inlaat, is het tracé 

van de inlaat iets in noordelijke richting 

verschoven. Dit was nodig om de benodigde 

breedte van de inlaat (820 meter) te handhaven 

en om tijdens de uitvoering de bereikbaarheid 

te garanderen.

Behoud van agrarisch gebruik van de 

nieuwe uiterwaard ten zuiden van de 

inlaat. 

 Door de huidige IJsseldijk ter plaatse niet 

volledig te verwijderen, maar op een hoogte 

van NAP + 3,0 m te handhaven, kan de 

inundatiefrequentie beperkt blijven tot minder 

dan ca. 1 maand per jaar in dit gebied van ca. 

27 ha.

 Door de verlegging van de westelijke dijk is de 

nieuwe uiterwaard (= het gebied tussen de 

inlaat, de westelijke dijk en huidige IJsseldijk) in 

het projectontwerp kleiner dan in het 

Voorkeursalternatief.

Tabel 5.6

Overgenomen wensen
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Wens Wijzigingen ontwerp

Uitwerken zone rond de Plakkenweg, 

waarbij een goede balans gevonden moet 

worden tussen de kwaliteit van de 

leefomgeving van 19 huishoudens bij 

Vorchten, het verleggen van de Grote 

Wetering, het aansnijden van de huiskavel 

aan westzijde van de huidige Grote 

Wetering en de benodigde 

waterstanddaling.

 Met uitzondering van een klein gedeelte ten 

noorden van de Plakkenweg ligt de westelijke 

dijk in het projectontwerp nu geheel ten 

oosten van de Grote Wetering. De sprong over 

de wetering bij de Plakkenweg was niet 

mogelijk omdat daarmee de taakstelling voor 

de te bereiken waterstanddaling op de IJssel 

niet meer bereikt kan worden, rekening 

houdend met andere randvoorwaarden (o.a. 

bebouwing Vorchten).

Uitwerken in welke mate beplanting 

mogelijk is binnen de randvoorwaarden 

van agrarisch gebruik en doorstroming en

vanuit ecologie (vleermuisroutes) en 

ruimtelijke kwaliteit is er de wens om 

bomen op een aantal plaatsen in de geul 

te behouden.

 In het zuidelijk deel van de geul en langs de 

Plakkenweg zijn enkele bomenrijen in het 

projectontwerp opgenomen. Dit beperkt de 

compensatie opgave buiten de geul. Daarnaast 

blijft de vleermuisroute langs de Plakkenweg in 

tact.

Meer afstand van de oostelijke dijk tot de 

bebouwing en bedrijven bij Werven. 

 Verplaatsing van de dijk op dit deel van de geul 

bleek mogelijk binnen de gestelde taakstelling. 

De dijk is hier in westelijke richting verplaatst 

en sluit daarmee ook beter aan op bestaande 

landschappelijke structuren (De Leigraaf).

Fietspad op (west-)dijk i.p.v. door de 

landschapszone

 In overleg met gebiedspartners aangepast.

Mogelijkheden voor agrarisch 

natuurbeheer landschapszone

 Inrichting is aangepast in overleg met 

gebiedspartners.

Niet overgenomen wensen

De wensen vanuit het gebied die niet zijn verwerkt in het projectontwerp zijn in de 

navolgende tabel aangegeven. De argumenten om deze wensen niet te verwerken zijn 

eveneens in onderstaande tabel aangegeven.

Wens Reden om wens niet over te nemen

Ten oosten van de Grote Wetering blijven, 

ook ter hoogte van de Plakkenweg.

 Zoals hiervoor al beschreven is het niet mogelijk 

gebleken om ter plaatse van de Plakkenweg 

ten oosten van de Grote Wetering te blijven. 

Het alternatief was om het maaiveld in de geul 

te verlagen, maar dit heeft te veel negatieve 

gevolgen voor het agrarische gebruik.

Locaal agrarisch gebruik van de oostelijke 

dijk mogelijk maken door een flauw talud 

(1:6) en behoud van het particulier 

eigendom. 

 Stuurgroep heeft besloten om de nieuwe dijken 

vanwege het algemeen belang in eigendom en 

voor beheer en onderhoud aan het waterschap 

toe te delen. 

 In de meeste gevallen bleek uit nader overleg 

met de direct betrokkenen dat het veel grotere 

ruimtebeslag van een dergelijke dijk ongewenst 

is. Daarnaast wordt de �vrije� overgang van de 

dijk in veel gevallen al beperkt door een 

watergang. Ook speelden de hogere kosten 

(hogere en bredere dijk).

Aan andere wensen tot verlegging van de dijken is niet tegemoet gekomen. Tegemoetkomen 

aan deze, vaak individueel bepaalde wensen, is niet in overeenstemming met de hiervoor 

Tabel 5.7

Niet overgenomen wensen
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beschreven uitgangspunten en ontwerpprincipes. Belangrijkste redenen om niet aan deze 

wensen tegemoet te komen zijn de te realiseren waterstanddaling, de kosten en eenheid in 

ontwerp.
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HOOFDSTUK

6 Functies en objecten 
in ontwerp

6.1 INLEIDING

Functies, objecten en eisen

Het projectontwerp voor de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld dient te voldoen aan de in 

PKB Ruimte voor de Rivier genoemde doelstellingen. Ook dient rekening te worden 

gehouden met de eisen en wensen van betrokken overheden, beheerders, bewoners en 

belanghebbenden. Daarmee dient het projectontwerp voor de hoogwatergeul een aantal 

functies te vervullen. Op basis van deze functies zijn eisen geformuleerd, welke zijn 

uitgewerkt tot een Programma van Eisen (PvE). Daartoe worden in het projectontwerp 

objecten onderscheiden. Aan elk object worden eisen gesteld. Alle objecten gezamenlijk 

vervullen de vastgestelde functies van de hoogwatergeul. Met het toetsen van het ontwerp 

aan het PvE wordt aangetoond dat het projectontwerp voldoet aan de doelstellingen, de 

vastgestelde functies en daaruit volgende eisen. 

Het Programma van Eisen is als bijlage 5 bij dit inrichtingsplan gevoegd, hierin is ook de 

functieanalyse en functieboom opgenomen.

In de volgende fase zal het PvE verder worden uitgewerkt tot een vraagspecificatie. De 

wijze waarop dit gebeurt, hangt samen met de wijze van contractering. Op dit moment is de 

insteek dat de grotere kunstwerken (inlaat, hoogwatervrije bruggen e.d.) via een D&C 

contract worden aanbesteed, en de overige onderdelen via een of meer E&C contracten.

“Zachtere eisen” zoals ruimtelijke kwaliteit zullen worden beschreven in een 

ambitiedocument voor de grote kunstwerken (zoals inlaat, hoogwatervrije bruggen, 

gemalen), ook voor wat betreft duurzaamheidaspecten. Zie hiervoor ook de Adviesnota.

Objectenboom

In het Systeem “Ruimte voor de Rivier maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld” zijn 

de volgende subsystemen gedefinieerd:

 hoogwatergeul;

 wegennet;

 grondwaterstandregulerende voorzieningen;

 nutsvoorzieningen;

 ecologische voorzieningen;

 landbouwbedrijfslocatie; en

 recreatieve voorzieningen.
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In elk van deze subsystemen zijn in het projectontwerp een aantal objecten gedefinieerd. 

Deze uitsplitsing in objecten wordt weergegeven met een objectenboom (zie Afbeelding 6.9

en ook Programma van Eisen, in bijlage 5). Een object heeft een unieke plaats/positie in het 

plangebied, zie objectenkaarten OBT01 t/m OBT05. 

In dit hoofdstuk zijn de diverse objecten die gezamenlijk het ontwerp vormen beschreven in 

logisch samenhangende blokken.

Het projectontwerp is weergegeven op diverse ontwerptekeningen, schaal 1:2.500 die als 

bijlage bij dit inrichtingsplan zijn opgenomen (maatregelenkaart, tekening VW01 tot en met 

VW04). Daarnaast is er voor veel objecten nadere informatie beschikbaar in 

achtergrondrapporten en tekeningen, dit is aangegeven waar van toepassing.

De wijze waarop de hoogwatergeul wordt aangelegd, inclusief de tijdelijke voorzieningen 

zoals loswallen en bouwwegen, is opgenomen in het Uitvoeringsplan.

Informatie over Beheer & Onderhoud is opgenomen in het Beheer & Onderhoudsplan.
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Afbeelding 6.9

Objectenboom



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075220747:D ARCADIS 51

6.2 HOOGWATERGEUL

Hoogwatergeul

De hoogwatergeul heeft een lengte van ca. 8 km (gerekend vanaf de brug boven de inlaat 

(Kerkdijk) tot de brug bij de uitlaat (Werverdijk)) en een minimale breedte van 550 m. Aan 

de zuidzijde van de hoogwatergeul bevindt zich de inlaat. Aan de noordzijde wordt de geul 

begrensd door de uitlaat.

Om de taakstelling voor de te bereiken waterstanddaling op de IJssel inclusief beheerruimte 

(2 cm) te realiseren, moet tijdens maatgevende omstandigheden ca 1.150 m
3
/s door de 

hoogwatergeul stromen. De drempelhoogtes en ook de lengtes van inlaat en uitlaat zijn 

afgestemd op de breedte en lengte van de hoogwatergeul. De hoogwatergeul bestaat 

voornamelijk uit grasland.

Meestromen van hoogwatergeul

Wanneer de waterstand een hoogte boven NAP + 5,65 m bereikt, zal het water in de 

hoogwatergeul gaan meestromen. Uit de berekeningen en de modellen blijkt dat het water

naar alle waarschijnlijkheid zal instromen via de inlaat. Na het vullen van het gebied van de 

hoogwatergeul zal de hoogwatergeul daadwerkelijk gaan meestromen.

In de hoogwatergeul mogen geen grote obstakels staan die de doorstroming van het water 

beperken. Alle gebouwen en bossen worden daarom verwijderd. Wanneer het water in de 

hoogwatergeul volledig mee stroomt (bij maatgevend hoogwater), voert de geul 45% van 

het IJsselwater af (ca 1.150 m
3
/s).

Nadat de piek van het hoogwater (MHW) is bereikt, zal de waterstand dalen. Wanneer de 

waterstand het niveau van de drempel van de inlaat bereikt, zal er vanaf de inlaat geen 

water meer de hoogwatergeul instromen. Vanaf dit moment zal de geul gaan leegstromen.

De inlaat kan bij verdere daling van het waterpeil beneden de drempelhoogte van NAP +

4,80 m weer gesloten worden. De geul zal via de uitwateringssluis in de uitlaat verder 

leegstromen. Zodra het water alleen nog in de watergangen staat, wordt het water via het 

vernieuwde gemaal Nieuw Wapenveld afgevoerd.

Berekeningen laten zien dat de hoogwatergeul zich volledig in ca. 14 uur vult, daarna twee

weken mee stroomt, voordat de waterstand weer zakt onder het niveau van de vaste inlaat 

op NAP + 4,80 m. Vervolgens stroomt de hoogwatergeul in een periode van ca. twee weken 

onder vrij verval leeg, waarna ca. twee weken nodig is om het resterende water via het 

gemaal Nieuw Wapenveld uit de hoogwatergeul te pompen. 

De hoogwatergeul watert in het noorden onder vrij verval af via een nieuwe watergang 

vanaf de huidige Werverdijk.

In de hiernavolgende paragrafen worden de objecten binnen het deelsysteem 

Hoogwatergeul nader toegelicht.

6.2.1 INLAAT

De inlaat heeft een drempelhoogte van NAP + 4,80 m en een breedte van ca. 820 m (netto 

opening 750 m). De bovenkant van de kleppen ligt op NAP + 5,65 m. De inlaat bestaat uit 

een grondlichaam met kleppen over de volle breedte met daarachter een betonnen woelbak. 
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Meer in detail is de inlaat reeds beschreven in paragraaf 3.2 Keuzes inlaat. 

Het referentieontwerp van de inlaat is beschreven en onderbouwd in het basisrapport 

“Grote Kunstwerken”, het basisrapport “Rivierkunde” en de tekening HWG01.

6.2.2 UITLAAT

De eigenlijke uitlaat van de hoogwatergeul bestaat uit de Westkade, vanaf de Werverdijk 

naar de hoge grond van Het Oever. De bestaande Westkade wordt geheel opnieuw 

opgebouwd (zie dwarsprofiel hieronder). De ashoogte in de kruin is NAP + 4,10 m, de 

kruinbreedte bedraagt 4,50m met een talud van 1:3 aan de buitendijkse zijde en 1:2,5 aan de 

binnendijkse kant. De as van de toekomstige Westkade volgt de as van de huidige 

bestaande kade. De kade is opgebouwd uit klei en is overstroombaar. Op de Westkade is 

een fietspad aangebracht dat tevens dienst doet als onderhoudspad. In de Westkade is een 

uitwateringssluis aangebracht.

In het verlengde van de oostelijke dijk ligt ten noorden van de uitlaat de Oostkade. Aan de 

noordoostzijde wordt de hoogwatergeul afgesloten door deze Oostkade, vanaf de 

Werverdijk naar de hoge grond van Het Oever. Deze kade heeft een vergelijkbare opbouw 

als de Westkade, echter de kruinhoogte is op NAP + 4,80 m gelegd.

Zie tekeningen HWG02 – 03 – 04.

6.2.3 UITWATERINGSSLUIS

In de Westkade is een uitstroomopening aangebracht, zie afbeelding hieronder en tekening 

HWG04. De uitstroomopening bestaat uit een uitwateringssluis met puntdeuren. De 

puntdeuren keren, in de situatie dat de hoogwatergeul niet in gebruik is, het water dat zich 

in de uiterwaarden van de IJssel bevindt. Deze puntdeuren zullen tijdens het meestromen/

leegstromen van de hoogwatergeul door het waterstandsverschil openen. 

Zodra de waterdruk binnendijks groter is dan buitendijks, openen de deuren zich en kan de 

hoogwatergeul meestromen en in een later stadium weer leegstromen. Over de sluisopening 

is een brug aangebracht t.b.v. onderhoudsmateriaal en fietsverkeer.

De afmetingen (doorstroombreedte) en drempelhoogte van de uitwateringssluis zijn 

bepaald op basis van de gewenste duur van leeglopen van de hoogwatergeul, rekening

houdend met de waterstanden in de stroomafwaarts gelegen uiterwaarden en de hoogte 

van het maaiveld in de hoogwatergeul. Dit resulteert in een doorstroombreedte van 10 

meter. De sluis bestaat uit twee puntdeuren, maat 5,0 x 2,85 m, met een drempelhoogte van 

NAP + 1,25 m.

De hoogwatergeul watert in het noorden onder vrij verval af via een nieuwe watergang 

vanaf de huidige Werverdijk.

Afbeelding 6.10

Dwarsprofiel westkade
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6.2.4 HOOGWATERVRIJE VERBINDINGEN

In het projectontwerp zijn ter hoogte van de Kerkdijk en de Werverdijk hoogwatervrije 

verbindingen opgenomen. Deze vervangen de huidige wegverbinding en blijven beschik-

baar wanneer de hoogwatergeul in gebruik is. De hoogwatervrije ontsluitingen zijn 

uitgewerkt op tekening HWG 02 bruggen Kerkdijk en Werverdijk.

De onderstaande afbeeldingen geven de brugprofielen weer. De brug Werverdijk (twee 

delen, van respectievelijk ca. 130m en ca. 290m) is voorzien van fietssuggestiestroken, bij de 

Kerkdijk is een vrijliggend fietspad beschikbaar.

Afbeelding 6.11

Uitlaat hoogwatergeul

Afbeelding 6.12

Brug Kerkdijk (inlaat)
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6.2.5 DIJKEN

Aan weerszijden van de hoogwatergeul worden nieuwe dijken aangelegd, welke aansluiten 

op de bestaande IJsseldijk. De kruinhoogtes zijn gebaseerd op OWP2050 (Addendum 

Leidraad Rivieren). Zie tekeningen HWG05 tot en met HWG10.

Westelijke dijk

De westelijke dijk kent een kruinhoogte van NAP + 7,21 m in het zuiden tot NAP + 5,95 m

in het noorden. De kruinbreedte is ten zuiden van de Kerkdijk en ter hoogte van de Schraat-

gravenweg 7,0 m, in het tussenliggende deel is de kruinbreedte 5 m. De taluds zijn 1:3 

buitendijks en 1:2,5 binnendijks, zie onderstaand dwarsprofiel. Aan de binnenteen is een 

steunberm van variërende omvang aangebracht. De dijk kent een zandkern en een klei c.q. 

zavel bekleding. Over een grote lengte wordt het voorland verbeterd: vereist is een 

kleipakket van 1m dik en met 30cm bouwvoor. De breedte van het voorland varieert van 30

m tot 35 m. Over de gehele lengte ligt er een fietspad op de dijk.

Op het zuidelijke deel van de westdijk, vanaf de IJssel tot aan de inlaat/Kerkdijk, wordt de 

te verleggen weg IJsseldijk aangebracht. Dit deel van de westdijk heeft hier een kruinbreedte 

van 7 m.

Oostelijke dijk

De oostelijke dijk kent een kruinhoogte van NAP + 7,08 m in het zuiden tot NAP + 5,98 m in

het noorden. De kruinbreedte is 5,0 m en de taluds zijn 1:3 buitendijks en 1:2,5 binnendijks, 

zie onderstaand dwarsprofiel. Aan de binnenteen is een steunberm van variërende omvang 

aangebracht. De dijk kent een zandkern en een klei c.q. zavel bekleding. Over enige lengte 

wordt het voorland verbeterd: vereist is een kleipakket van 1m dik en met 30cm bouwvoor. 

De breedte van het voorland varieert van 30 m tot 35 m. 

Afbeelding 6.13

Brug Werverdijk

Afbeelding 6.14

Dwarsprofiel westdijk
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In het algemeen zijn zowel de aanberming als de voorlandverbetering bij de oostelijke dijk

kleiner dan bij de westelijke dijk, doordat de bodemopbouw hier wat anders is.

Tussen Veessen en Vorchten ligt er een fietspad op de dijk, voor het overige deel is er een 

onderhoudspad aanwezig.

Werverdijk

De bestaande Werverdijk bij de Kromme Kolk wordt iets verhoogd, verbreed en versterkt 

om een soepele aansluiting (horizontaal en verticaal) op de nieuwe brug Werverdijk te 

vormen, zie onderstaand dwarsprofiel.

6.2.6 LANDBOUWGEBIED

Hoogwatergeul

De hoogwatergeul zelf blijft in agrarisch gebruik, maar wordt vrijgemaakt van grote 

obstakels om de hydraulische werking van de hoogwatergeul te garanderen. Dit houdt in 

dat de aanwezige opstallen worden verwijderd, inclusief de erven. De in de hoogwatergeul 

aanwezige twee bospercelen aan de westzijde ten noorden en zuiden van de Plakkenweg en 

boomgaarden worden gerooid en eveneens omgezet in grasland. Langs de Plakkenweg en 

bij De Stege blijven bomen/boomrijen gehandhaafd.

In deze planfase zijn nog niet alle percelen verworven en toebedeeld. Eventuele 

kavelaanvaardingswerkzaamheden maken nu nog geen onderdeel uit van het 

projectontwerp, maar er is wel rekening mee gehouden in de grondbalans en de 

kostenraming.

Nieuwe uiterwaard

De “nieuwe uiterwaard” is het deel van de hoogwatergeul dat zich ten zuiden van de inlaat

bevindt. Deze “nieuwe uiterwaard” beslaat ca. 27 ha. De bestaande IJsseldijk wordt 

afgegraven tot een hoogte van NAP + 3,0 m. Voor de afwatering van dit gebied wordt een 

watergang gegraven die via een duiker met terugslagklep uitwatert op de IJssel.

Op de voet van de te ontgraven IJsseldijk wordt een fietspad aangelegd. Ook komt er in het 

gebied een wandelroute, waarmee het tevens een ‘uitloopgebied’ voor Veessen wordt.

Afbeelding 6.15

Dwarsprofiel oostdijk

Afbeelding 6.16

Dwarsprofiel Werverdijk bij 

Kromme Kolk
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 Zie tekening VW01 tot en met VW04.

 Zie voor het weidevogelgebied paragraaf 6.7

 Zie rapport Rivierkunde voor de gehanteerde ruwheden.

6.3 WEGENNET

De aanleg van de hoogwatergeul leidt tot een aantal aanpassingen aan wegen en fietspaden. 

De onderstaande afbeelding geeft de aanpassingen aan de wegen en fietspaden weer.

Voor een gedetailleerde toelichting op het ontwerp van wegen, fietspaden en lokale bruggen 

wordt verwezen naar het bijlagenrapport “Lokale infra wegennet”, zie bijlage 7, en naar de 

tekeningen WEG01 principeprofielen wegen en fietspaden en WEG02 bruggen 

erftoegangswegen en fietsbruggen.

De Kerkdijk en de Werverdijk worden vervangen door hoogwatervrije ontsluitingen (zie 

paragraaf 6.3.4). 
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Afbeelding 6.17

Wegen en fietspaden Veessen-

Wapenveld

(ligging indicatief)
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6.3.1 GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN

Aanpassing en verlegging huidige wegen

 De weg IJsseldijk wordt, vanaf de IJsseldijk naar de Kerkdijk, omgelegd in combinatie 

met de westelijke dijk van de hoogwatergeul.

 De Schraatgravenweg wordt via een dijkopgang bijna parallel aan de dijk aangesloten op 

de westelijke dijk. Vervolgens sluit deze weg aan op de hoogwatervrije 

gebiedsontsluitingsweg over de brug Werverdijk.

 De ontsluiting van De Doornbos wordt verlegd van de Werverdijk naar de verlegde 

Schraatgravenweg, die hier ter plekke op de westdijk is gelegen.

 Het tracé van de Weerdhofweg wordt in de hoogwatergeul naar het noorden verschoven. 

Hierdoor ontstaat een parallelle dijkovergang, waardoor de waterlopen op de oeverwal 

en de landbouwbedrijfslocaties ter plaatse beter in te passen zijn. 

 De aansluiting van de Plakkenweg op de Kerkweg nabij Vorchten wordt naar het zuiden 

afgebogen, zodat deze verder van de bestaande woningen af komt te liggen. De 

Plakkenweg krijgt aan de zuidzijde een vrij liggend fietspad tot op de kruin van de 

westelijke dijk.

 Bij de aansluiting van de Kerkdijk op de brug over de inlaat is een lange flauwe oprit 

nodig om de snelheid van 60 km/u veilig te kunnen handhaven. Een woning langs de 

Kerkdijk direct ten oosten van de Grote Wetering kan niet behouden blijven vanwege de 

ligging en hoogte van de oprit naar de inlaat.

 De Ziebroekseweg wordt afgewaardeerd tot fiets- en kavelpad.

 Het deel van De Stege in de hoogwatergeul wordt afgewaardeerd tot 

landbouwontsluiting. Ten oosten van de oostelijke dijk wordt een keerlus aangebracht op 

het daar ontstane einde van De Stege.

Grondwerk dijkaansluitingen

Wegen die de nieuwe dijken kruisen, worden door middel van opritten verhoogd om aan te 

sluiten op de kruin van de dijk. Streven is om geen haakse kruisingen te hebben, het 

hydraulisch model houdt rekening met het huidig ontwerp. 

De op- en afritten zijn op een snelheid van 60 km/u ontworpen. De oprit bij de Plakkenweg 

heeft echter een remmende werking op de doorstroming van het water in de hoogwatergeul 

en daarmee op de waterstanddaling op de IJssel. Om deze remmende werking zoveel 

mogelijk te beperken, is voor het ontwerp van deze op- en afritten een ontwerpsnelheid van 

30 km/u aangehouden, waardoor een steiler en korter talud ontstaat. 

Bereikbaarheid landbouwpercelen

De percelen in de hoogwatergeul en in de uiterwaard ten zuiden van de inlaat blijven 

bereikbaar. Voor het regelen van die bereikbaarheid wordt zo veel mogelijk gebruik 

gemaakt van het huidige wegennet en de bestaande kavelontsluitingswegen. Daar waar 

noodzakelijk worden ten behoeve van de agrarische ontsluiting dijkovergangen aangelegd. 

Deze overgangen liggen parallel aan de dijk, zodat zij geen invloed hebben op de 

doorstroming van het water in de hoogwatergeul. In het projectontwerp zijn niet alle 

dijkovergangen aangegeven, aangezien nog geen definitieve verwerving en toedeling van 

percelen heeft plaatsgevonden. Dergelijke overgangen passen binnen het aangegeven 

ruimtebeslag en zullen later worden uitgewerkt zodra de kavelverdeling helder is.
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6.3.2 FIETSVERBINDINGEN

Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden de bestaande fietsverbindingen in stand 

gehouden en wordt het netwerk verbeterd en de verkeersveiligheid vergroot door nieuwe 

vrij liggende fietspaden toe te voegen.

Uitbreiding en aanpassing fietspaden

In het projectontwerp zijn de volgende oost-west fietsverbindingen opgenomen:

 Langs de inlaat (huidige Kerkdijk) komt een vrij liggend fietspad. Het fietspad komt ten 

zuiden van de inlaat op de verhoogde (NAP + 4,80 m) drempel te liggen. 

 Ten zuiden van de Plakkenweg komt eveneens een vrij liggend fietspad.

 De Broekstraat wordt verlengd en aangesloten op een directe route door de geul naar 

Veessen. Deze route vervangt het bestaande fietspad langs De Stege en de stuw Assen-

dorp. De fietsroute tussen Heerde en Veessen wordt hiermee directer en de oever van het 

Apeldoorns Kanaal wordt vanwege het drukke verkeer gemeden.

 De Ziebroekseweg wordt afgewaardeerd en aangesloten op de fietsroute Hoorn –

Vorchten. Dit pad vormt ook een ontsluiting voor de aangrenzende percelen.

De volgende noord-zuid fietsverbindingen zijn in het projectontwerp opgenomen: 

 Een fietspad op de westelijke dijk. Dit fietspad wordt via de uitlaat/Westkade verlengd 

richting Hattem. 

 Een fietspad op de oostelijke dijk tussen Vorchten en Veessen. 

 Een fietspad over de bestaande IJsseldijk – die tot kade verlaagd wordt – ter hoogte van 

de nieuwe uiterwaard voor de inlaat.

Fietspaden op de dijk zijn 3,0 m breed in verband met het combineren van fietspad met 

onderhoudspad. De overige nieuwe fietspaden zijn 2,50 m breed.

6.4 GRONDWATERSTANDSREGULERENDE VOORZIENINGEN

De onderbouwing van het ontwerp van grondwaterstandsregulerende voorzieningen is 

beschreven in het basisrapport “VW TM Hydrologie” en het bijlagenrapport “LCC studie

gemalen“ van de rapportage “VW TM Grote kunstwerken”. De ontwerptekeningen 

betreffen: tekening WH01 tot en met WH04 voor het waterhuishoudingplan en tekening

WH05 gemalen en inlaatwerken.

Watergangen en stuwen

Ten westen van de hoogwatergeul wordt de Terwoldse Wetering omgeleid langs de 

westelijke dijk op de Grote Wetering. De stuw ‘Kerkdijk’ wordt hiervoor verplaatst naar een 

locatie ten zuiden van de Kerkdijk. Ter hoogte van de Plakkenweg wordt de Grote Wetering 

westelijk verlegd. De stuw ‘Assendorp’ wordt vanwege de wateraanvoer naar het zuiden

verplaatst, dichter bij de inlaat. De weteringen langs de landschapszone krijgen een 

gecombineerde natuurvriendelijke oever in samenhang met de inrichting van de 

landschapszone.

In de hoogwatergeul worden diverse waterlopen verlegd om de afvoerroute naar het 

noorden mogelijk te maken. 

Direct ten noorden van de inlaat is wateraanvoer mogelijk via een doorlaat (inlaatduiker 

met dubbele schuifafsluiters) in de westelijke dijk en de oostelijke dijk naar het 

oeverwalgebied. Dit wordt tevens gebruikt voor doorspoeling in de geul. 
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De A-watergangen in het weidevogelgebied worden waar mogelijk voorzien van een 

enkelzijdige natuurvriendelijke oever van 5 m breed en een 5 m breed onderhoudspad.

Ten oosten van de geul worden diverse waterlopen verlegd om de afvoerroute naar het 

noorden mogelijk te maken. Daarnaast zijn op enkele plaatsen kleine greppels voorzien om 

de percelen direct naast de dijk af te wateren.

Om de kosten voor de dijk te beperken is een minimale afstand van 30 m aangehouden 

tussen de dijken en watergangen. De bestaande watergangen in deze zone worden 

gedempt.

Gemalen en uitwateringssluis

Het vijzelgemaal Nieuw Wapenveld bij de westelijke dijk heeft een capaciteit van 175 

m
3
/min. Het gemaal maalt uit op de Grote Wetering en draagt zorg voor het peilvak met 

een gemiddelde zomer- en winterpeil (NAP + 0,80 / +0,60 m) in de hoogwatergeul. In de 

westelijke dijk is voor het gemaal een koker aangebracht, die bij een hoogwatersituatie 

wordt afgesloten.

Het gemaal Oeverwal bij de oostelijke dijk bij Werven heeft een capaciteit van 100 m
3
/min.

Het gemaal functioneert alleen bij een hoogwatersituatie. Het gemaal is hiertoe speciaal 

ontworpen. De kokers zijn voorzien van dubbele afsluiters en het gemaal kent een droge 

pompopstelling.

In de uitlaat is een uitwateringssluis aangebracht, zie paragraaf 6.3.3.

6.5 NUTSVOORZIENINGEN

De nutsvoorzieningen in het projectontwerp bestaan uit hoogspanningskabels (inclusief 

masten), de gasleiding en overige kabels en leidingen. In het basisrapport “VW TM Kabels 

en leidingen” zijn de aanwezige en te verleggen kabels en leidingen beschreven. Het 

verleggingsplan is uitgewerkt op tekeningen NUT01 t/m N05. De nieuwe locaties voor de 

hoogspanningsmasten zijn aangegeven op de tekeningen VW01-04.

Hoogspanningskabels

De masten in de hoogwatergeul worden door Tennet opgehoogd met een met stalen voet. 

Hierdoor blijft de minimale hoogte tussen het water / maaiveld (wegen, dijken, etc.) en de 

hoogspanningsleidingen gehandhaafd. Bij de ophoging wordt een ‘stalen voet’ toegepast 

zodat de mast bestand is tegen de belasting van ijs en meestromende objecten tijdens het 

meestromen van de hoogwatergeul. De verhoogde masten komen op een andere locatie te 

staan dan de huidige masten, maar blijven binnen het huidige zakelijk recht tracé van de 

hoogspanningsleidingen. Twee masten ten zuiden van de westelijke dijk bij de nieuwe 

uiterwaard worden ten behoeve van de aanleg van deze nieuwe dijk wat naar het zuiden 

verplaatst (de exacte gevolgen hangen af van de nog te maken keuze hiervoor). De masten 

direct ten noorden van de inlaat worden wat naar het noorden verplaatst.

Gasleiding

De gasleiding van de Gasunie wordt verlegd door de landschapszone.

Overige kabels en leidingen

Om het aantal “oversteken” in de hoogwatergeul te beperken zijn de overige kabels en 

leidingen zoveel als mogelijk gebundeld in (een) kruising(en). In overleg met alle beheerders 

is gekozen voor de volgende zes principe kruisingen (zie Afbeelding 6.18 rechts):
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 kruising 1: Kerkdijk

 kruising 2: Rottenbroekseweg

 kruising 3: Plakkenweg

 kruising 4: Werverdijk

 kruising 5: Breeweg

 kruising 6: Ziebroekseweg

Samenvattend komen de volgende kabels en leidingen in de zes kruisingen.

Beheerder Type kabel/leiding
Kruising

1 2 3 4 5 6

Vitens Waterleiding X X X

Liander Gasleiding lage druk X X X

Gasleiding hoge druk X

Laagspanningskabel X

Middenspanningskabel X X X

UPC Telecomkabel X X

KPN Telecomkabel X X X

Gemeente Heerde Persleiding X X X

Waterschap Veluwe Persleiding X

Effluentleiding X

Vooruitlopend op het uitvoeringsontwerp zijn de k&l tracés nog geoptimaliseerd vanwege 

kosten en / of uitvoeringsvolgorde. 

6.6 ECOLOGISCHE VOORZIENINGEN

De ecologische en landschappelijke voorzieningen in het ontwerp komen voort uit de 

noodzaak om natuurwaarden die als gevolg van de aanleg van de hoogwatergeul worden 

aangetast elders in het plangebied een plaats te geven en zijn een uitwerking van de tweede 

doelstelling het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. 

Afbeelding 6.18

Tracé hoogspanningsmasten 

(links) en verleggingsplan 2011

met zes kruisingen (rechts)

Tabel 6.8

Totaal overzicht kruisingen en 

aanwezig kabels en leidingen
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De inrichting van de ecologische voorzieningen is opgenomen op tekeningen VW01 tot en 

met VW04 en HWG05 (dwarsprofiel). De onderbouwing is opgenomen in het basisrapport

“Natuur, Natuurtoets en Passende Beoordeling”.

Landschapszone

Tussen de westelijke dijk en de Grote Wetering ligt een landschapszone met een 

oppervlakte van ca. 78 ha. De landschapszone is een multifunctionele zone met een goede 

inpassing van natuurbeheer door agrariërs, recreatie, landschap, waterdoelenbeleid en 

mitigatiemaatregelen voor natuur. De inrichting is tot stand gekomen in overleg met 

gebiedspartners en krijgt de bestemming natuur.

Om de migratie van vissoorten mogelijk te maken worden de nieuwe stuwen in de Grote 

Wetering vispasseerbaar gemaakt.

Weidevogelgebied

De netto aantasting van het weidevogelgebied wordt gecompenseerd door het weidevogel-

gebied met 15 ha uit te breiden aan de noordkant en door langs de A-watergangen in het 

weidevogelgebied waar mogelijk een natuurvriendelijke oever aan te brengen van 5 m 

breed.

Boomgaarden en landschapselementen

Ter versterking van de landschapsstructuur en de ruimtelijke kwaliteit worden bij Vorchten 

twee boomgaarden aangeplant. De oude IJsselloop van Vorchten naar Marle in het 

landschap wordt, door de nog aanwezige landschapselementen aan te vullen met nieuwe 

beplanting, meer herkenbaar gemaakt. Dit valt samen met de erfbeplanting en 

landschappelijke inpassing van de nieuwe landbouwbedrijfslocatie.

6.7 LANDBOUWBEDRIJFSLOCATIES (VOORHEEN WOONTERPEN)

Direct aan de binnendijkse zijde van de oostelijke dijk, nabij de Weerdhofweg, bevindt zich 

een nieuwe landbouwbedrijfslocatie (bouwkavel). Zie tekening VW02 en HWG06.

De grootte van de landbouwbedrijfslocatie is ca. 1,5 ha voor het erf en ruim 1.000 m
2
ten 

behoeve van de (bedrijfs)woning. Het vloerpeil van de woning ligt net onder de kruin-

hoogte van de dijk. Het vloerpeil van de bedrijfsgebouwen ligt op 2 m boven huidig 

maaiveld. In totaal wordt er ca. 80.000 m
3

grond aangebracht voor deze ophogingen.

Dwarsprofielen van de bedrijfslocaties zijn op tekening HWG 06 getekend.

6.8 RECREATIEVE VOORZIENINGEN

Naast de fietspaden zijn in het ontwerp diverse andere recreatieve voorzieningen 

opgenomen. De recreatieve voorzieningen zijn voornamelijk gecombineerd met de 

landschapszone en met de dorpsranden van Veessen en Vorchten. In het ontwerp is de 

locatie van deze voorzieningen opgenomen en zijn suggesties gegeven voor de invulling 

daarvan. Zie tekening VW01 tot en met VW04, en RVZ01.

Recreatieve voorzieningen bij de landschapszone

 Het ontwerp van de landschapszone omvat straatmeubilair in de vorm van rustbanken. 

Deze worden zo mogelijk gecombineerd met rustpunten voor de kanoroute (Grote 

Wetering) en de fietspaden.
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 De nieuwe bruggen over de Grote Wetering langs de landschapszone zijn geschikt 

gemaakt voor kanoroute en varend onderhoud.

 Bij het gemaal Veluwe wordt een informatiepunt ingericht over de hoogwatergeul.

 Aan de rand van het weidevogelgebied komt een vogelkijkhut, grenzend aan de 

geulzijde van de westelijke dijk.

In de vervolgfase verdient het aanbeveling om het straatmeubilair passend uit te werken. 

Ter inspiratie zijn hieronder enkele voorbeelden meegegeven.

Recreatieve voorzieningen nabij dorpsranden Veessen en Vorchten

In de nieuwe uiterwaard ten zuidwesten van Veessen wordt een wandelpad aangebracht 

dat aansluit op een bestaand pad in de uiterwaard van de IJssel.

Afbeelding 6.19

Straatmeubilair
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HOOFDSTUK

7Resumé

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt het hiervoor beschreven ontwerp getoetst. Het betreft hier de direct 

aan het ontwerp verbonden onderdelen Programma van Eisen en Ruimtelijke Kwaliteit.

Voor de overige aspecten van de toetsing wordt verwezen naar het MER. In hoofdstuk 5 van 

het MER staat de integrale toetsing aan de doelen veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en 

gebiedsontwikkeling. Voor wat betreft de planning wordt verwezen naar het uitvoerings-

plan, voor wat betreft de kosten naar de PRI-raming.

7.2 PROGRAMMA VAN EISEN

Het Programma van Eisen is opgenomen als bijlage 5. Op basis van het PvE wordt in de 

volgende fase een vraagspecificatie gemaakt.

7.3 RUIMTELIJKE KWALITEIT

In de fase van SNIP3 is het voorkeursalternatief aangescherpt en vervolgens uitgewerkt tot 

een inrichtingsplan. Bij de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit van deze planfase gaat 

het daarom om wijzigingen in de hoofdlijnen van het ontwerp en aanvullingen in de vorm 

van uitwerkingen van deelgebieden en detaillering van onderdelen. 

Het beoordelingskader voor de ruimtelijke kwaliteit van de hoogwatergeul Veessen-

Wapenveld is omschreven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. De Stuurgroep heeft de Nota 

vastgesteld aan de hand van een advies van de projectgroep. Drie thema’s staan in het 

advies centraal: beleving, diversiteit en openheid. 

Wijzigingen in de hoofdlijnen

De wijzigingen in het inrichtingsplan ten opzichte van het voorkeursalternatief hebben geen 

effect op de beleving. Ook in het inrichtingsplan blijft het landgebruik in en rondom de geul 

hoofdzakelijk agrarisch. Er wordt één in plaats van drie agrarische bedrijven teruggeplaatst. 

Deze komen in het noorden, binnendijks langs de oostdijk te liggen. Belangrijk voor een 

goede beoordeling van de beleving is wel de aanlegfase. De aanleg zal een forse, maar 

tijdelijke, inbreuk opleveren op de huidige rust en stilte in het gebied.

De basis van het inrichtingsplan blijft een landschapsvolgende geul waarmee de bestaande 

diversiteit in het gebied wordt benadrukt. 

De wijzigingen in het tracé van de dijken in het inrichtingsplan hebben daarop geen invloed. 

De oostdijk ter hoogte van Werven wordt opgeschoven naar de Vorchter Leigraaf, een oude 

hoofdwatergang op de benedenrand van de oeverwal. Ook de nieuwe contouren rondom de 
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inlaat, markeren nog steeds de overgangen tussen de landschapstypen. De westelijke dijk is 

naar het oosten verschoven zodat de Grote Wetering hier niet meer hoeft te worden verlegd. 

De Grote Wetering markeert in het veld ruwweg de overgang tussen Veluweflank en kom. 

De keuze voor een inlaat met kleine kleppen is gunstig voor de ruimtelijke kwaliteit, omdat 

het dwarsprofiel over de gehele lengte nu gelijk blijft. Dit sluit aan bij het feit dat de inlaat 

de volledige breedte van de kom overspant. Bij de uitlaat wordt de westkade in het 

inrichtingsplan vanaf de buitenteen opnieuw opgebouwd. De kade wordt daarmee 

verbreed, maar het beeld blijft groen. Het feit dat het uitwateringsgemaal, dat in de 

voorkeursvariant gepland was in deze kade, verdwijnt is gunstig voor het open en 

landschappelijke beeld van de uiterwaarden. 

In tegenstelling tot het voorkeursalternatief zal in het inrichtingsplan de bestaande 

laanbeplanting langs de Plakkenweg en De Stege worden gehandhaafd. Ondanks de 

beplanting van beide wegen zal de openheid van het gebied door de komst van de 

hoogwatergeul, vooral met de kap van de bestaande bospercelen in de geul, aanzienlijk 

worden vergroot en zal de kom herkenbaarder worden. Het feit dat de oostelijke dijk bij 

Werven iets naar binnen komt, doet hier weinig aan af.

Uitwerkingen deelgebieden

Ten aanzien van het aspect beleving zijn bij de uitwerkingen geen veranderingen 

opgetreden. De uitwerkingen dragen bij aan de toename van toerisme en recreatie in de 

regio. De voorzieningen die in het inrichtingsplan zijn opgenomen betreffen een aantal 

rustpunten en voorzieningen ten behoeve van de kanovaart. Deze maatregelen sluiten aan 

op het karakter van het gebied. 

De uitwerking van de dijkzones speelt in op de karakteristieken van de verschillende 

landschappen die het gebied kent. De landschapszone langs de westdijk geeft invulling aan 

de natuurcompensatieopgave. Vanwege de openheid van het gebied is de hoeveelheid bos 

beperkt. Bij de oostdijk ging het om een uitwerking van de dijkzones bij Veessen en 

Vorchten als ook de inpassing van de landbouwbedrijfslocatie. Bij beide dorpen kan hun 

karakteristieke positie versterkt worden: Vorchten aan de enk en Veessen aan de IJssel. Dit 

uit zich nog het meest direct in het voorgestelde ommetjes vanuit Veessen. Op de rand van 

de enk bij Vorchten is, tussen de dijk en het zuidelijke lint van bebouwing, beplanting 

opgenomen in het inrichtingsplan als ook een boomgaard bij de oude kerk. In het advies 

gebiedsontwikkeling zijn elementen opgenomen die hier verder aan bijdragen.

In het projectontwerp ligt de woning van de nieuwe landbouwbedrijfslocatie net onder

dijkhoogte, terwijl de stallen veel lager liggen zodat ze minder dominant zijn in het 

landschap. De kavels zijn daarbij zodanig ingepast dat de oude loop van de IJssel ten westen 

van Marle weer zichtbaar wordt. 

Bij de uiterwaard ten zuiden van de inlaat is gekozen voor een voortgezet landbouwkundig 

gebruik. Door het agrarische gebruik zal het gebied in tegenstelling tot de bestaande 

uiterwaarden open blijven waardoor de ruime maat van de lage gronden van de kom 

doorgetrokken wordt tot aan de rivier. 

Detaillering van onderdelen

Bij de detaillering is met name aandacht uitgegaan naar de dijken en de kunstwerken als 

inlaat en uitlaat. De criteria uit het ruimtelijke kwaliteitskader schieten hier voor een 

beoordeling tekort. 

Voor een toetsing van de ruimtelijke kwaliteit van de dijken geeft de handreiking 

Ruimtelijke Kwaliteit IJssel nog het meeste houvast. 
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Hierin worden twee te hanteren principes beschreven: het maken van een nieuw herkenbaar 

profiel dan wel het voortbouwen op de bestaande karakteristieken van bestaande dijktypen 

langs de IJssel. 

Voor de kunstwerken is bij de afweging van de verschillende varianten van de inlaat 

getoetst op twee aanvullende criteria om de ruimtelijke kwaliteit te duiden: eenheid in beeld 

en een ingetogen vormgeving. Zie hiervoor het rapport “VW TM Grote Kunstwerken”. 

Voor wat betreft de afweging van de positie van gemalen: zie het bijlagenrapport “LCC 

studie gemalen”, zoals opgenomen als bijlage in hetzelfde rapport “VW TM Grote 

Kunstwerken”.

Vanuit ruimtelijke kwaliteit vallen twee zaken op. Als wordt gekeken naar het dwarsprofiel 

van de IJsseldijk tussen Veessen en Wapenveld valt op dat er een typerend asymmetrisch 

beeld is: een steile rivierzijde en een flauwe overgang naar het agrarische achterland. Dit 

kenmerkende profiel wordt bij het voorstel voor de nieuwe dijken gespiegeld. Daarnaast is 

er in het plan vooral door de context een opvallend verschil tussen de oostdijk en de 

westdijk. Het dijkprofiel is uiteindelijk gebaseerd op een bredere afweging dan alleen 

ruimtelijke kwaliteit. Aspecten als beheer en onderhoud, beperking kosten en ruimtebeslag 

hebben nadrukkelijk meegewogen.

In relatie tot de criteria zoals aangegeven bij de afweging van de varianten voor de inlaat 

scoren de kleppen over de hele breedte beter dan de hybride inlaat uit de voorkeursvariant. 

Er is eenheid in het dwarsprofiel over de gehele lengte en daarmee rust in het beeld. Door 

de versmalling van de brug sluit deze ook beter aan op de smalle bestaande dijken. Voor 

een succesvol vervolg verdient het wel de aanbeveling om de belangrijkste aspecten van de 

beeldkwaliteit van het kunstwerk nader te omschrijven en vast te leggen. Dit geldt ook voor 

de twee bruggen in de Werverdijk. 
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BIJLAGE 1 Overzicht van geraadpleegde documenten

VW TM Inrichtingsplan

Document Status Meegeleverd (ja/nee)

Alle basisrapporten en deelrapporten van het 

project

Ter informatie en 

als bron

Ja

Deelrapport Wegennet Bijlage Ja

Deelrapport PvE Bijlage Ja

Tabel B1.9

Geraadpleegde documenten
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BIJLAGE 2 Overzicht geraadpleegde personen en instanties

Instantie Naam Datum Onderwerp

n.v.t.

Tabel B2.10

Geraadpleegde personen
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BIJLAGE 3 Documentenbeheer

Naam document Inrichtingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Documentcode 075220747D

SNIP-code 0.1.4

Status document Eindconcept

Ondergane 

kwaliteitsactiviteiten

Naam Datum Paraaf

Opgesteld en aangepast door Arjan ter Harmsel

Harm Veenenbos

Haico Hermans

Marja Menke

Sylvain van der Velde

15-02-2011

Inhoudelijk gecontroleerd Bert Wesselink 17-02-2010

Vereisten gecontroleerd Bert Wesselink 17-02-2010

Vrijgegeven door ON David van Raalten 18-02-2011

Geaccepteerd door OG

Status Datum wijziging Aard wijziging Reden wijziging

Concept 15 februari 2011 Divers Opmerkingen Projectorganisatie VW

Tabel B3.11

Documentenbeheer
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BIJLAGE 4 Verificatie

Inrichtingsplan dient te voldoen aan de volgende eisen:

 Eisen uit handboek SNIP

 Eisen uit factsheet

 Eisen vanuit wet- en regelgeving

 Eisen vanuit raakvlakken

Eisen uit SNIP-handboek

SNIP-code Snip-vereiste Toelichting Verwerkt

2.1.1 Programma van Eisen projectontwerp
Opgenomen als los document 

in bijlage

Ja

2.1.2
Inrichtingsplan met gebiedsdekkende 

kaarten

Zie tekeningen in bijlage Ja

3.2.1 Inrichtingsplan schaal 1:20.000 Zie tekening in bijlage Ja

3.2.2
Beschrijving van alle te realiseren 

ingrepen in het plangebied

Ja

3.2.3

Motivering voor de keuze van het 

projectontwerp in termen van de 

doelstellingen veiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit en van de 

randvoorwaarden tijd en geld

Zie tekst Ja

4.2.1 Ecotopenkaart toekomstige situatie
Zie Natuurtoets/Passende 

Beoordeling en Rivierkunde

Ja

4.2.7
Bijdrage vanuit natuurwetgeving aan 

MER en inrichtingsplan

Ja

5.3.6
Bijdrage vanuit geohydrologie aan 

MER en inrichtingsplan

Ja

5.4.7
Bijdrage vanuit grond aan MER en 

inrichtingsplan

Ja

5.6.6
Bijdrage vanuit morfologie aan MER 

en inrichtingsplan

Ja

5.8.1
Functieanalyse vertaald in objecten-

definitie en eisen aan objecten

Opgenomen als los document 

in bijlage

Ja

5.8.2 PvE voor het projectontwerp
Opgenomen als los document 

in bijlage

Ja

5.8.3
Inrichtingsplan met waterstaat-

kundige werken en inpassing daarvan

Zie tekeningen Ja

5.8.4
Gebiedsdekkende kaarten, schaal 1: 

2500 

Zie tekeningen Ja

5.8.5

Dwarsprofielen en detailkaarten van 

voor veiligheid en ruimtelijke 

kwaliteit cruciale objecten

Zie tekeningen Ja

5.8.6

Projectontwerp met nauwkeurige 

beschrijving van de te realiseren en/of 

aan te passen objecten

Zie tekeningen Ja

5.8.8
Kwaliteitsborging: consistent gebruik 

van technisch ontwerp in planstudie

Via objectenboom en via 

consistentietabel

Ja

6.1.1 Leeswijzer voor alle documenten Zie paragraaf 1.6 Ja

Tabel B4.12

Verificatie SNIP
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Aanvullende eisen uit Factsheet (technisch ontwerp, kwaliteit ontwerpproces, )

Code Eis uit factsheet Toelichting Verwerkt

2.1 en 3.2 Ontwerpende benadering: 

inhoud- proces - procedure

Zie hoofdstuk 5 Ja

Uitgangspunten (selectie, gelden vaak ook voor de basisrapporten en �ontwerpen)

5.8 Ontwerp conform beleidsregels 

RWS, gemeente en waterschap

Door tussentijdse terugkoppeling / 

bespreking ontwerp. Beleidsregels 

waterschap ten dele.

Ja

5.8 Kostenbewust ontwerp Zie hoofdstuk 5 Ja

5.8 Consistent ontwerp (grond-

stromen, PRI, uitvoeringsplan)

Objectenboom als basis voor 

ontwerp, hoeveelheden etc.

Ja

Detailniveau

5.8 Conform SNIP3 Zie tekeningen Ja

5.8 Conform BG vergunningen Zie vergunningen, 

hoofdvergunningen

Ja

5.8 Ruimtebeslag Zie tekeningen ruimtebeslag en RIP Ja

5.8 Uitwerking perceel / DO / 

Besteksniveau

Ten tijde van inlichtingen aangepast 

naar DO als basis en Referentie 

Ontwerp voor grote kunstwerken. 

E.e.a. in samenhang met 

marktbenaderingsstrategie D&C

Ja

Wet- en regelgeving

Zie basisrapporten.

Eisen vanuit raakvlakken 

Product Raakvlak Toelichting Verwerkt

Tweezijdige raakvlakken: input en outputrelatie

Passende 

beoordeling 

Enerzijds dient het projectontwerp te 

voldoen aan vereisten vanuit natuurwet-

en regelgeving, anderzijds is het input 

voor het bepalen van natuur- en

milieueffecten.

Werkproces erop 

ingericht, interactie 

tussen auteurs.

Ja

Natuurtoets Enerzijds dient het projectontwerp te 

voldoen aan vereisten vanuit natuurwet-

en regelgeving, anderzijds is het ook 

input voor het bepalen van natuur- en 

milieueffecten.

Werkproces erop 

ingericht, interactie 

tussen auteurs.

Ja

Vergunningen Projectontwerp dient vergunbaar te zijn. 

Enerzijds kunnen vanuit vergunningen

eisen worden gesteld aan het 

projectontwerp , anderzijds is het 

Inrichtingsplan een bijlage van de 

vergunningaanvraag.

Werkproces erop 

ingericht, interactie 

tussen auteurs.

Inrichtingsplan is 

bijlage van de

vergunning-

aanvragen

Ja

Rivierkunde / 

Hydraulica & 

Morfologie

Projectontwerp dient aan de vereiste 

taakstelling te voldoen. 

Enerzijds vormt het projectontwerp de 

basis voor de hydraulische toetsing, 

anderzijds worden er eisen gesteld aan 

het projectontwerp om de vereiste 

taakstelling te realiseren.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie rapport 

Rivierkunde

Ja

Tabel B4.13

Verificatie factsheet(s)

Tabel B4.14

Verificatie raakvlakken
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Product Raakvlak Toelichting Verwerkt

Beheer & 

Onderhoud

Enerzijds dient het projectontwerp 

voldoende beheerruimte te bevatten, 

anderzijds stelt het Beheer & Onderhoud

eisen aan het projectontwerp zodat het 

ook in de toekomst een robuust ontwerp

blijft, d.w.z. het blijven waarborgen van 

de veiligheid tegen overstroming. 

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie rapport B&O Ja

Uitvoeringsplan Projectontwerp moet realiseerbaar zijn. 

Enerzijds bepaalt het projectontwerp 

wat er komt, anderzijds bepaalt het 

Uitvoeringsplan of en zo ja hoe dit wordt 

gerealiseerd.. Daarom kunnen vanuit de 

uitvoeringeisen aan het projectontwerp 

worden gesteld.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Werkproces erop 

ingericht

Ja

Grote 

kunstwerken

Enerzijds schept het projectontwerp 

kaders voor het ontwerp van de bouw-

en kunstwerken, anderzijds worden de 

exacte vormen en afmetingen bepaald in 

Grote kunstwerken.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie rapport Grote 

Kunstwerken en 

tekeningen

Ja

Geohydrologie Enerzijds schept het projectontwerp 

kaders voor het ontwerp 

waterhuishouding, anderzijds stelt 

geohydrologie eisen aan het 

projectontwerp. 

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie rapport 

Geohydrologie en 

tekeningen

Ja

Grondstromen-

plan

Enerzijds bepaalt het projectontwerp, 

samen met de aanwezige 

bodemkwaliteit, waar welke 

grondstromen nodig zijn, anderzijds 

bepaalt het Grondstromenplan of er 

voldoende en/of juiste materiaal 

beschikbaar is.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie grondstromen en 

Bodemrapporten

Ja

Archeologie Enerzijds bepaalt het projectontwerp 

wat en waar wat komt, anderzijds stelt 

Archeologie eisen aan die inrichting door 

aan te geven hoe met aanwezige 

archeologische waarden rekening 

gehouden moet worden.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie rapport 

Archeologie

Ja

Niet gesprongen 

explosieven

Enerzijds levert NGE aan welke verdacht 

locaties er zijn zodat het projectontwerp 

hier rekening mee houdt, anderzijds 

bepaalt het projectontwerp de inrichting 

met welke aanwezige explosieven 

aangepakt moeten worden,

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie rapport NGE Ja
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Product Raakvlak Toelichting Verwerkt

Kabels & 

Leidingen

Enerzijds houdt het projectontwerp 

rekening met de ligging van kabels & 

leidingen, anderzijds kan het 

projectontwerp wijzigingen opleggen 

aan het netwerk van kabels & leidingen.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Werkproces erop 

ingericht

Ja

PRI-raming Enerzijds worden de kosten door het 

uiteindelijke ontwerp bepaald, 

anderzijds kunnen kosten, vanuit 

bijvoorbeeld kostenoverwegingen en 

besparingsopties, sturen in de keuzes in 

het projectontwerp.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Zie PRI Ja

Geotechniek Enerzijds bepaalt het projectontwerp 

waar geotechnische maatregelen nodig 

zijn, anderzijds bepaalt geotechniek de 

(on)mogelijkheden van het ontwerp. 

Afstemming over de tracés is dus 

noodzakelijk

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Werkproces erop 

ingericht

Ja

Dijkontwerp Enerzijds bepaalt het projectontwerp de 

kaders van het dijkontwerp, anderzijds 

bepaalt het ontwerp van de dijken de 

exacte ligging en omvang.

Door interactie is optimalisatie mogelijk.

Integraal ontwerp, 

zie dijken

Ja

Eenzijdig raakvlak: input voor het Inrichtingsplan volgt uit:

Bodem Fysische bodemkwaliteit bepaalt de 

(on)mogelijkheden van het 

projectontwerp.

Zie grondstromen Ja

Eenzijdig raakvlak: Inrichtingsplan levert informatie aan:

Adviesnota In de Adviesnota staat een samenvatting 

van het projectontwerp.

- Ja

MER Het projectontwerp wordt in MER op 

milieueffecten beoordeeld.

Zie MER Ja

RIP Om het inrichtingsplan te kunnen 

realiseren, moet deze worden vertaald 

naar verschillende bestemmingen met 

bijhorende contouren.

Zie RIP Ja

Lucht & Geluid Projectontwerp en realisatiefase moeten 

voldoen aan wet- en regelgeving voor 

lucht & geluid

Zie rapport lucht en 

geluid

Ja

Planning Volgorde van inrichtingsmaatregelen 

volgt uit het projectontwerp, dit wordt 

in het Uitvoeringsplan en de Planning 

nader gespecificeerd. 

Zie uitvoeringsplan Ja

Risicoregister Risico�s die worden voorzien ten aanzien 

van het projectontwerp worden in het 

register opgenomen.

Zie bijdragen aan 

risico sessies

Ja
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1 Inleiding

1.1 ACHTERGROND

Dit Programma van Eisen (PvE) voor Veessen-Wapenveld Hoogwatergeul is bijlage 5 bij het 

Inrichtingsplan. In principe kan het Programma van Eisen losstaand gelezen worden, maar 

de lezer wordt aangeraden om ook kennis te nemen van het Inrichtingsplan en de 

Adviesnota.

Met het  Programma van Eisen wordt invulling gegeven aan een tweetal producten uit het 

SNIP-handboek. Dit betreft SNIP 3 onderdeel 5.8.1 Functieanalyse vertaald in 

objectendefinitie en eisen aan objecten. Ook wordt invulling gegeven aan product 5.8.2. 

Programma van Eisen voor het Projectontwerp.

1.2 LEESWIJZER

Dit Programma van Eisen is opgezet volgens het proces dat is gevolgd gedurende het 

opstellen van het ontwerp.

In hoofdstuk 2 wordt het doorlopen proces en de aanpak beschreven. In hoofdstuk 3 wordt 

ingegaan op de stakeholders die een rol spelen in het project. In hoofdstuk 4 wordt de 

functieanalyse uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt een korte beschrijving van het systeem 

gegeven. In hoofdstuk 6 worden de wetten, richtlijnen en normen genoemd die gebruikt 

moeten worden bij de ontwikkeling van het plan en in hoofdstuk 7 wordt begonnen met het 

eisendeel. Eerst wordt in hoofdstuk 7 aangegeven hoe de opbouw van de eisen is verzorgd, 

waarna in achtereenvolgende hoofdstukken eisen gesteld worden aan objecten uit de 

objectenboom.
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2Aanpak

2.1 ITERATIEF PROCES

Het ontwerpproces is een iteratief proces. Hierbij gaan stakeholderanalyse, functieanalyse 

en eisafleiding hand in hand. In de volgende figuur is dit proces in algemene zin 

weergegeven. Hierin is te zien hoe de werkwijze is verlopen. De methode is gebaseerd op 

het van grof naar fijn werken. In de figuur is een gedeelte van de objecten- en eisenboom 

aangegeven. Later in dit Programma van Eisen wordt dit in zijn geheel uitgewerkt.

De projectdoelen zijn opgenomen in de PKB (zie ook de Adviesnota). De stakeholders zijn 

mensen en organisaties die een belang hebben bij het project.

De volgende stappen zijn doorlopen.

I. Bepaling van de projectdoelen en de stakeholders voor het bewuste systeem.

II. Vaststellen van het bewuste systeem (bij de eerste stap het hoofdsysteem). Dat is hier 

de hoogwatergeul.
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III. Uitvoeren van een functieanalyse op het systeem. Dit is de beantwoording van de 

vraag wat het systeem “goed moet kunnen”.

IV. De vastgestelde functies verwerken tot eisen.

V. De verwachte kwaliteit van de functie opschrijven in aspecteisen.

VI. De eisen die uit raakvlakken volgen opschrijven.

VII. De eisen stellen aan het object.

VIII. Een ontwerp maken voor het systeem.

IX. Verifiëren en aantonen dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

X. Het ontwerp opsplitsen in deelontwerpen of deelsystemen en deze opnemen in de 

tweede laag van de objectenboom.

XI. Opnieuw starten bij punt I van deze opsomming en dat voor ieder deelsysteem 

uitvoeren, totdat er een uitvoeringsgereed systeem is ontworpen.

Eisen vooraf en eisen gaandeweg bepaald

Het uiteindelijke programma van eisen is dus in de loop der tijd gevuld. Een deel van de 

eisen was direct bekend, zoals bv. de benodigde waterstandsdaling, of de normeringseisen 

vanuit het waterschap. Andere eisen zijn pas gaandeweg het ontwerpen en de inpassing 

ervan naar voren gekomen, mede naar aanleiding van overleg met stakeholders (zie 

volgende hoofdstuk). Deze eisen zijn vastgelegd in de diverse rapporten die tijdens de 

SNIP3 fase zijn opgesteld. Het voorliggende PvE verwijst dus zowel naar documenten 

voorafgaand aan de SNIP3 fase als naar documenten uit de SNIP3 fase.

Ontwerp: definitief en referentie

Het SNIP3-ontwerp van de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld is een combinatie van 

ontwerp en referentie ontwerp. In de vervolgfase zal het gehele ontwerp definitief gemaakt 

worden. Onderdelen van het ontwerp gelden dus als referentie ontwerp. Hiermee is 

aangetoond dat een ontwerp mogelijk is, wat voldoet aan het programma van eisen. 

Onderdelen als PRI-raming en RIP / ruimtebeslag sluiten hier op aan.

Als referentie-ontwerp gelden de volgende onderdelen (zie objectenboom in hoofdstuk5):

Inlaat 1.1.1.2 en 1.1.1.3

Hoogwatervrije ontsluitingen zuid- en noord 1.1.1.4 en 1.1.2.4

Gemalen 1.3.2.1 en 1.3.3.1

Verkeersbruggen 1.2.1.3

Voor wat betreft de randvoorwaarden aan de vormgeving van deze kunstwerken wordt in 

de volgende fase een zogenaamd “ambitiedocument” opgesteld. Een basisprincipe daarin 

zal zijn dat het ontwerp van kunstwerken “ingetogen” moet zijn.

2.2 DIEPGANG VAN HET PROGRAMMA VAN EISEN

Het programma van eisen is uitgewerkt tot de derde laag in de objectenboom en op 

sommige plaatsen tot de vierde laag. Bij dit programma van eisen is een ontwerp gemaakt

en zijn in overleg met de stakeholders besluiten genomen en afspraken gemaakt. In de 

ontwerpdocumenten is aangetoond of aan de eisen uit het programma van eisen is voldaan.

Op basis van het nu voorliggende ontwerp zijn gemaakte keuzes verwerkt in dit 

programma van eisen.
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3 Stakeholders

Bij het project zijn verschillende partijen betrokken. Om de eisen goed in kaart te brengen is 

met de belanghebbenden overleg gevoerd om te bepalen welke eisen en wensen zij hebben.

In het navolgende diagram zijn de stakeholders weergegeven. Een aantal van de 

stakeholders is georganiseerd in de verschillende groepen die er zijn. Dit zijn bijvoorbeeld 

de Stuurgroep, de Klankbordgroep en de Ambtelijke Voorbereidingsgroep.

Gemeente Heerde

Waterschap Veluwe

Kabels en Leiding eigenaren

Provincie Gelderland

Programma Directie 

Ruimte voor de Rivier

Bewoners/bedrijven

Boeren

Ministerie ELI (DLG)

RWS Oost-Nederland

Provincie Overijssel

Gemeente Hattem, 

Olst-Wijhe, Epe

Project Veessen-Wapenveld

Terrein Beherende 

OrganisatiesDG-water
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4 Functieanalyse

4.1 ANALYSE

Het hoofddoel van het project is het vergroten van de veiligheid door het verlagen van de 

waterstand op de IJssel bij maatgevende afvoeren waarbij tegelijkertijd de ruimtelijke 

kwaliteit wordt vergroot. Binnen het programma Ruimte voor de Rivier is ervoor gekozen

om dit te bereiken door het ontwerpen en aanleggen van een hoogwatergeul in de nabijheid 

van Veessen en Wapenveld. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de PKB 

en de Adviesnota.

Door de stakeholders is aangegeven dat deze hoogwatergeul (als totaal) ook een aantal 

andere functies moet vervullen. Deze functies zijn vervat in de functieboom die in de 

volgende paragraaf is getoond.

De PKB Ruimte voor de Rivier richt zich op het realiseren van twee samenhangende 

hoofddoelstellingen voor dit project:

 Het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen 

overstromingen; de hoogwatergeul moet leiden tot een waterstandsdaling van 71cm bij 

rivierkilometer 960,7-961,7 bij MHW met daarnaast een beheerruimte van 1-2cm. Het 

binnendijkse gebied dient te voldoen aan de 1/1250 norm.

 Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied; Criteria hiervoor zijn het bieden van beleving, van diversiteit en van 

openheid. Dit wordt bereikt door regulier agrarisch gebruik van de geul en door de 

dijken langs de geul landschapsvolgend aan te leggen.

Het waarborgen van de veiligheid geldt als hoofddoelstelling; het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit als tweede doelstelling.

Nevendoelstellingen zijn: het voor 2016 gerealiseerd zijn, het passen binnen het taakstellend 

budget van de SNIP2a fase en de aanwezigheid van draagvlak bij partijen en het gebied.

4.2 FUNCTIEBESCHRIJVING

In lijn met de doelstellingen is de hoofdfunctie Ruimte te bieden aan de IJssel. Dit is direct 

afgeleid uit de naam van het programma “Ruimte voor de Rivier”.

Om de rivier de ruimte te geven moet het water omgeleid worden en moet het debiet 

gereguleerd worden. 

 Geleiden van rivierwater (IJssel)

 Reguleren van het debiet 
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Aangezien is gekozen voor een hoogwatergeul, betekent dit dat er ook invloed is op het 

gebied dat momenteel binnendijks ligt, maar straks tijdens het meestromen buitendijks ligt.

Dit gebied heeft momenteel een aantal , dat gehandhaafd moeten blijven of, als dat niet kan, 

gecompenseerd moeten worden. Het gaat hier om de volgende functies die moeten worden 

ingepast binnen de hierboven aangegeven hoofddoelen:

 Ruimte bieden aan landbouw.

Het land is grotendeels in bezit van boeren en er vinden agrarische activiteiten plaats.

Een van de doelstellingen is dat de geul in agrarisch gebruik blijft.

 Beheersen van (grond)waterstanden.

De grondwaterstanden worden beheerst door de afvoer en aanvoer van water met 

watergangen en gemalen te reguleren.

 Ruimte bieden aan Kabels en Leidingen van derden.

In het gebied zijn kabels en leidingen van derden aanwezig.

 Ruimte bieden aan flora en fauna.

In het gebied leeft flora en fauna. Duurzame instandhouding hiervan is nodig, alsmede 

het voldoen aan eventuele vergunningsvoorwaarden

 Ruimte bieden aan recreanten.

In het gebied wordt gerecreëerd. Mogelijkheden hiervoor worden uitgebreid als 

onderdeel van ‘gebiedsontwikkeling’.

 Ruimte bieden voor bewoning.

Bij de gewenste landbouwbedrijfslocatie moet gewoond kunnen worden.

 Ontsluiten van het gebied voor wegverkeer.

De percelen die op de locatie van de toekomstige geul liggen zijn ontsloten met wegen 

en paden en er liggen ook doorgaande wegen in het gebied. Bereikbaarheid moet 

gewaarborgd zijn.

De bovenstaande functionaliteiten zijn vervolgens verder uitgewerkt. Dit is te zien in de 

functieboom. Deze is opgenomen op de volgende pagina.
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2  Ruimte 

bieden aan de 

IJssel en 

verbeteren 

ruimtelijke 

kwaliteit

2.1  Ruimte bieden aan 

landbouw

2.2  Geleiden van IJssel 

water 2.3.1  Water inlaten

2.3.2  Water uitlaten

2.4  Beheersen 

(grond)waterstanden

2.5  Ruimte bieden aan K&L-

derden

2.6  Ruimte bieden aan flora en 

fauna

2.7  Ruimte bieden aan 

recreanten

2.8  Ontsluiten gebied voor 

wegverkeer

2.3  Reguleren debiet door 

geul

2.2.2  Keren van water

2.8.1  Regulier en tijdens gebruik geul

2.6.1  Ruimte bieden aan weidevogels

2.7.2  Ruimte bieden aan wandelaars/vogelaars

2.7.3  Ruimte bieden aan fietsers

2.7.1  Ruimte bieden aan kanovaarders

2.4.1  Reguleren waterstanden in en om geul

2.4.2  Transporteren oppervlaktewater

2.6.2  Ruimte bieden als compensatie (flora, fauna)

2.7.4  Informatie bieden aan recreanten

2.2.1  Laten stromen van water

2.1.1  Ruimte bieden voor landbouwgebied

2.1.2  Ruimte bieden voor landbouwbedrijf
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5 Systeembeschrijving

5.1 OBJECTENBOOM

De hoogwatergeul en alle bijbehorende zaken waar ingrepen aan gedaan moeten worden, 

vormen samen het systeem Veessen-Wapenveld. Het topobject van Veessen-Wapenveld is 

nader uitgewerkt in diverse deelobjecten. Samen vormen deze de objectenboom. 

De eisen die worden gesteld aan de in het kader van het project Veessen-Wapenveld te 

realiseren, aan te passen of te handhaven objecten zijn gestructureerd aan de hand van de

onderstaande objectenboom.

De objectenboom is als volgt gestructureerd:

 De top van de boom wordt gevormd door het object Veessen-Wapenveld; ook wel het 

systeem Veessen-Wapenveld genoemd.

 Op het tweede niveau is onderscheid gemaakt op basis van samenhangende thema’s 

(h0oogwatergeul, wegennet, grondwaterregulerende voorzieningen, NUTS 

voorzieningen, ecologische voorzieningen, landbouw bedrijfslocaties en recreatieve 

voorzieningen.  

 Op het derde niveau zijn de hoofdobjecten onderscheiden.

 Op het vierde niveau zijn deze verder opgesplitst in de deelobjecten.

In de objectenboom heeft elk object een unieke code bestaande uit vier cijfers:

 Het eerste niveau is voor elk object gelijk: het project Veessen-Wapenveld (1).

 Het tweede niveau geeft het thema aan  waarbinnen de objecten worden onderscheiden.

 Aan deze thema’s zijn op het derde niveau de hoofdobjecten en op het vierde niveau de 

deelobjecten gehangen. Deze kunnen worden gekoppeld aan de hoofd functies uit de 

functieboom:

- De objecten die vallen onder het thema hoogwater-geul dragen bij aan het geleiden 

van het IJssel water en het reguleren van het debiet door de geul (functiecode 2.2 en 

2.3, objectcode 1.1.x.x).

- De objecten die vallen onder het thema wegennet dragen bij aan ontsluiten van het 

gebied voor wegverkeer (functiecode 2.8, objectcode 1.2.x.x).

- De objecten die vallen onder het thema grondwaterstandsregulerende voorzieningen  

dragen bij aan het beheersen van de grondwaterstanden (functiecode 2.4, objectcode 

1.3.x.x).

- De objecten die vallen onder het thema NUTS voorzieningen dragen bij aan het ruimte 

bieden aan kabels en leiding eigenaren om voorzieningen te verschaffen (functiecode 

2.5, objectcode 1.4.x.x).

- De objecten die vallen onder het thema ecologische voorzieningen dragen bij aan het 

bieden van ruimte aan flora en fauna (functiecode 2.6, objectcode 1.5.x.x).
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- De objecten die vallen onder het thema landbouw bedrijfslocaties zorgen voor het 

bieden van ruimte aan de landbouw (functiecode 2.1, objectcode 1.6.x).

- De objecten, ten slotte, die vallen onder het thema recreatieve voorzieningen dragen 

bij aan het bieden van ruimte voor recreanten (functiecode 2.7 objectcode 1.7.x.x).

Nadere toelichting op de objectenboom:

 De inlaat (1.1.1) is mede ten behoeve van de PRI-raming opgesplitst in 4 elementen. De 

eigenlijke inlaat bestaat uit een bouwkundig deel en een mechanisch deel.

 Landbouwgebied is als zodanig alleen onderscheiden binnen de geul (1.1.4). Aan het 

landbouwgebied buiten de geul, zoals het oeverwal gebied, zijn geen specifieke eisen 

i.r.t. tot de hoogwatergeul gesteld. De waterlopen en ecologische voorzieningen komen 

terug onder de subsystemen 1.3 en 1.5

 De objectenboom toont 4 niveaus; van systeem tot element. In het ontwerp bestaan de 

meeste elementen uit diverse afzonderlijke objecten, waarvan de ligging en dimensies 

zijn vastgelegd in de achterliggende rapporten en tekeningen waarnaar verwezen 

wordt in de eisen.

 In het ontwerp zijn voorzieningen voor wateraanvoer vanaf de Grote Wetering naar het 

Oeverwalgebied opgenomen. De inlaten door de west- en oostdijk (object 1.3.2.3 INL 1 

en 2) zijn in de objecten boom gekoppeld aan de voorzieningen in de geul, en niet aan 

het oeverwalgebied.

 Nutsvoorzieningen kruisen op diverse plaatsen de waterkeringen. Vanwege het 

specifieke karakter en kosten van de gasleiding kruising zijn alleen deze kruisingen als 

afzonderlijk element in de objectenboom en de PRI-raming opgenomen.
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Ruimte voor de Rivier 

deelproject

 Veessen-Wapenveld

1.0

Hoogwater-geul

1.1

Wegennet

1.2

Grondwaterstandregulerende 

voorzieningen

1.3

NUTS voorzieningen

1.4

Ecologische 

voorzieningen

1.5

Landbouw-

bedrijflocaties

1.6

Recreatieve 

voorzieningen

1.7

Inlaat

1.1.1

Uitlaat

1.1.2

Dijken

1.1.3

Landbouw-

gebied

1.1.4

Gebiedsont-

sluitingswegen

1.2.1

Fiets-

verbindingen

1.2.2

Westzijde v/d 

geul t/m de 

Grote Wetering

1.3.1

Waterstandsregulerende 

voorzieningen in de 

hoogwatergeul

1.3.2

Oeverwal

1.3.3

Hoogspannings-

masten

1.4.1

Gastransport-

leidingen

1.4.2

RWZI 

in/effluent

1.4.3

Dienstleidingen

1.4.4

Landschaps-

zone

1.5.1

Weidevogel- en 

ganzengebied

1.5.2

Landschaps-

elementen

1.5.3

Oprit west

1.1.1.1

Westkade

1.1.2.1

Westdijk

1.1.3.1

Uiterwaarden 

zuid

1.1.4.1

Grondwerk 

dijkaansluitingen

1.2.1.1

Fietspaden 

recreatief 

2,50 m

1.2.2.1

Stuwen

1.3.1.1

Gemaal Nieuw Wapenveld

1.3.2.1

Gemaal oeverwal

1.3.3.1

Dijkkruising 

1.4.2.1

Nutstracés

1.4.4.1

Natte zones

1.5.1.1

Natuurvriendelijke 

oever

1.5.2.1

Boomgaard

1.5.3.1

Landbouw-

bedrijfslocatie

1.6.1.1

Straatmeubiliair

1.7.1.1

Bouwkundigdeel 

inlaat

1.1.1.2

Oostkade

1.1.2.2

Oostdijk

1.1.3.2

Landbouw 

droge bypass

1.1.4.2

Wegverhardingen

1.2.1.2

Fietspaden 

combidijk 3,0 

m

1.2.2.2

Waterlopen

1.3.1.2

Waterlopen

1.3.2.2

Waterlopen

1.3.3.2

Vleermuizen-

route

1.5.1.2

Kanoroute

1.7.1.2

EM deel inlaat

1.1.1.3

Onderhouds-

pad

1.1.3.3

Bomenlaan

1.1.4.3

Verkeersbruggen

1.2.1.3

Fietspaden 

uitlitair 2,50 

m

1.2.2.3

Inlaten wateraanvoer

1.3.2.3

Bos-

compensatie

1.5.1.3

Informatie-

centrum oude 

gemaal

1.7.1.3

Hoogwatervrije 

ontsluiting

1.1.1.4

Hoogwatervrije 

ontsluiting

1.1.2.4

Kavelontsluiting

1.2.1.4

Fietsbruggen

1.2.2.4

Stuwen

1.3.2.4

Stuwen

1.3.3.4

Vispassages

1.5.1.4

Rustpunten 

kano- en 

fietsroutes

1.7.1.4

Uitlaatwerk 

1.1.2.5

Duikers

1.3.2.5

Duikers

1.3.3.5

Grasland

1.5.1.5

Vogelkijkhut

1.7.1.5

Watergang 

uitlaatwerk 

1.1.2.6

Kavelslootduikers

1.3.2.6

Kavelslootduikers

1.3.3.6

Wandelpad

1.7.1.6

Bodemvallen

1.3.2.7

Systeem

Subsysteem

Component

Element
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5.2 KOPPELING VAN DE EISEN AAN DE OBJECTEN

In dit Programma van Eisen worden de eisen vastgelegd waaraan de objecten moeten 

voldoen. Voor ieder object uit de objectenboom is een apart hoofdstuk met eisen, waarin de 

eisen aan de betreffende objecten gesteld zijn. In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe deze 

eisen in het voorliggende rapport zijn vastgelegd. 
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6Documenten

6.1 INLEIDING

De ontwikkeling van dit project brengt met zich mee dat aan de Nederlandse wet en 

regelgeving voldaan moet worden. Naast landelijke wet- en regelgeving moet ook nog 

voldaan worden aan lokale regelgeving van bijvoorbeeld de provincie, gemeenten en 

waterschappen. Bij het maken van de ontwerpen moet met al deze regelgeving rekening 

gehouden worden. In dit Programma van Eisen worden geen verplichtingen uit regelgeving 

overgenomen. Het opnemen van documenten in de lijsten in dit hoofdstuk betekent dat de 

regels in de genoemde documenten onverkort van kracht zijn op dit project, tenzij hiervan 

expliciet wordt afgeweken. Bij de verificaties die uitgevoerd moeten worden, wordt getoetst 

op de van toepassing zijnde regelgeving.

In de navolgende lijsten zijn de belangrijkste van deze wetten, normen en voorschriften 

vermeld. Deze zijn verdeeld naar wetten, nationale normen en normen en voorschriften van 

stakeholders.

6.2 WETTEN

Code Titel

Nb-wet Natuurbeschermingswet

Ff-wet Flora- en faunawet

KRW Kaderrichtlijn Water

Ww? Waterwet

WBR Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Woningwet

Ontgrondingenwet

Wet milieubeheer

Wamz Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Wet Bodembescherming

Wet ruimtelijke ordening

Wet op de Waterkering

Telecommunicatiewet

WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

6.3 NATIONALE NORMEN EN RICHTLIJNEN

Code Titel Thema

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie Archeologie

NVN 5725 Historisch Onderzoek Bodemonderzoek

NEN 5720 Verkennend Onderzoek Waterbodems Bodemonderzoek

NVN 5740 Verkennen Onderzoek Landbodem Bodemonderzoek
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BRL SIKB 

1000

Monsterneming voor partijkeuringen Bodemonderzoek

BRL 9335 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

Attest-met-Productcertificaat en het NL-BSB-

certificaat voor  Grond

Bodemwerken

NEN 3650 Eisen voor buisleidingsystemen Kabels en leidingen

NEN 3651 Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met 

belangrijke rijkswaterstaatswerken.

Kabels en leidingen

Leidraad rivieren, ENW juli 2007 Dijken 

Addendum I bij de Leidraad Rivieren , ENW 2008 Dijken

TRWG Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies 

, TAW juni 2001

Dijken

Addendum bij het Technisch Rapport Waterkerende 

Grondconstructies , ENW juli 2007

Dijken

TRZ Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen TAW 

maart 1999

Dijken

TRW Technisch rapport Waterspanningen bij Dijken, 

TAW 1 september 2004

Dijken

Rivierkundig beoordelingskader voor Ingrepen in de 

Rijntakken, Rijkswaterstaat Waterdienst 1 juli 2009.

Hydrologie/Rivierkunde

Werkwijzer voor beoordelen rivieringrepen � Wijze 

van beoordelen door RWS Oost-Nederland van 

Planstudieproducten Ruimte voor de Rivier en 

overige rivierprojecten, Externe Versie, RWS � Oost

Nederland, 29 januari 2010.

Hydrologie/Rivierkunde

NEN 6700 TGB 1990 voor bouwconstucties. Bouwconstructies

6.4 NORMEN EN RICHTLIJNEN VAN STAKEHOLDERS

Code Titel Stakeholder

Handreiking niet gesprongen explosieven (2007) RWS Bouwdienst

Beoordelingsrichtlijn niet gesprongen explosieven (2007) RWS Bouwdienst

Beleidsregels waterkeringen Waterschap Veluwe

Beleidsregels A-wateren Waterschap Veluwe

Keur Waterkeringen Waterschap Veluwe

STD1 Standaard Waterkeringen, Profielen, Op- afritten, 28-09-

2010

Waterschap Veluwe

STD2 Watersysteem, Profielen watergangen, brug en duiker, 

28-9-2010s

Waterschap Veluwe

STD4 Watersysteem, Ecologische Verbreding, 30-9-2010 Waterschap Veluwe

6.5 PROJECTSPECIFIEKE DOCUMENTEN

Code Titel Thema

Planologische KernBeslissing

WAQUA-berekening SNIP 2a

Ontwerpprincipes vanuit PKB deel 4 Ruimtelijke Kwaliteit

Nota ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke Kwaliteit

Handreiking Ruimtelijke kwaliteit IJssel Ruimtelijke Kwaliteit

Integrale ontwerpuitgangspunten voor het basispakket 

van Ruimte voor de Rivier

Ruimtelijke Kwaliteit

VW01 VW TM Inrichtingsplan, Maatregelenkaart, Blad 1

VW02 VW TM Inrichtingsplan, Maatregelenkaart, Blad 2

VW03 VW TM Inrichtingsplan, Maatregelenkaart, Blad 3

VW04 VW TM Inrichtingsplan, Maatregelenkaart, Blad 4
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WEG01 PrincipeProfielen Wegen en Fietspaden

WEG02 Bruggen erftoegangswegen en fietsbruggen

HWG01 Inlaat: kleppen over de volle breedte

HWG02 Bruggen Werverdijk en Kerkdijk

HWG03 profielen west en oostkade 

HWG04 Uitwateringssluis

HWG05 Profielen westdijk

HWG06 Profielen oostdijk

HWG07 Lengteprofiel westdijk blad 1

HWG08 Lengteprofiel westdijk blad 2

HWG09 Lengteprofiel oostdijk blad 1

HWG10 Lengteprofiel oostdijk blad 2

WH01 Waterhuishouding

WH02 Profielen Grote Wetering

WH03 Profielen hoogwatergeul

WH04 Profielen Oeverwal

WH05 Gemalen en inlaatwerken

6.6 DISCIPLINE AFHANKELIJKE NORMEN EN RICHTLIJEN

Wegen:

Code Titel Organisatie

Publicatie 

164

Handboek Wegontwerp CROW
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7 Eisopbouw

7.1 GEGEVENS BIJ ELKE EIS

In dit Programma van Eisen zijn de eisen opgenomen die gesteld worden aan de 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Voor elke eis is een tabel opgenomen met daarin 

relevante informatie voor die eis. 

1 2 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

3 4 5 6 7

Toelichting 10

Verificatiemethode 8

Onderl. Eisen 9

1. Uniek nummer

Dit is een nummer dat gekoppeld is aan de eis en als vaste referentie kan dienen.

2. Eistitel

De titel van de eis die in korte termen het onderwerp aangeeft.

3. Logisch eisnummer

Een opgebouwd nummer. Dit nummer wordt opgebouwd door een code voor het bij de 

eis behorende object, de soort eis en een volgnummer. De eiscode wordt als volgt 

gevormd: <Objectcode>.<Soortcode>.<Volgnummer>.

4. Eisomschrijving

De volledige eis in tekst uitgeschreven.

5. Bovenliggende eis

De eis waaruit de onderhavige eis is afgeleid of vandaan komt.

6. Bron

Een (ander dan dit) document waarin de eis gesteld is, en dat door de 

projectdeelnemers geaccepteerd wordt.

7. Eisinitiator

De stakeholder die belang hecht aan deze eis.

8. Verificatiemethode

De methode waarmee aangetoond dient te worden, dat het gemaakte ontwerp voldoet 

aan de eis.

9. Onderliggende eisen

Eisen die zijn afgeleid of volgen uit deze eis.

10. Toelichting

Een eventuele toelichting die helpt bij de interpretatie van de eisen en kan helpen bij 

een nadere precisering van de verificatiemethode.
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7.2 SOORTEN EISEN MET BIJBEHORENDE CODE

 Op basis van de functieboom zijn op de eisen uitgewerkt waaraan het ontwerp voor het 

project Veessen-Wapenveld moet voldoen. Deze eisen zijn vanuit verschillende 

invalshoeken voor de eisen uitgewerkt;

- functionele eisen, eisen waarmee de functie wordt vastgelegd en aan welke 

randvoorwaarden het object moet voldoen (wat moet het goed kunnen).

- raakvlakeisen (intern/extern), eisen waarin wordt vastgelegd hoe een object in het 

systeem (intern) moet worden ingepast of met zaken die niet aan het project 

gerelateerd zijn (extern) rekening moet houden. 

- de derde groep bestaat uit de randvoorwaarden die extern dwingend aan het project 

zijn opgelegd.

- aspecteisen, eisen die een aspect (kwaliteitscriterium) van een functionele eis 

vastleggen (haalbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, beheer- en 

onderhoudbaarheid, veiligheid en duurzaamheid).

De hierboven gebruikte indeling sluit hier op aan, en is gebruikelijk bij dit type projecten. 

De indeling is overigens een hulpmiddel, het gaat uiteindelijk om de set aan eisen.

Codering

Zoals is aangegeven in de vorige paragraaf heeft elke eis een codering waarin ook de soort 

eis is gecodeerd. De volgende soorten eisen worden onderscheiden. Hierbij is de letter de 

code die gebruikt wordt voor het betreffende type.

Type Codering Omschrijving

Functie F Functie

Raakvlak ERV Extern raakvlak

IRV Intern raakvlak

Randvoorwaarden FIN Financieel

PLA Planning

INP Inpassing

Aspect B Betrouwbaarheid

M Onderhoudbaarheid

S Veiligheid

A Beschikbaarheid

D Duurzaamheid

7.3 OBJECTCODES

In de logische nummering voor de eisen wordt gebruik gemaakt van objectcodes. Hiermee 

worden de eisen dus direct aan een object gekoppeld. De objectcodes zijn de volgende.

Tijdens de uitvoering van het project zijn een aantal objecten komen te vervallen. Om die 

reden zijn in het voorliggende rapport geen eisen vastgelegd voor de objecten 1.1.2.3 en 

1.3.2.3. 

Objectcode ObjectNaam Code Nivo

1 Veessen-Wapenveld VW 1

1.1 Hoogwatergeul HWG 2

1.1.1 Inlaat INL 3

1.1.1.1 Oprit west 4
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Objectcode ObjectNaam Code Nivo

1.1.1.2 Bouwkundig deel inlaat 4

1.1.1.3 EM deel inlaat 4

1.1.1.4 Hoogwatervrije ontsluiting Inlaat HOI 4

1.1.2 Uitlaat UIL 3

1.1.2.1 Westkade WKD 4

1.1.2.2 Oostkade OKD 4

1.1.2.4 Hoogwatervrije ontsluiting Uitlaat HOU 4

1.1.2.5 Uitlaatwerk ULW 4

1.1.2.6 Watergang uitlaatwerk 4

1.1.3 Dijken DIJ 3

1.1.3.1 Westdijk WDI 4

1.1.3.2 Oostdijk 4

1.1.3.3 Onderhoudspad 4

1.1.4 Landbouwgebied LBG 3

1.1.4.1 Uiterwaarden zuid 4

1.1.4.2 Landbouwdroge bypass 4

1.1.4.3 Bomenlaan 4

1.2 Wegennet WEG 2

1.2.1 Gebiedsontsluitingswegen GOW 3

1.2.1.1 Grondwerk dijkaansluitingen 4

1.2.1.2 Wegverhardingen WVH 4

1.2.1.3 Verkeersbruggen VBR 4

1.2.1.4 Kavelontsluiting 4

1.2.2 Fietsverbindingen FVE 3

1.2.2.1 Fietspaden recreatief 4

1.2.2.2 Fietspaden combidijk 3,0 m 4

1.2.2.3 Fietspaden utilitair 2,50 m 4

1.2.2.4 Fietsbruggen FBR 4

1.3 Grondwaterstandsregelurende 

voorzieningen

GWS 2

1.3.1 Westzijde v/d geul t/m de Grote 

Wetering

GWW 3

1.3.1.1 Stuwen 4

1.3.1.2 Waterlopen 4

1.3.2 Waterstandsregulerende 

voorzieningen in de hoogwatergeul

3

1.3.2.1 Gemaal Nieuw Wapenveld 4

1.3.2.2 Waterlopen 4

1.3.2.3 Inlaten wateraanvoer 4

1.3.2.4 Stuwen 4

1.3.2.5 Duikers 4

1.3.2.6 Kwelslootduikers 4

1.3.2.7 Bodemvallen 4

1.3.3 Oeverwal OW 3

1.3.3.1 Gemaal oeverwal 4
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Objectcode ObjectNaam Code Nivo

1.3.3.2 Waterlopen 4

1.3.3.4 Stuwen 4

1.3.3.5 Duikers 4

1.3.3.6 Kwelslootduikers 4

1.4 Nutsvoorzieningen NUT 2

1.4.1 Hoogspanningsmasten HOS 3

1.4.2 Gastransportleidingen GAS 3

1.4.2.1 Dijkkruising 4

1.4.3 RWZI in/effluent RWZ 3

1.4.4 Dienstleidingen DIL 3

1.4.4.1 Nutstracés

1.5 Ecologische Voorzieningen ECV 2

1.5.1 Landschapszone LSZ 3

1.5.1.1 Natte zones 4

1.5.1.2 Vleermuizenroute 4

1.5.1.3 Boscompensatie 4

1.5.1.4 Vispassages 4

1.5.1.5 Grasland 4

1.5.2 Weidevogel- en ganzengebied WGG 3

1.5.2.1 Natuurvriendelijke oever 4

1.5.3 Landschapselementen NEL 3

1.5.3.1 Boomgaard 4

1.6 Landbouwbedrijflocatie LBL 2

1.6.1.1 Landbouwbedrijflocatie LBL 4

1.7 Recreatieve Voorzieningen RVZ 2

1.7.1.1 Straatmeubilair 4

1.7.1.2 Kanoroute 4

1.7.1.3 Informatiecentrum oude gemaal 4

1.7.1.4 Rustpunten kano- en fietsroutes 4

1.7.1.5 Vogelkijkhut 4

1.7.1.6 Wandelpad 4

De ligging van de objecten is weergegeven op de VW TM Objectenkaart. 
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8 Topeisen Veessen-
Wapenveld

Op basis van de functieboom zijn op systeemniveau de topeisen uitgewerkt waaraan het 

algehele ontwerp Veessen-Wapenveld moet voldoen. De topeisen zijn verder onderverdeeld 

in functionele eisen, aspecteisen, raakvlakeisen en realisatie-eisen. De topeisen worden 

gesteld aan het gehele systeem Veessen-Wapenveld en gelden dus voor alle objecten. 

Topeisen Veessen-Wapenveld

Beschermingsniveau op niveau brengen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het op het vereiste niveau brengen van de 

bescherming van het rivierengebied tegen 

overstromingen.

PKB Kabinet

Onderl. Eisen

Bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het leveren van een bijdrage aan het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 

van het rivierengebied.

PKB Kabinet

Onderl. Eisen

8.1 FUNCTIONELE EISEN VEESSEN-WAPENVELD

8.1.1 RUIMTE BIEDEN AAN LANDBOUW

11 Ruimte bieden landbouw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.009 Het systeem dient het huidig 

landbouwkundig grondgebruik in de geul 

in stand te houden.

VW.ERV.00

1

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

Rijks-

waterstaat

Onderl. Eisen HWG.F.003, LBL.F.001

Ruimte bieden landbouw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem dient de bestaande 

landbouwbedrijven te faciliteren om hun 

werkzaamheden in het projectgebied te 

kunnen voortzetten.

VW.ERV.00

1

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

Rijks-

waterstaat

Onderl. Eisen HWG.F.003, LBL.F.001
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8.1.2 GELEIDEN VAN IJSSEL WATER

Water geleiden

3 Geleiden water, water geleiden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.002 Het systeem dient het water van de IJssel 

te geleiden.

VW.F.001 PKB Kabinet

Toelichting In de PKB is gekozen voor een hoogwatergeul die het water geleidt om 

de bovenliggende eis in te vullen

Onderl. Eisen HWG.F.002, HWG.F.004, HWG.R.001, LBG.F.001, DIJ.F.007

Veiligheid

1
Geleiden van IJssel water, 

waterstandsdaling
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.001 De hoogwatergeul moet leiden tot een 

waterstandsdaling van 71cm bij 

rivierkilometer 960,7-961,7 bij MHW.

SNIP 2A, 

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier, 

Brief PDR 

RvdR/2008/

0416, d.d. 

24 april 

2008

Kabinet

Toelichting Hiertoe moet voorzien zijn in de aanleg van een hoogwatergeul door de 

Wapenveldsche Broek met een instroompunt ten zuidwesten van 

Veessen. Het uitstroompunt van de hoogwatergeul ligt bij de Hoenwaard, 

ten oosten van het gemaal Veluwe.

De verificatie dient plaats te vinden aan de eisen gesteld in Rivierkundig 

beoordelingskader voor Ingrepen in de Rijntakken en Werkwijzer voor 

beoordelen rivieringrepen � Wijze van beoordelen door RWS Oost-

Nederland van Planstudieproducten Ruimte voor de Rivier en overige 

rivierprojecten. Hierbij dient de waterstand van NAP +6,68 bij een MHW-

afvoer te worden verlaagd naar NAP + 5,97 m.

Onderl. Eisen VW.F.002, VW.F.003, VW.ERV.001, VW.F.008, VW.S.003, VW.M.001, 

VW.S.001, HWG.A.001

Beheerruimte

Geleiden water, beheerruimte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ten behoeve van de veiligheid in het 

projectgebied dient het systeem Veessen-

Wapenveld zodanig te zijn aangepast dat 

een beheerruimte van 1 tot 2 cm is 

gerealiseerd. Ook bij de interventiewaarde 

moet het systeem Veessen-Wapenveld de 

vereiste waterstanddaling onder MHW-

omstandigheden realiseren.

VW.F.001 PKB Kabinet

Onderl. Eisen

8.1.3 REGULEREN DEBIET DOOR GEUL

4 Reguleren debiet en waterstanden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.003 Het systeem dient het peil van de IJssel te 

reguleren door water al of niet in en uit te 

laten in de hoogwatergeul. 

VW.F.001 - Provincie 

Gelderlan

d

Onderl. Eisen HWG.F.001, HWG.F.005, VW.S.002, VW.R.001, HWG.F.006
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8.1.4 BEHEERSEN (GROND)WATERSTANDEN

10 Beheersen (grond)waterstanden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.008 Het systeem dient zodanig ingericht te zijn 

dat de (grond)waterstanden in het gebied 

kunnen worden beheerd.

VW.F.001 - Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen GWS.F.001, GWS.F.002, GWS.F.003

Beheersen (grond)waterstanden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.008 In de reguliere situatie moet het systeem 

functioneren op een manier zodat de 

vastgestelde peilen gehandhaafd blijven. 

Voor deze situatie wordt een jaarlijkse 

neerslag (T=1)  maatgevend geacht.

VW.F.001 Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen GWS.F.001, GWS.F.002, GWS.F.003

8.1.5 RUIMTE BIEDEN AAN K&L-DERDEN

6 Ruimte bieden aan Kabels en Leidingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.004 Het systeem dient ruimte te bieden aan de 

bestaande kabels en leidingen.

VW.ERV.00

1

- -

Onderl. Eisen NUT.F.001, NUT.F.002, NUT.F.003

8.1.6 RUIMTE BIEDEN AAN FLORA EN FAUNA

7 Ruimte bieden aan Flora en Fauna Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.005 Het systeem dient de beschermde 

natuurwaarden in het plangebied niet te 

verminderen. Er mag geen netto 

aantasting van natuurwaarden zijn.

VW.INP.001 - -

Onderl. Eisen ECV.F.001, ECV.F.002, ECV.F.004, ECV.F.005, ECV.F.006, ECV.F.007

Faciliteren EHS

Ruimte bieden aan flora en fauna, 

faciliteren EHS
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inrichting van het systeem Veessen-

Wapenveld dient bij te dragen aan de 

ontwikkeling van de Ecologische Hoofd 

Structuur (EHS), waardoor uitwisseling van 

planten en dieren tussen gebieden kan 

plaatsvinden.

EHS kaart Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Positieve saldobenadering EHS

Ruimte bieden aan flora en fauna, 

positieve saldobenadering EHS
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van het systeem Ruimte voor de 

Lek dient de saldobenadering in het kader 

van EHS succesvol te doorlopen.

EHS kaart Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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Ruimte bieden aan flora en fauna, 

Natura2000
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem Veessen-Wapenveld dient 

rekening te houden met de Natura 2000-

gebieden �Uiterwaarden IJssel� en 

�Veluwe�.

Gemeente 

Veessen

Onderl. Eisen

8.1.7 RUIMTE BIEDEN AAN RECREANTEN

8 Ruimte bieden aan recreanten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.006 Het systeem dient extensief gebruik door 

recreanten mogelijk te maken.

VW.INP.001 PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

-

Onderl. Eisen RVZ.F.001, RVZ.F.002, RVZ.F.003

Recreanten, kanovaarders Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem dient ruimte te bieden aan 

kanovaarders.

VW.F.006

Onderl. Eisen

Recreanten, wandelaars / vogelaars Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem dient ruimte te bieden aan 

wandelaars / vogelaars.

VW.F.006

Onderl. Eisen

Recreanten, fietsers Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem dient ruimte te bieden aan 

fietsers.

VW.F.006

Onderl. Eisen

Recreanten, informatie recreanten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem dient informatie te bieden 

aan recreanten.

VW.F.006

Onderl. Eisen

8.1.8 ONTSLUITEN GEBIED VOOR WEGVERKEER

9 Ontsluiten gebied voor wegverkeer Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.F.007 Het systeem dient het gebied te ontsluiten 

voor wegverkeer, fietsverkeer en 

onderhoudsverkeer.

VW.ERV.00

1

- -

Onderl. Eisen WEG.F.001, WEG.F.002

Ontsluiten gebied voor wegverkeer Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De percelen die op de locatie van de 

toekomstige geul liggen moeten ontsloten 

zijn met wegen en paden en er liggen ook 

doorgaande wegen in het gebied.

VW.ERV.00

1

- -

Onderl. Eisen WEG.F.001, WEG.F.002
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Ontsluiten gebied voor wegverkeer Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Bereikbaarheid moet gewaarborgd zijn 

tijdens reguliere afvoeren en op 

momenten dat er water in de geul staat.

VW.ERV.00

1

- -

Onderl. Eisen WEG.F.001, WEG.F.002

8.2 ASPECTEISEN

Veessen-Wapenveld, aspecteisen

Het plan Veessen-Wapenveld dient 

betaalbaar, uitvoerbaar, vergunbaar, 

beschikbaar, veilig, duurzaam en 

onderhoudbaar te zijn

Onderl. Eisen

Betaalbaarheid

49 Beschikbaar budget Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.FIN.0

01

Het systeem dient uitgevoerd te kunnen 

worden voor een budget dat niet meer

bedraagt dan 175 MEuro, prijspeil 2010 

exclusief BTW.

- PDR

Onderl. Eisen

Uitvoerbaarheid

Aspecteisen, Uitvoerbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het project Veessen-Wapenveld dient 

uitvoerbaar te zijn conform de eisen 

gesteld in vigerende wet- en regelgeving 

en volgens de eisen uit H5 van het 

'Uitvoeringsplan SNIP 3'

PKB Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Planning

50 Aspecteisen, Uitvoerbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.PLA.0

01

Het project Veessen-Wapenveld dient voor 

31-12-2015 te zijn heringericht

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

PDR

Onderl. Eisen

Vergunbaarheid

Aspecteisen, Vergunbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp en de uitvoering van het 

systeem Veessen-Wapenveld is 

realiseerbaar binnen de geldende wet- en 

regelgeving en past binnen het bestaande 

beleid. Het ontwerp is daarmee 

vergunbaar, conform de 

vergunningsvoorwaarden en het SNIP 3 

Vergunningendraaiboek

PKB Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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Aspecteisen, Bouwstoffen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor alle toe te passen bouwstoffen geldt 

dat deze toepasbaar moeten zijn volgens 

besluit bodemkwaliteit en de specifieke 

uitwerking daarvan door de Gemeente 

Heerde.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Aspecteisen, Bouwstoffen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor alle onderdelen van de dijken en 

kades dient grond met een bepaalde 

samenstelling te worden toegepast, die 

ook lokaal kan worden gewonnen. Het 

grondstromenplan en het uitvoeringsplan 

dienen hiervoor als basis te worden 

gebruikt.

Onderl. Eisen

Beschikbaarheid

Aspecteisen, Beschikbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Alle onderdelen binnen het systeem 

Veessen-Wapenveld dienen met 

inachtneming van de benodigde 

preventieve en correctieve 

onderhoudswerkzaamheden in stand te 

blijven gedurende de onderliggende 

referentieperioden

PKB Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Beheer- en onderhoudbaarheid

Aspecteisen, Beheer- en 

onderhoudbaarheid
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem Veessen-Wapenveld dient te 

beheren en te onderhouden te zijn 

conform de beheerovereenkomsten en het 

'Beheer- en onderhoudsplan SNIP 3'

VW.F.001 - -

Onderl. Eisen DIJ.M.001, UIL.M.002, UIL.M.001, GWS.M.001, GWS.M.003, GWS.M.002, 

LSZ.M.001

Betrouwbaarheid

35 Betrouwbaar mee laten stromen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.R.001 De systemen die benodigd zijn voor het 

meestromen van de hoogwatergeul 

dienen met zekerheid te functioneren 

wanneer dat nodig is.

VW.F.003 - -

Onderl. Eisen

Veiligheid

35 Betrouwbaar mee laten stromen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem Veessen-Wapenveld dient de 

veiligheid van gebruikers en de omgeving 

van het systeem in de uitvoerings- en 

exploitatiefase te waarborgen

Onderl. Eisen
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Inpassing

Ruimte bieden landbouw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem Veessen-Wapenveld moet 

passen binnen het kader van de Nota 

ruimtelijke kwaliteit Veessen-Wapenveld.

Onderl. Eisen

Overstromingsfrequentie geul Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De hoogwatergeul mag niet vaker dan 

gemiddeld 1 keer in een mensenleven in 

gebruik te zijn. Dit is vertaald in de 1/100 

waterstand, zijnde NAP + 5,65 m. Deze eis 

komt voort uit de wenselijkheid van 

regulier agrarisch gebruik van de geul.

Verslagen 

gebiedsses

sies

Gebieds-

sessies

Onderl. Eisen

Draagvlak Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem Veessen-Wapenveld moet 

aansluiten bij de verkregen draagvlak bij 

de verschillende partijen in het gebied.

Gemeente 

Veessen

Onderl. Eisen

2 Ruimtelijke kwaliteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

01

De ruimtelijke kwaliteit in het plangebied 

dient tenminste op het huidige peil te 

blijven.

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

Kabinet

Onderl. Eisen VW.F.005, VW.F.006, VW.INP.002, VW.INP.003, VW.INP.007, VW.INP.006, 

VW.INP.008

54 Ruimtelijke Kwaliteit, Diversiteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

02

Het systeem dient bij te dragen aan een 

vergroting van de ruimtelijke diversiteit 

tussen de riviertakken.

VW.INP.001 Nota 

ruimtelijke 

kwaliteit

Provincie  

Gelder-

land

Toelichting Voorkomen moet worden dat door de RvR maatregelen het bestaande 

onderscheid verkleind, gebiedspecifiek maatwerk is gewenst

Onderl. Eisen

55 Ruimtelijke Kwaliteit, Open karakter Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

03

Het systeem dient zorg te dragen voor 

handhaving en versterking van het open 

karakter van het rivierengebied 

VW.INP.001 Nota 

Ruimtelijke  

kwaliteit

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting Het beoogde agrarische karakter van de geul draagt hieraan bij

Onderl. Eisen VW.INP.004

67 Behoud werverdijk en kromme kolk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

04

De kromme kolk en de werverdijk die blijk 

geven van "strijd tegen het water" dienen 

behouden te blijven.

VW.INP.003 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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68 Ruimtelijke kwaliteit dijken en diversiteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

05

De dijken dienen in het landschap 

ingepast te worden met rechte 

strekkingen tussen knikpunten, waarbij de 

dijk de grens tussen landschapstypen 

markeert (�landschapsvolgend�)

VW.ERV.00

1

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting Dit draagt bij aan het vergroten van de diversiteit in het plangebied

Onderl. Eisen

76 Versterking landschapsstructuur Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

06

De landschapsstructuur dient versterkt te 

zijn met twee boomgaarden in de 

nabijheid van Vorchten.

VW.INP.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

75 Herkenbaarheid Oude IJsselloop Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

07

De oude IJsselloop dient herkenbaar te 

blijven in het toekomstige landschap.

VW.INP.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting Betreft de oude IJsselloop nabij de oostdijk ten noorden van Vorchten

Onderl. Eisen

77 Inrichting Landschapszone Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.INP.0

08

Er dient een landschapszone tussen de 

Grote Wetering en de westdijk te worden 

ingericht. Deze landschapszone  dient een 

inrichting te hebben passend bij het 

landschap door toepassing van 

afwisselend broekbos, rietmoeras, 

grasland en enkele poelen, waarbij mede 

invulling wordt gegeven aan 

randvoorwaarden vanuit natuur en 

ecologie.

VW.INP.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

8.3 RAAKVLAKEISEN

5 Inpassen in plangebied Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.ERV.0

01

Het systeem dient ingepast te zijn in het 

plangebied, dient bestaande functies en 

processen zo min mogelijk aan te tasten 

en dient een bijdrage te leveren aan de 

economische ontwikkeling.

VW.F.001 - -

Onderl. Eisen VW.F.004, VW.F.007, VW.F.009, VW.ERV.002, VW.INP.005, VW.ERV.003

21 Aansluiten op grenzen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.ERV.0

02

Het systeem dient op de buitengrenzen 

aan te sluiten op de omgeving, 

VW.ERV.00

1

- -

Onderl. Eisen
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89 Invloed op scheepvaart Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VW.ERV.0

03

Het systeem mag geen negatieve invloed 

hebben op de aanwezige scheepvaart. 

Optredende dwarsstroming en verkleining 

van de vaargeul mag niet optreden.

VW.ERV.00

1

PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting De verificatie dient aan de hand van  het  Rivierkundig beoordelingskader 

voor Ingrepen in de Rijntakken en de Werkwijzer voor beoordelen 

rivieringrepen � Wijze van beoordelen door RWS Oost-Nederland van 

Planstudieproducten Ruimte voor de Rivier en overige rivierprojecten 

uitgevoerd te zijn.

Onderl. Eisen
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9Hoogwatergeul

12 Water inlaten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

1

De hoogwatergeul dient het water in te 

laten bij een waterhoogte met een 

toekomstige frequentie van voorkomen 

van 1/100 jaar, zijnde 5,65m +NAP

VW.F.003 - Provincie 

Gelderlan

d

Onderl. Eisen DIJ.F.004, IOL.F.003, HWG.R.002, INL.F.001, HOI.F.003, WKD.F.002, 

OKD.F.002

13 Capaciteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

2

De hoogwatergeul dient een capaciteit te 

hebben van 1.150 kubieke meter per 

seconde. Dit is afgeleid van een debiet bij 

Lobith van 16.000 kubieke meter per 

seconde.

VW.F.002 PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

-

Onderl. Eisen IOL.F.002

15 Landbouwmogelijkheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

3

De percelen in de geul dienen in 

hoofdzaak geschikt te zijn voor agrarisch 

gebruik (grondgebonden)

VW.F.009 - Provincie 

Gelderlan

d

Onderl. Eisen

14 Keren van water Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

4

De dijken langs de hoogwatergeul moeten

tijdens het meestromen het water keren. 

De waterkering dient te functioneren tot 

een waterstand met een 

overschrijdingsfrequentie van 1/1250 jaar.

VW.F.002 - PDR

Onderl. Eisen DIJ.F.001, IOL.F.001, IOL.F.004, IOL.D.001

20 Water uitlaten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

5

De hoogwatergeul dient het 

ingestroomde water uit te laten ten 

oosten van het gemaal Veluwe. Wanneer 

de hoogwatergeul niet meer meestroomt, 

dan moet binnen 14 dagen het water 

weer binnen de boorden van de 

waterlopen zijn gedaald

VW.F.003 PKB 

Ruimte 

voor de 

Rivier

waterscha

p

Onderl. Eisen HWG.F.007, UIL.F.002, UIL.F.003
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36 Meestromen, weerstand Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

6

De weerstand voor het stromende water 

van het maaiveld in de hoogwatergeul 

dient niet groter te zijn dan de waarde die 

is gehanteerd in de verificatieberekening 

VW.F.003 - PDR

Toelichting Zie  ook de interventiekaart in het B&O rapport.  Uitgangspunt is in 

hoofdzaak grasland in de geul.

Onderl. Eisen

62 Uitstromen, vrij verval Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.F.00

7

Het uitstromen van het water dient 

tenminste voor 70 %, en zo mogelijk 

meer, onder vrij verval plaats te vinden.

HWG.F.005 VW TM 

Inlaat, 

uitstroomv

oorziening 

..

Provincie 

Gelderlan

d

Onderl. Eisen UIL.F.001

26 Dragen belastingen tijdens meestromen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.R.00

1

Alle objecten in de hoogwatergeul die 

tijdens het meestromen belast kunnen 

worden door water en meedrijvend vuil of 

ijs dienen volledig in tact te blijven.

VW.F.002 - -

Toelichting Bij de verificatie rekening houden met stroomsnelheden van het water in 

verband met ontgronding en ijs- en waterdrukken.

Onderl. Eisen

61 Water doorlaten, betrouwbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.R.00

2

De hoogwatergeul dient de 

betrouwbaarheid van het in- en uitlaten 

van water te waarborgen door een vrije 

ruimte te garanderen van minimaal  

500mm tussen de MHW stand en de

onderkant van het brugdek 

(hoogwatervrije verbindingen)

HWG.F.001 - Provincie 

Gelderlan

d

Onderl. Eisen

53 Beschikbaarheid na besluit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HWG.A.0

01

De hoogwatergeul dient binnen 24 uur na 

een besluit daartoe beschikbaar te zijn 

voor het laten instromen van water uit de 

IJssel.

VW.F.001 - Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen DIJ.A.001

Uitvoering

Uitvoering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het navolgende zijn aandachtspunten 

voor de uitvoering gegeven. Benadrukt 

wordt dat het geen uitputtende lijst 

betreft, maar louter de meest belangrijke 

zaken voor de aanleg van de 

waterkeringen. Voor deze 

aandachtspunten wordt verder verwezen 

naar rapport VW TM Uitvoeringsplan.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Uitvoering, eenvoudig werk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het aanbrengen van de piping-

/steunbermen is een eenvoudig werk, 

bestaande uit de volgende 

hoofdonderdelen:

 maaien + afvoeren maaisel en frezen 

ondergrond met spitfrees;

 aanbrengen ophoogmateriaal dijken 

en steunbermen;

 afwerken dijkprofiel en inzaaien.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Uitvoering, vochtgehalte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het vochtgehalte bij verwerking dient:

 voor de kleilaag op de taluds te 

voldoen aan 0,75 < Ic < 0,90;

 voor de klei in de kern te voldoen aan 

0,60 < Ic < 0,90;

 voor het zand in de kern gelijk aan 

veldvochtig te zijn (20% tot 30%).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Uitvoering, voorlandverbetering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De grondverbetering van klei dient tot 1,3 

m beneden huidig maaiveld te worden 

aangebracht. Aangezien over het 

algemeen 0,65 m klei aanwezig is, wordt 

de werkvolgorde als volgt:

 gescheiden ontgraven kleiige teelaarde 

(gemiddeld 0,15 m) en in depot zetten;

 gescheiden ontgraven aanwezige 

gerijpte en humusarme klei (gemiddeld 

0,5 m, minder dan 10% organische stof) 

en in depot zetten;

 ontgraven humeuze klei en/of veen 

(gemiddeld 0,15 m) en afvoeren;

 ontgraven 0,5 m zandig materiaal en 

ter plaatse verwerken in dijkkern.

 0,65 m nieuwe klei aanbrengen;

 terugplaatsen 0,5 m gerijpte klei en 

0,15 m teelaarde in oorspronkelijke 

volgorde.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen



VEESSSEN WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

074631639:E

Locatie, nieuwe dijken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Tijdens de uitvoering dienen conform 

artikel 22.03 van de standaard RAW2005 

onderzoeken te worden uitgevoerd om 

een correcte verwerking en juiste kwaliteit 

van de aangevoerde grond in de dijk en 

steunberm aan te tonen. In het bijzonder 

wordt vermeld:

 Kern van de dijk:

- sondering op de kruin van de dijk 

hart op hart 100 m, voordat het 

inspectiepad wordt aangebracht;

- minimaal 10 triaxiaalproeven 

verspreid over het dijktracé (CD 

multi stage voor zandkern en CU 

single stage voor kleikern);

- proctorproeven (éénpunts 

proctorproeven voor klei)

 kleibekleding buitentalud: Atterbergse 

grenzen en gloeiverlies;

 kleibekleding binnentalud: gloeiverlies 

en Aerometerproef.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Locatie, nieuwe dijken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De aannemer dient de onderzoeken in een 

werkplan vast te leggen en ter 

goedkeuring aan te bieden aan de 

opdrachtgever c.q. directie.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Locatie, nieuwe dijken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De certificaten van leveranties en 

analyseresultaten van proeven dienen 

gebundeld te worden aangeleverd door 

de aannemer in een kwaliteitscontrole 

rapportage.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

9.1 INLAAT

Functioneren

Functioneren, menselijk handelen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij het bedienen van de kleppen is enig 

menselijk handelen toelaatbaar.

VW Inrich-

tingsplan 

Stuur-

groep

Onderl. Eisen
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Functioneren, veiligheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het bedienen van de klep dient onder alle 

omstandigheden ARBO-veilig te zijn.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

56 Functioneren, kerende hoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

IOL.F.001 De inlaat dient waterdicht te zijn en het 

water te keren tot een hoogte van NAP + 

5,65 m.

HWG.F.004 VW TM 

Inlaat, 

uitstroom-

voorzienin

g 

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Functioneren, doorvoeren van water Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De hoogwatergeul dient gevuld te worden 

vanuit de IJssel zodra de waterstand bij de 

inlaat (bij km 961) het niveau van 5,65 m+ 

NAP overschrijdt en de kleppen worden 

neergelaten.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep

Onderl. Eisen

Functioneren, openen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat mag pas worden geopend als er 

zekerheid is dat de waterstand ter plaatse 

5,65 m+NAP zal worden overschreden.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep

Onderl. Eisen

Functioneren, duur tot volledige capaciteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Aangezien het MHW bovenstrooms niet 

hoger mag worden dan 5,95 m+ NAP, 

dient de inlaat de volle capaciteit te halen 

binnen de termijn (12 uur) waarin de rivier 

stijgt van 5,65 naar 5,95 m+ NAP ter 

plaatse van kmr 961.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Functioneren, zonder bestuursbeslissing Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient bij waterstanden boven 

5,65 m+ NAP, zonder bestuursbeslissing, te 

overstromen.

VW TM

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep

Onderl. Eisen
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58
Functioneren, handmatig verlagen 

keerhoogte
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

IOL.F.003 De kerende hoogte van de inlaat dient 

handmatig met handgereedschap 

verlaagd te kunnen worden van NAP + 

5,65 m tot NAP + 4,80 m. Dit moet 

mogelijk zijn bij een waterstand van NAP 

+ 5,65m en binnen 12 uren afgerond te 

zijn

HWG.F.001 VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land / 

Project-

groep

Onderl. Eisen

60
Functioneren, klepconstructie met 

variabele hoogte
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

IOL.F.004 De kerende hoogte van de inlaat dient 

geregeld te zijn met kleppen die een hoge 

en een lage stand kennen. Gedurende het 

overstromen moet de constructie in tact 

blijven en na het overstromen dient de 

inlaat weer eenvoudig en in binnen een 

periode van 2 weken gesloten te kunnen 

worden.

HWG.F.004 VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Dimensionering

57
Dimensionering, minimale hoogte 

drempel
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

IOL.F.002 De inlaat dient een vaste niet verlaagbare 

drempel te bezitten met een kruinhoogte 

van NAP + 4,80 m.

HWG.F.002 VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Dimensionering, minimale netto breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient een minimale netto 

breedte van de doorstoomopening van 

750 m te hebben.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Dimensionering, verbinding Oost- en 

Westdijk
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient een verbinding te vormen 

tussen de Oost- en Westdijk.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Stroomsnelheden en afvoer

Stroomsnelheden en afvoer, afvoer 

Maximale stroomsnelheid
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De woelbak en het grasbeton aan de teen 

van het talud dient de stroomsnelheid 

zodanig terug te brengen dat er 

benedenstrooms van de zone met 

bodembescherming geen erosie kan 

plaatsvinden.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

-

Verificatie Middels fysisch modelonderzoek dient te worden aangetoond dat het 

ontwerp van de inlaat voldoet aan de eis van het minimale debiet .

Onderl. Eisen

Stroomsnelheden en afvoer, afvoer Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient een debiet van minimaal 

1.150 m3/s te kunnen verwerken tijdens 

MHW-condities.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Verificatie Middels fysisch modelonderzoek dient te worden aangetoond dat het 

ontwerp van de inlaat voldoet aan de eis van het minimale debiet .

Onderl. Eisen

Vormgeving

Vormgeving, kleppen over volle breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de inlaat moet in lijn zijn 

met de onderzochte SNIP3-variant 

�kleppen over volle breedte�.

Instem-

ming 

minister 

van 16 

december 

2010

Het Rijk

Onderl. Eisen

Vormgeving, boogvorm Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient qua vormgeving een

flauwe boog te krijgen om eenheid van de 

komgronden te benadrukken: over de 

gehele breedte één continu beeld.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep VW

Onderl. Eisen

Vormgeving, aansluiting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient vloeiend aan te sluiten bij 

omliggende infrastructuur. 

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep VW

Onderl. Eisen

Vormgeving, landschapsbeleving Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De brug/inlaat hebben een forse omvang 

en zal daardoor onmiskenbaar aanwezig 

zijn. Ze moeten echter niet alle aandacht 

vragen, er moet ruimte zijn voor de 

beleving van het landschap en de 

diversiteit ervan. 

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep VW

Onderl. Eisen
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Vormgeving, dwarsprofiel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient over de volle breedte 

eenzelfde dwarsprofiel te hebben.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep VW

Onderl. Eisen

Vormgeving, Nota RK Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient te passen binnen de 

randvoorwaarden zoals gesteld in de Nota 

Ruimtelijke Kwaliteit en het 

Ambitiedocument.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep VW

Onderl. Eisen

Vormgeving, groen karakter Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient een groen karakter te 

hebben en daarom dient over de 

taludbescherming grond + grasbegroeiing 

aangebracht te worden.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Vormgeving, fietspad Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de drempel dient een fietspad met een 

breedte van 3,0 m te worden aangelegd.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Gemeente 

Heerde, 

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Locatie

98 Locatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

INL.F.001 De inlaat dient het water in te laten op de 

locatie zoals aangegeven op de 

verbeelding van het RIP en  tekening VW 

TM Maatregelenkaarten VW01 tot en met 

VW04 

HWG.F.001 VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Stuur-

groep 

Onderl. Eisen

Locatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat en aanverwante constructies 

dienen zodanig gedimensioneerd te zijn 

dat deze binnen het daarvoor in het RIP 

opgenomen perceel kunnen worden 

verwezenlijkt. 

Stuur-

groep 

Onderl. Eisen
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Robuustheid

59 Robuustheid, levensduur Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

IOL.A.001 Het ontwerp van de inlaat en de 

aansluitingen ervan op het dijklichaam, 

dienen robuust te zijn (inspelen op 

mogelijk toekomstige ontwikkelingen 

binnen de planperiode van 100 jaar) en 

voldoende zwaar gedimensioneerd voor 

belastingen voor een planperiode van 

minimaal 100 jaar.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

90 Robuustheid, verhoging kering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

IOL.D.001 In de toekomst dient het eenvoudig 

mogelijk te zijn om de kerende hoogte 

van de kleppen met 100 mm te kunnen 

verhogen, zonder hiervoor uitgebreide 

werkzaamheden uit te voeren.

HWG.F.004 VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Robuustheid, faalmechanismen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp dient rekening te houden 

met de volgende faalmechanismen: 

 Constructief bezwijken klep en kabel;

 Constructief bezwijken onderbouw 

en fundering;

 Constructief bezwijken aansluiting 

grondlichaam (waaronder piping en 

heave).

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Water-

schap 

Veluwe

Toelichting Constructieve berekeningen door de aannemer dienen aan te tonen dat 

de constructie robuust en veilig is.

Onderl. Eisen

Robuustheid, Piping en kwel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het grondlichaam van de inlaat, inclusief 

fundatie klepconstructie, moet bestand 

zijn tegen piping en kwel.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Robuustheid, Dimensionering, 

ontwerpnormen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het ontwerp dient de Eurocode 

normering te worden toegepast.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

-

Onderl. Eisen
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Bedrijfszekerheid

Bedrijfszekerheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Door de lage gebruiksfrequentie van de 

inlaat dient de constructie zeer 

bedrijfszeker en onderhoudsarm te zijn. 

VW TM 

Grote 

Kunstwerk

en

-

Onderl. Eisen

9.1.1 HOOGWATERVRIJE ONTSLUITING

99
Hoogwatervrije ontsluiting, dragen 

belastingen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HOI.F.002 De hoogwatervrije ontsluiting dient de 

belastingen ten gevolge van de kleppen 

en de verkeersbelastingen te kunnen 

dragen.

GOW.F.002 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Uitgaan van de standaard belastingen voor verkeer (Belastingmodel 1 en 

belastingmodel 2). De opdrachtgever heeft geen bijzondere belastingen 

gedefinieerd.

Onderl. Eisen

100 Hoogwatervrije ontsluiting, ruimte bieden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HOI.F.002 De hoogwatervrije ontsluiting dient 

ruimte te bieden aan de weg Kerkdijk.

GOW.F.002 VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Toelichting Vormt vervanging voor deel van de huidige Kerkdijk

Onderl. Eisen

103
Hoogwatervrije verbinding, bediening 

kleppen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HOI.F.003 Vanaf de bovenzijde van de 

hoogwatervrije ontsluiting dienen de 

kleppen bediend te kunnen worden.

HWG.F.001 VW TM 

Inlaat, 

uitstroom-

voorzienin

g

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen
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Hoogwatervrije verbinding, 

passeerbaarheid
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De brug over de inlaat dient het 

autoverkeer en, in geval van �meestromen 

geul�, alle verkeersdeelnemers de 

mogelijkheid te bieden de hoogwatergeul 

te passeren.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Onderl. Eisen

Hoogwatervrije verbinding, 

passeerbaarheid
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De inlaat dient het fietsverkeer te kunnen 

faciliteren op kruinhoogte van het 

grondlichaam en aan zuidzijde van de 

klepinrichting. 

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Onderl. Eisen

9.2 UITLAAT

Uitlaat, afvoercapaciteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uitlaat dient zodanig te zijn ontworpen 

dat deze voldoende afvoercapaciteit heeft 

in het geval de hoogwatergeul in werking 

treedt (minimaal 1.150 m3/s verwerken 

tijdens MHW-condities)

Inrich-

tingsplan

Project-

groep

Onderl. Eisen

Uitlaat, inundatiefrequentie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uitlaat dient zodanig te zijn ontworpen 

dat voorkomen wordt dat de geul vaker 

dan 1x in een mensenleven inundeert. In 

het kader van de berekeningen en de 

normering volgens de IPO klassen dient dit 

vertaald te worden naar eens per honderd 

jaar (1/100 x per jaar).

Inrich-

tingsplan

Stuur-

groep VW

Onderl. Eisen

Uitlaat, leegstromen geul Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Nadat het waterpeil bij de uitlaat 

(buitendijks) in 2 weken van +4,10 m NAP 

naar +1,25 n NAP zakt dient de geul door 

de uitwateringsluis verder leeg te kunnen 

stromen. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Uitlaat, leegstromen hoogwatergeul Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uitlaat heeft onder andere tot doel om 

de hoogwatergeul, na meestromen, zoveel 

mogelijk en minimaal 75% van de 

geulinhoud onder vrij verval te laten 

leegstromen.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Uitlaat, dimensionering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De dimensionering van de uitlaat dient 

gebaseerd te worden op peilverschillen 

binnen � buiten de geul in de periode dat 

de hoogwatergeul meestroomt.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

63 Uitlaat, onderhoud aan kering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

UIL.M.001 De uitlaat dient onderhouden te kunnen 

worden, zonder dat hierbij de kerende 

functie verloren gaat.

VW.M.001 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

9.2.1 WESTKADE

105 Westkade, hoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

WKD.F.00

2

In het project dient de Westkade opnieuw 

te worden opgebouwd en versterkt 

waarbij de kade een kruinhoogte krijgt 

van NAP + 4,10 m.

HWG.F.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp 

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

106 Westkade, taludhellingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

WKD.F.00

3

De taludhellingen van de Westkade 

dienen niet steiler te zijn dan 1:3 aan het 

buitentalud en 1:2,5 aan het binnentalud.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Westkade, steunberm Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij het ontwerpen van de steunberm dient 

te worden uitgegaan van een vlakke en zo 

kort mogelijke berm van maximaal 0,5 m 

hoog. De berm is alleen nodig bij een 

maaiveldhoogte (mvh) lager dan 

NAP +3,5 m en neemt vanaf een 

maaiveldhoogte van NAP +3,0 m 

geleidelijk af in hoogte. Dat wil zeggen 

een bermhoogte van 0,4 m bij een mvh 

van NAP +3,1 m en een bermhoogte van 

0,2 m bij een mvh van NAP +3,3 m.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

43 Westkade, IPO klasse Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.F.004 De kade dient ontworpen te zijn als 

Regionale Waterkering volgens IPO klasse 

III.

HWG.F.001 - Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen
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Westkade, ontwerprichtlijnen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de kade dient te voldoen 

aan de Handreiking ontwerp & verbeteren 

Waterkeringen langs regionale rivieren 

(Stowa 2009-07) en de Leidraad toetsen op 

Veiligheid regionale waterkeringen 

(Stowa 2007-02).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, opbouw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In verband met overstroombaarheid dient

de kade uit klei (categorie 1 of 2) te 

worden opgebouwd en dient een grasmat 

te worden aangebracht op de taluds, die 

goed aansluit op het inspectie ad op de 

kruin. Overgangen van kruin naar talud en 

talud naar berm en maaiveld dienen allen 

vloeiend te worden uitgevoerd.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, onderloopsheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ter voorkoming van onderloopsheid van 

de kade dient waar nodig aan de huidige 

buitendijkse zijde klei ingegraven te 

worden in het voorland, waarbij rekening 

wordt gehouden met de aanwezige 

natuurwaarden (Natura 2000).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, hectometrering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om de plaatsbepaling op het tracé van de 

kade te vereenvoudigen, dient de 

hectometrering te worden toegepast die 

op tekening is vastgelegd in het rapport 

VW TM Dijkontwerp, met een onderlinge 

afstand van 100 m. Hieraan zijn 

dwarsprofielen en berekeningen 

gerelateerd.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, kwel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De minimale kwelweglengte dient te 

worden bepaald met 17,5*H volgens 

Sellmeijer, hetgeen betekent dat voorland 

moet worden ingegraven met een breedte 

van:

 (zijde Hoenwaard): variabel, maximaal 

20 m, afhankelijk van maaiveldhoogte;

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Westkade, samenstelling kern Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kern van de kade dient te worden 

opgebouwd uit een kleilaag van 

erosiebestendigheidscategorie 1 of 2. De 

klei dient verder aan de volgende 

specificaties te voldoen:

 maximaal 5% organische stof ;

 puingehalte < 3% van de fractie groter 

dan 2 mm;

 grindgehalte < 5%;

 stenengehalte (fractie > 63 mm) = 0%.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, buitentalud Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het buitentalud dient een kleilaag met 

grasbekleding te worden aangebracht.



VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, buitentalud Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het binnentalud dient dezelfde 

kleilaag met grasbekleding te worden 

aangebracht als op het buitentalud, 

omdat de kaden overstroombaar moeten 

zijn.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, grasmat Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De grasmat dient van voldoende goede 

kwaliteit te zijn om voldoende weerstand 

te kunnen bieden tegen golfaanval en 

stroming bij hoogwater. Voor de wijze 

waarop een dergelijke grasmat wordt 

verkregen wordt verwezen naar het 

rapport VW TM Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, hergebruik zoden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In verband met het verlies aan 

glanshaverhooiland habitattype dient de 

zode, van de af te graven dijken ter 

plaatse van de noordelijke brug (en 

eventueel de inlaat), verplaatst te worden 

naar de nieuwe aan te leggen zomerkade 

in de Hoenwaard. Voor nadere details 

wordt verwezen naar het rapport VW TM 

Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, grondverbetering voorland Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de grondverbeteringen in het 

voorland van de kades wordt verwezen 

naar het rapport VW TM Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Westkade, waterkerende objecten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Binnen een zone van 30 m gerekend 

vanuit de as van de dijk mogen geen niet-

waterkerende objecten aanwezig zijn in 

verband met erosie tijdens het volstromen 

van de geul en/of meestromen. Dat wil 

zeggen geen dijkpalen, rasterpaaltjes, 

bomen, enzovoorts.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, opslag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Eventuele opslag in de zone van 30 m 

dient tweejaarlijks te worden verwijderd.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Westkade, verharding onderhoudspad Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de westkade dient het onderhoudspad 

te worden gecombineerd met een 

fietspad, uitgevoerd in asfalt.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

45 Westkade, beschikbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.A.001 Na een periode van meestromen dient de 

kerende functie van de kades direct weer 

beschikbaar te zijn, gezien de eis van 1/100 

HWG.A.001 - Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

9.2.2 OOSTKADE

108 Oostkade, hoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

OKD.F.00

2

De kruinhoogte van de Oostkade dient te 

liggen op NAP + 4,80 m.

HWG.F.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Water-

schap 

Veluwe

Toelichting De hoogte is zodanig gekozen dat water vanaf de IJssel niet vroegtijdig 

de hoogwatergeul instroomt.

Onderl. Eisen

Oostkade,  waakhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De oostelijke kade moet 0,3 m 

waakhoogte bezitten. In het kader van de 

SNIP3 onderzoeken is dit vertaald naar het 

handhaven van de huidige hoogte van de 

kade.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen
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4

Oostkade, steunberm Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij het ontwerpen van de steunberm dient 

te worden uitgegaan van een vlakke en zo 

kort mogelijke berm van maximaal 0,5 m 

hoog. De berm is alleen nodig bij een 

maaiveldhoogte (mvh) lager dan 

NAP +3,5 m en neemt vanaf een 

maaiveldhoogte van NAP +3,0 m 

geleidelijk af in hoogte. Dat wil zeggen 

een bermhoogte van 0,4 m bij een mvh 

van NAP +3,1 m en een bermhoogte van 

0,2 m bij een mvh van NAP +3,3 m.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

109 Oostkade, taludhellingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

OKD.F.00

3

De taludhellingen van de Oostkade dienen 

niet steiler te zijn dan 1:2,5 aan het 

buitentalud en 1:3 aan het binnentalud.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

43 Oostkade, IPO klasse Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.F.004 De kade dient ontworpen te zijn als 

Regionale Waterkering volgens IPO klasse 

III.

HWG.F.001 - Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Oostkade, ontwerprichtlijnen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de kade dient te voldoen 

aan de Handreiking ontwerp & verbeteren 

Waterkeringen langs regionale rivieren 

(Stowa 2009-07) en de Leidraad toetsen op 

Veiligheid regionale waterkeringen 

(Stowa 2007-02).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, opbouw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In verband met overstroombaarheid dient 

de kades uit klei (categorie 1 of 2) te 

worden opgebouwd en dient een grasmat 

te worden aangebracht op de taluds, die 

goed aansluit op het inspectiepad op de 

kruin. Overgangen van kruin naar talud en

talud naar berm en maaiveld dienen allen 

vloeiend te worden uitgevoerd.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, onderloopsheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ter voorkoming van onderloopsheid van 

de kade dient waar nodig aan de huidige 

buitendijkse zijde klei ingegraven te 

worden in het voorland, waarbij rekening 

wordt gehouden met de aanwezige 

natuurwaarden (Natura 2000).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Oostkade, hectometrering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om de plaatsbepaling op het tracé van de 

kade te vereenvoudigen, dient de 

hectometrering te worden toegepast die 

op tekening is vastgelegd in het rapport 

VW TM Dijkontwerp, met een onderlinge 

afstand van 100 m. Hieraan zijn 

dwarsprofielen en berekeningen 

gerelateerd.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, kwel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De minimale kwelweglengte dient te 

worden bepaald met 17,5*H volgens 

Sellmeijer, hetgeen betekent dat voorland 

moet worden ingegraven met een breedte 

van:

- alternatief tracé Doppenberg: 11 m;

- langs IJssel: 4 m.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, zomerkades, samenstelling kern Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kern van de kaden dient te worden 

opgebouwd uit kleilaag van 

erosiebestendigheidscategorie 1 of 2. De 

klei dient verder aan de volgende 

specificaties te voldoen:

 maximaal 5% organische stof ;

 puingehalte < 3% van de fractie groter 

dan 2 mm;

 grindgehalte < 5%;

 stenengehalte (fractie > 63 mm) = 0%.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, buitentalud Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het buitentalud wordt een kleilaag 

met grasbekleding aangebracht.



VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, buitentalud Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het binnentalud wordt dezelfde 

kleilaag met grasbekleding aangebracht 

als op het buitentalud, omdat de kaden 

overstroombaar moeten zijn.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Oostkade, grasmat Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De grasmat dient van voldoende goede 

kwaliteit te zijn om voldoende weerstand 

te kunnen bieden tegen golfaanval en 

stroming bij hoogwater. Voor de wijze 

waarop een dergelijke grasmat wordt 

verkregen wordt verwezen naar het 

rapport VW TM Dijkontwerp.

VW TM

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, hergebruik zoden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In verband met het verlies aan 

glanshaverhooiland habitattype dient de 

zode, van de af te graven dijken ter 

plaatse van de noordelijke brug (en 

eventueel de inlaat), verplaatst te worden 

naar de nieuwe aan te leggen zomerkade 

in de Hoenwaard. Voor nadere details 

wordt verwezen naar het rapport VW TM 

Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, grondverbetering voorland Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de grondverbeteringen in het 

voorland van de kade wordt verwezen 

naar het rapport VW TM Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, waterkerende objecten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Binnen een zone van 30 m gerekend 

vanuit de as van de dijk mogen geen niet-

waterkerende objecten aanwezig zijn in 

verband met erosie tijdens het volstromen 

van de geul en/of meestromen. Dat wil 

zeggen geen dijkpalen, rasterpaaltjes, 

bomen, enzovoorts.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, opslag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Eventuele opslag in de zone van 30 m 

dient tweejaarlijks te worden verwijderd.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

44 Oostkade, onderhoudspad kruin Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

UIL.M.002 Ten behoeve van onderhoud dient er op 

de kruin van de kade een pad aanwezig te 

zijn met een breedte van 3,0 m. Aan beide 

zijden van het pad dient een berm 

aanwezig te zijn met een breedte van 

tenminste 1 m.

VW.M.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen
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Oostkade, verharding onderhoudspad Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verharding van het onderhoudspad 

dient te bestaan uit grasbetonstenen of 

asfalt en daaronder betonpuin en zand.

Voor de details van het ontwerp wordt 

verwezen naar tekening WEG01 van VW 

TM Integraal plan � wegennet.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Project-

groep

Onderl. Eisen

Oostkade, beschikbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Na een periode van meestromen dient de 

kerende functie van de kades direct weer 

beschikbaar te zijn, gezien de eis van 1/100 

- Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

9.2.3 HOOGWATERVRIJE ONTSLUITING

101
Hoogwatervrije ontsluiting, dragen 

belastingen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HOU.F.00

1

De hoogwatervrije ontsluiting dient de 

belastingen ten gevolge van het verkeer te 

kunnen dragen.

GOW.F.002 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Gemeente 

Heerde

Toelichting Uitgaan van de standaard belastingen voor verkeer (Belastingmodel 1 en 

belastingmodel 2). De opdrachtgever heeft geen bijzondere belastingen 

gedefinieerd.

Onderl. Eisen

102 Hoogwatervrije ontsluiting, ruimte bieden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

HOU.F.00

2

De hoogwatervrije ontsluiting dient 

ruimte te bieden aan de weg Werverdijk.

GOW.F.002 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting Vormt vervanging van de huidige Werverdijk

Onderl. Eisen

9.2.4 UITLAATWERK

Functioneren

Uitlaatwerk,uitwateringssluis met 

puntdeuren
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uitstroomopening dient te bestaan uit 

een uitwateringssluis met puntdeuren. De 

puntdeuren dienen het water vanuit de 

uiterwaard (IJssel) te keren totdat 

voldoende water in de hoogwatergeul 

aanwezig is om de deuren te openen.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen
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87 Uitlaatwerk, openen en sluiten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

UIL.F.002 De uitlaatconstructie dient uit zichzelf 

open te gaan om het water uit de geul uit 

te laten. Wanneer de uitlaatconstructie 

open staat en het water in de rivier komt 

hoger te staan dan in de hoogwatergeul, 

dan moet de uitlaatconstructie uit zichzelf 

weer dicht gaan. De aandrijvende kracht 

moet hierbij waterdruk zijn.

HWG.F.005 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Uitlaatwerk, handbediening Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het openen en sluiten van de 

uitlaatconstructie dient ook handmatig te 

kunnen worden uitgevoerd bij een 

waterstand lager dan drempelhoogte.

HWG.F.005 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Dimensionering

64 Uitlaatwerk, hoogte vaste drempel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

UIL.F.001 De vaste drempel van het uitlaatwerk  

dient op een hoogte van NAP + 1,25 m 

gelegen te zijn. Hiermee kan voldoende 

water in vrij verval uitstromen en is er 

boven gemiddeld hoogwater altijd een 

vaste kering.

HWG.F.007 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting De hier vereiste hoogte geeft invulling aan het uitgangspunt dat het 

water in vrij verval de geul uit kan stromen, totdat het waterpeil weer 

"tussen de boorden" van de watergangen staat.

Onderl. Eisen

88 Uitlaatwerk, peilverschil Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

UIL.F.003 De uitlaatconstructie dient zo ruim te zijn, 

dat het peilverschil over het uitlaatwerk 

tijdens leegstromen nooit meer is dan 250 

mm.

HWG.F.005 VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting Dit vanwege het beperken van stroomsnelheden door de voorziening.

De hydraulische berekening dient uitgevoerd te zijn met de afgesproken 

maatgevende golf op de rivier. Deze is opgenomen in het bronrapport.

Onderl. Eisen

Uitlaatwerk, breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uitwateringssluis dient een breedte te 

hebben van 10 m.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Uitlaatwerk, puntdeuren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De twee puntdeuren maat dienen een 

grootte te hebben van 5,0 x 2,85 m.

VW TM 

Beheer- en 

Onder-

houdsplan

Project-

groep

Onderl. Eisen
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Stroomsnelheden en afvoer

Uitlaatwerk, gemiddeld debiet Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uitwateringssluis dient een debiet van 

gemiddeld 1 mln. m3/dag te kunnen 

verwerken.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Robuustheid

Uitlaatwerk, planperiode Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de uitwateringssluis, en 

aansluitingen ervan op het dijklichaam, 

dienen robuust te zijn en voldoende zwaar 

gedimensioneerd voor belastingen voor 

een planperiode van minimaal 100 jaar.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Bereikbaarheid

Uitlaatwerk, bereikbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het uitlaatwerk (sluis) hoeft tijdens 

meestromen en ook tijdens leegstromen 

van de geul niet bereikbaar te zijn voor 

bediening en of controle van 

functioneren.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Project-

groep

Onderl. Eisen

Bedrijfszekerheid

Uitlaatwerk, dubbele 

schotbalksponningen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Aan weerszijde van de puntdeuren dienen 

dubbele schotbalksponningen te worden 

aangebracht, zodat de kering, bij falen 

van of onderhoud aan de puntdeuren, kan 

worden afgesloten met schotbalken.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Onderl. Eisen

Uitlaatwerk, verwijderen 

schotbalksponningen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voorafgaand aan een maatgevende golf 

(meestromen geul) dienen de schotbalken 

te kunnen worden verwijderd.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Onderl. Eisen

9.2.5 WATERGANG UITLAATWERK

Watergang uitlaatwerk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Vanuit de geul dient een ontwaterende 

watergang aangelegd te worden naar de 

uitstroomvoorziening toe. Deze waterloop 

dient tevens te fungeren als aanvoer naar 

de uitstroomvoorziening en waterafvoer 

van het gebied van �t Oever naar gemaal 

Nieuw Wapenveld.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen
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Watergang uitlaatwerk, bodemhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De bodemhoogte van de ontwaterende 

watergang dient aan te sluiten bij de 

benedenstroomse watergang en dient op 

een hoogte van NAP + 1,25 m te liggen.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Watergang uitlaatwerk, maximaal debiet Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De watergang dient zodanig te zijn 

gedimensioneerd dat deze een maximaal 

debiet van 50 m3/s aan moet kunnen. 

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Watergang uitlaatwerk, lengte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de watergang bij het 

uitlaatwerk gaat uit van een korte 

waterloop achter de uitwateringssluis in 

noordelijke richting (lengte circa 140 

meter). 

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

9.3 DIJKEN

Functioneren

Functioneren, extra dijkring Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Door de aanleg van de nieuwe primaire 

waterkeringen dient een extra dijkring te 

ontstaan (het oeverwalgebied van 

Veessen, Vorchten, Marle en Werven� dat 

ontstaat bij het meestromen van de 

hoogwatergeul), terwijl de bestaande 

dijkring ruwweg wordt verplaatst van de 

IJssel naar de Grote Wetering.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

39 Functioneren, keren water Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.F.001 De waterkeringen die bij meestromen van 

de hoogwatergeul het achterland 

beschermen tegen overstroming dienen 

primaire waterkeringen te zijn.

HWG.F.004 VW TM 

Dijk-

ontwerp

PDR, 

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Toetsingen uitvoeren aan de hand van de Leidraad Rivieren inclusief 

Addendum.

De dijk moet ook kosteneffectief ontworpen zijn op basis van het 

addendum bij de Leidraad Rivieren. Tevens de hoogte toetsen aan de 

tekeningen HWG01 tot en met HWG 10.

Onderl. Eisen DIJ.F.002, DIJ.F.003, DIJ.F.005
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Dimensionering

Dimensionering, kruinhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kruinhoogte van de dijken dient aan te 

sluiten bij de voorschriften (maatgevende 

waterstanden, robuustheidstoeslag) uit de 

Leidraad Grote Rivieren inclusief 

Addendum. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met de situatie zoals 

die in de periode 2050 - 2100 verwacht 

wordt bij een afvoer van 18.000 m3/s bij 

Lobith en waarbij de effecten van alle 

Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn 

meegenomen.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, overslag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Berekeningen van de golfoploop dienen 

te worden uitgevoerd met het 

computerprogramma Hydra R, waarbij 

dient te worden uitgegaan van 1 l/s/m 

overslag en een minimum waarde voor de 

waakhoogte van 0,5 m.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

40 Dimensionering, taludhelling buitendijks Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.F.002 De primaire keringen van de 

hoogwatergeul dienen buitendijks  een 

talud te hebben dat niet steiler is dan 1:3.

DIJ.F.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

41 Dimensionering, taludhelling binnendijks Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.F.003 De primaire keringen van de 

hoogwatergeul dienen binnendijks een 

talud te hebben dat niet steiler is dan 

1:2,5.

DIJ.F.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

86 Dimensionering, aanleghoogte en zetting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.F.007 Zettingen in de bodem en de dijken 

mogen de eerste 50 jaar na aanleg niet 

leiden tot een kruinhoogte, stabiliteit of 

vorm die niet voldoet aan hetgeen vereist 

is direct na aanleg.

VW.F.002 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Provincie 

Gelderlan

d

Onderl. Eisen

Dimensionering, te keren waterstand Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De waterkeringen langs de 

hoogwatergeul dienen een waterstand 

met een frequentie van 1/1250 keer per 

jaar veilig te kunnen keren in de komende 

50 jaar.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Dimensionering, deuk variant Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kruinhoogte dient conform de �deuk� 

variant te worden aangelegd, wat inhoudt 

dat de hoogte van de dijk direct na de 

inlaat 0,4 m lager ligt en dat dit effect bij 

de uitlaat is uitgedempt.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, schadefactor Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het ontwerp dient een schadefactor 

voor het buitentalud van 1,015 te worden 

aangehouden.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, schematiseringsfactor Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het ontwerp dient een schematiserings-

factor van 1,10 te worden aangehouden. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, kernmateriaal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In principe krijgen de nieuwe dijken een 

kern van zand (per as het werk in te 

rijden) te krijgen, maar een kern van klei 

(met een 1 m kortere berm aan de 

oostzijde) behoort echter nog wel steeds 

tot de mogelijkheden.

Onderl. Eisen

Dimensionering, eisen zandkern Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Indien gekozen wordt voor een zandkern, 

dan dient deze aan de volgende 

specificaties te voldoen vanwege het 

bereiken van een voldoende hoge waarde 

voor met name de hoek van inwendige 

wrijving:

 maximaal 10% organische stof per 

individueel monster en gemiddeld niet 

meer dan 5% organische stof;

 maximaal 5% lutum (� 15% leem) per 

individueel monster en gemiddeld niet 

meer dan 3% (� 10% leem);

 D60 / D10 > 2,0 in verband met de 

verdichtbaarheid;

 puingehalte < 3% van de fractie groter 

dan 2 mm;

 grindgehalte < 5%;

 stenengehalte (fractie > 63 mm) = 0%.

Onderl. Eisen
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Dimensionering, piping Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het ontwerp dient rekening te worden 

gehouden met piping volgens Sellmeijer 

(overal 17,5*H).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, zetting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het ontwerp dient rekening te worden 

gehouden met een gemiddelde zetting 

met 90% betrouwbaarheid, zekerheid van 

0,5 m.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, klink en zetting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Gelet op de te verwachten klink en zetting 

na gereedkomen dient de dijk minimaal 

met 0,1 m overhoogte te worden 

opgeleverd. De uiteindelijke hoogte 

waarmee de dijk wordt afgewerkt is de 

verantwoordelijkheid van de aannemer en 

hangt nauw samen met de 

uitvoeringsvolgorde en planning.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, zetting i.h.k.v. 

onderhoudsweg
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De te verwachten restzetting mag 

maximaal 0,1 m bedragen na de 

uitvoeringsperiode (circa half jaar), zodat 

het gevaar op scheurvorming in de 

cementgebonden betonpuinlaag van de 

onderhoudsweg wordt beperkt.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, zakbaken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het dijktracé dient minimaal elke 500 

m een zakbaak te worden geplaatst, dat 

tijdens de uitvoering regelmatig wordt 

gemeten en in stand wordt gehouden 

door de aannemer. De meetfrequentie 

dient in de eerste 2 maanden van het 

aanbrengen van de ophoging wekelijks te 

zijn en daarna maandelijks tot 2 jaar na de 

start van ophogen. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, aanrijrisico zakbaken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De aannemer dient er voor zorg te dragen 

dat het aanrijdrisico van de zakbakens tot 

een minimum wordt beperkt.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Dimensionering, maaien en zode 

spitfrezen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp dient  rekening te houden 

met maaien en zode spitfrezen (≥ 0,2 m 

diep).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, steunberm Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij het ontwerpen van de steunberm dient 

uitgegaan te worden van een zo kort 

mogelijke en relatief hoge berm

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, steunberm afschot Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De steunberm dient een afschot te hebben 

van 1:50.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, overgang naar maaiveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De overgang van de berm naar maaiveld 

dient onder een helling van 1:5 te 

verlopen.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, bermlengte en -hoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de bermlengte en �hoogte en wordt 

verwezen naar Tabel 4.3 van het rapport 

VW TM Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, kleilaag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het buitentalud wordt conform het 

Addendum 1 bij de Leidraad Rivieren een 

kleilaag aangebracht van 

erosiebestendigheidscategorie 2 en met 

een lutumgehalte van 20 tot 35%. Voor 

deze constructie wordt verwezen naar 

Afbeelding 4.8 in het rapport VW TM 

Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, golfhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Als aanname voor de kleilaag van het 

buitentalud dient een golfhoogte te 

worden aangehouden van <0,75 m. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Dimensionering,organisch stofgehalte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de toplaag van 0,3 m is de eis dat het 

organische stofgehalte niet hoger mag 

zijn dan 3,0% in verband met een 

explosieve groei van stikstof minnende 

planten direct na aanleg.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, verdroging Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het binnentalud dient, om verdroging 

van de grasmat te voorkomen, 0,5 m 

zandige klei ofwel zavel (12% tot 18% 

lutum) te worden aangebracht, met 

maximaal 3% organische stof.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, legger Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de ligging en afmetingen van de 

waterkeringen wordt verwezen naar de 

legger. De afmetingen in dwarsprofiel en 

de ligging in bovenaanzicht door middel 

van een kernzone, beschermingszone en 

buitenbeschermingszone.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, legger Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Als legger dwarsprofiel geldt het 

ontworpen dijkprofiel (zie VW TM 

Dijkontwerp). De kernzone wordt 

gevormd door de dijk (van teen tot teen) + 

4 m aan beide zijden.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, beschermingszone Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De beschermingszone dient in het 

voorland te worden begrensd door de 

intredelijn van piping (30 à 35 m uit de 

buitenteen) en in het achterland door het 

uittredepunt van de glijcirkel in de MStab 

som. Deze zone is als ruimtebeslag in het 

RIP opgenomen.

Voor de buitenbeschermingszone dient 

100 m binnendijks en 150 m buitendijks 

gemeten uit de teen van de waterkering

te worden aangehouden.

In alle drie de zones is de keur van het 

Waterschap Veluwe van toepassing.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Dimensionering, RIP locatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Door in het RIP een ontwerpmarge van 5 

m breedte aan weerskanten van de dijk 

aan te houden bestaat er nog enige 

vrijheid voor de aannemer om een 

alternatief dijkontwerp te maken. De 

combinatie stabiliteitsscherm binnendijks 

(in plaats van steunberm) met breder 

voorland is daarom bijvoorbeeld nog 

steeds mogelijk.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, dijkpaalnummering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij het ontwerp dient de in SNIP3 

gebruikte opgezette dijkpaalnummering, 

met een onderlinge afstand van circa 100 

m, te worden gehanteerd. Hieraan dienen 

boringen, sonderingen, dwarsprofielen en 

vakindeling te worden gerelateerd. Voor 

de westdijk dient de nummering altijd met 

de letter �W� te beginnen en voor de 

oostdijk met de letter �O�. De letters 

dienen te worden gevolgd door een 

dijkpaalnummer van drie cijfers en bij 

hectometer 1 betekent dit dat twee 

voorloop nullen dienen te worden 

toegepast. Bijvoorbeeld W001.

De nummering dient op te lopen van 

bovenstrooms naar benedenstrooms. 

de westdijk bezit totaal 90 dijkpalen en de 

oostdijk totaal 79.

Voor de plaatsbepaling tussen twee 

dijkpalen dient de afstand tot het 

bovenstroomse nummer vermeld te 

worden, bijvoorbeeld W001+65.

Doordat het tracé van de dijken tijdens de 

SNIP3 fase is gewijzigd, staan niet alle 

dijkpalen op exact 100 m afstand van 

elkaar (om fouten in het grondonderzoek 

te voorkomen, is dit niet meer aangepast).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, verdichting zand Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het zand in de dijk dient te worden 

verdicht conform artikel 22.02.06 van de 

standaard RAW2005, namelijk minimaal 

93% van de proctordichtheid en 

gemiddeld meer dan 98%. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Dimensionering, verdichting klei op talud Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De klei dient te worden aangebracht 

volgens de eisen in het Technisch Rapport 

Klei voor Dijken (TAW, 1996). De 

belangrijkste eisen zijn:

 laagsgewijs aanbrengen in lagen van 

0,4 m en elke laag afzonderlijk 

verdichten met bijvoorbeeld een 

bulldozer;

 klei mag niet in bevroren toestand 

worden verwerkt;

 verdichting volgens artikel 22.02.21 van 

de standaard RAW2005, namelijk 

minimaal 97% van de proctordichtheid.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, oude IJsseldijk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bovenstrooms van de inlaat dient de 

huidige IJsseldijk afgegraven te worden, 

tussen de aansluitingen van de nieuwe 

westelijke en oostelijke dijk. Daarmee 

dient in het gebied tussen de inlaat, de 

westelijke dijk en de huidige IJsseldijk een 

nieuwe uiterwaard (grootte circa 30 ha) te 

ontstaan.

VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Dimensionering, kruinhoogte oude 

IJsseldijk
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De nieuwe kruinhoogte van de 

afgegraven IJsseldijk aan de rand van de 

nieuwe uiterwaard dient, net als grote 

delen van de aangrenzende bestaande 

uiterwaard, NAP +3,00 m te worden.

VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Vormgeving

Vormgeving, lange rechtstanden en 

scherpe knikken
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In ontwerp van de dijken dient uit te gaan 

van de karakteristieke opbouw met lange 

rechtstanden en scherpe knikken.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving,één profiel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Per rechtstand dient vanwege de 

gewenste continuïteit, één profiel 

gehanteerd te worden.

Onderl. Eisen

Vormgeving, sober en doelmatig Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de dijken dient sober en 

doelmatig te zijn. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Vormgeving, grasmat Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De grasmat van de dijk dient een zodanig 

goede kwaliteit te hebben dat deze 

voldoende weerstand biedt tegen 

golfaanval bij hoogwater in de geul. 

Normaliter wordt ongeveer na 5 jaar na 

inzaaien met het juiste grasmengsel de 

gewenste kwaliteit bereikt, mits een 

�goed� beheer is gevoerd en mits het 

substraat (kleilaag op talud) aan bepaalde 

eisen voldoet. Het grasmengsel dient te 

bestaan uit een dijkenmengsel, waar 

zaden van kruiden doorheen zijn 

gemengd. De toevoeging van kruiden 

dient te zijn afgestemd op de lokaal 

aanwezige soorten.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, ontwikkeling grasmat Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De ontwikkeling van de grasmat kan 

worden versneld door te waarborgen dat 

er voldoende bodemleven in het substraat 

aanwezig is, zoals wormen en micro 

organismen. Om dit te bewerkstelligen 

mag het substraat niet lang (meerdere 

maanden) in depot staat. Het substraat 

mag niet �dood� zijn, ergo er moet verse 

roofgrond worden toegepast.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, substraat Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het substraat (met name de bovenste 0,3 

m van de kleilaag) dient een goede 

ontvangstbodem te zijn voor grassen en 

kruiden, hetgeen betekent dat:

 het substraat niet te vet mag zijn (geen 

categorie 1 klei of meer dan 35% 

lutum);

 de verdichting in het substraat niet te 

groot is voor wortelgroei;

 het organische stofgehalte ongeveer 

3% bedraagt, zodat er voldoende 

voeding is maar er geen explosieve 

groei van ruigtekruiden ontstaat;

 er voldoende vochtleverend vermogen 

is in droge perioden (minimale dikte 

kleilaag op binnentalud = 0,5 m).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Vormgeving, verbeteren aanslaan grasmat Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Toevoeging van micorrhyza, bepaalde 

extracten met micro-organismen of 

steenmeel kan het aanslaan van de 

grasmat verbeteren en wordt daarom in 

overweging gegeven. Deze middelen 

kunnen eenvoudig door het substraat 

worden gemengd tijdens het aanbrengen 

op het dijktalud.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, grondverbetering voorland Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de grondverbeteringen in het 

voorland is dient te worden uitgegaan van

een slecht doorlatende kleilaag van 

minimaal 1,0 m dik met daarop een 

bouwvoor van 0,3 m.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, afritten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de aan te brengen op- en afritten 

zijn er twee verschillende 

uitvoeringsmogelijkheden, namelijk:

 de op- en afritten worden �los� tegen 

de dijk aangelegd;

 de op- en afritten worden in de dijk 

geïntegreerd.

Bij de eerste optie loopt de kleibekleding 

door onder de afrit en worden er geen 

eisen gesteld aan onderhoud en beheer

van de afrit zelf. Bij de tweede optie 

wordt de bekleding van de dijk ook op de 

taluds van de afrit aangebracht en op 

gelijke wijze beheerd. De bekleding is 

nodig tot 35 m uit de teen van de 

waterkering. Voor nadere details wordt 

verwezen naar het rapport VW TM 

Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, ingraving klei bij op- en 

afritten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Een eventueel voor piping noodzakelijke 

ingraving van klei in het voorland ter 

hoogte van de op- en afritten, dient in 

beide gevallen door te lopen onder de 

afrit.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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9.3.1 WESTDIJK

Dimensionering

Dimensionering, hoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Westdijk langs de nieuwe uiterwaard 

ten zuiden van de inlaat heeft een gelijke 

hoogte als de bestaande winterdijk (NAP 

+7,05 m).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, bepaling kruinhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Tussen de aansluitingen in het noorden en 

zuiden met de bestaande dijken dient de 

kruinhoogte als volgt te worden bepaald:

OWP2050 + robuustheidstoeslag van 0,3 m 

+ waakhoogte.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, kruinhoogten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De westdijk dient uiteindelijk de aan de 

volgende kruinhoogte te voldoen:

locatie OWP2050 +0,3 m kruinhoogte

(Dp) (m +NAP)(m +NAP)

W001 5,8 7,1 *

W011 5,75 7,0 **

W012 5,9 6,4

W020 5,85 6,35

W030 5,8 6,3

W040 5,7 6,2

W050 5,65 6,15

W060 5,6 6,1

W070 5,5 6,0

W080 5,4 5,9

W090 5,3 5,85 *

* gelijk aan bestaande kruinhoogte 

primaire waterkering

** in verband met horizontaal alignement 

brug

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

91 Dimensionering, kruinbreedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

WDI.F.001 De eerste kilometer van de westdijk dient 

ten zuiden van de Kerkdijk ruimte te 

bieden aan de weg IJsseldijk (3,75 m asfalt 

+ 2*0,4 m grasbeton) en dient hiervoor 

een kruinbreedte van 7 m te bezitten.

VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen
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96 Dimensionering, kruinbreedte noordzijde Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

WDI.F.002 De laatste halve kilometer van de 

westelijke dijk dient ruimte te  bieden aan 

de Schraatgravenweg (5,0 m asfalt) en 

dient ter plaatse van de weg  een 

kruinbreedte van 7 m te bezitten.

VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Dimensionering, steunberm Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij de Westdijk dient de steunberm over 

het gehele traject ten behoeve van de 

dubbelfunctie geostabiliteit en piping te 

worden aangelegd,

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Piping

Piping, voorlandverbetering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Door de geringe dikte van de deklaag is 

op een groot deel van het tracé van de 

westdijk 30 tot 35 m voorland verbetering 

noodzakelijk. Voor de trajecten wordt 

verwezen naar Tabel 4.4 van VW TM 

Dijkontwerp. Daarnaast dient rond Dp 

W054, W060 en W079 het binnendijkse 

maaiveld aangevuld te worden tot 

NAP +1,6 m bij het einde van de 

steunberm en daarna onder 1:20 af te 

lopen.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Piping, dempen A-watergangen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ten behoeve van de piping dienen de A-

watergangen bij dijkpaal W019+50 

(Terwoldse Wetering) en dijkpaal 

W040 en W047+50 (Grote Wetering) te 

worden gedempt. Alle kavelsloten dienen 

te worden gedempt tot op:

 oostdijk: zijde hoogwatergeul: 30 m uit 

de buitenteen;

 oostdijk: achterland: 20 m uit het einde 

van de berm.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving

Vormgeving, aansluiten wegen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om de wegen in de hoogwatergeul te 

laten aansluiten op de wegen ten westen 

van de Grote Wetering dienen er 

verschillende op- en afritten tegen de dijk 

te worden aangebracht. 

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Vormgeving, onderhoudszone Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor beheer en onderhoud van de dijk 

dient aan beide zijden van de dijk langs de 

teen een 4 m brede zone te worden 

aangehouden. 

VW.M.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Vormgeving, meidoornhaag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de dijk langs de nieuwe uiterwaard in 

het zuiden (Dp W000 tot W011) is aan de 

binnendijkse zijde een (meidoorn)haag 

van ongeveer 1 m hoog en 0,5 m breed 

voorzien.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

9.3.2 OOSTDIJK

Dimensionering

Dimensionering, hoogte boven maaiveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De oostelijke dijk dient een gemiddelde 

hoogte te hebben van 3 à 4,5 boven het 

maaiveld.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, bepaling kruinhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Tussen de aansluitingen in het noorden en 

zuiden met de bestaande dijken dient de 

kruinhoogte als volgt te worden bepaald:

OWP2050 + robuustheidstoeslag van 0,3 m 

+ waakhoogte.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dimensionering, kruinhoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De oostdijk dient uiteindelijk de aan de 

volgende kruinhoogte te voldoen:

locatie OWP2050 +0,3 m kruinhoogte

(Dp) (m +NAP)(m +NAP)

O001 5,9 7,0 *

O010 5,85 6,35

O020 5,8 6,3

O030 5,7 6,2

O040 5,65 6,15

O050 5,6 6,1

O060 5,5 6,1

O070 5,4 5,9

O079 5,3 5,9 *

* gelijk aan bestaande kruinhoogte 

primaire waterkering

** in verband met horizontaal alignement 

brug

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Dimensionering, steunberm Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij de oostdijk dient de steunberm slechts 

op beperkte stukken ten behoeve van de 

dubbelfunctie geostabiliteit en piping te 

worden aangelegd, namelijk ter plaatse 

van de dijkpalen O031 � O032, O044 �

O048 en O053.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Piping

Piping, voorlandverbetering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op het tracé van de oostdijk dient op 

enkele plaatsen circa 30 m 

voorlandverbetering te worden 

aangebracht. Voor de trajecten wordt

verwezen naar Tabel 4.4 van het rapport 

VW TM Dijkontwerp. Het verschil in 

breedte van de verbetering tussen oost- en 

westdijk hangt samen met de dikte van de 

deklaag.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving

Vormgeving, aansluiting IJsseldijk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De acht kilometer lange oostelijke dijk 

dient ten westen van Veessen en de 

Hollewand aan te sluiten op de huidige 

IJsseldijk.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, aansluiting Werverdijk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ten westen van Werven dient de 

oostelijke dijk aan te sluiten op de 

Werverdijk (NAP +5,85 m).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, Vorchten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Vorchten dient aan de oostzijde van de 

oostelijke dijk te blijven liggen.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vormgeving, op- en afritten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om de wegen in de hoogwatergeul te 

laten aansluiten op de wegen in het 

oeverwalgebied dienen er verschillende 

op- en afritten tegen de dijk te worden 

aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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9.3.3 ONDERHOUDSPAD

42 Onderhoudspad, kruin Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

DIJ.M.001 Voor beheer en onderhoud van de dijk 

dient op de kruin van de primaire 

keringen een (half)verhard 

onderhoudspad aanwezig te zijn met een 

minimale breedte van 3 m, met aan beide 

zijden een berm van 1 m breed. 

VW.M.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Onderhoudspad, verharding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het inspectie- en onderhoudspad op de 

kruin van de dijken dient verhard te zijn 

met grasbetonstenen of asfalt en 

daaronder betonpuin en zand.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Onderhoudspad, betonpuinlaag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De betonpuinlaag dient in verband met 

erosie door golfaanval cementgebonden 

te zijn en het zand dient te worden 

ingepakt in een geotextiel (zie Afbeelding 

4.6 uit het rapport VW TM Dijkontwerp).

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Onderhoudspad, betonpuinlaag Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De betonpuinlaag hoeft niet te worden 

ingepakt in geotextiel, omdat deze door 

toevoeging van cement niet gevoelig is 

voor uitspoeling.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Onderhoudspad, teen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor beheer en onderhoud van de dijk 

dient aan beide zijden van de dijk langs de 

teen een 4 m brede zone te worden 

aangehouden. 

VW.M.001 VW TM 

Dijk-

ontwerp

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Onderhoudspad, aansluiting met 

bekledingslaag
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De bekledingslaag op buiten- en 

binnentalud dienen �waterdicht� te 

worden aangesloten op de verharding. Er 

mogen geen resten puin of zand in de 

wegbermen worden verwerkt.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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9.4 LANDBOUWGEBIED

46 Hoogte begroeiing Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

LBG.F.001 De begroeiing van de hoogwatergeul 

dient het meestromende water niet meer 

af te remmen dan is toegestaan in 

uitgevoerde berekeningen.

VW.F.002 - Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

9.4.1 UITERWAARDEN ZUID

Uiterwaarden Zuid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De uiterwaard Zuid dient te kunnen 

afwateren richting de IJssel.

Onderl. Eisen

Uiterwaarden Zuid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Uiterwaarden Zuid dient te worden 

voorzien van een duiker met terugslagklep

(diameter 800 mm) in de verlaagde 

IJsseldijk.

Onderl. Eisen

Uiterwaarden Zuid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Uiterwaarden Zuid dienen in de 

winterperiode een bodemruwheid te 

hebben van maximaal ruwheidsklasse 

2012.

Onderl. Eisen

9.4.2 LANDBOUWDROGE BYPASS

Landbouwdroge bypass Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De landbouwdroge bypass dient in de 

winterperiode een bodemruwheid te 

hebben van maximaal ruwheidsklasse 

2010.

Onderl. Eisen

9.4.3 BOMENLAAN

Bomenlaan, bestaand Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De bestaande bomenlaan dient 

gehandhaafd te worden (zie VW 

Maatregelenkaart).

Onderl. Eisen

Bomenlaan, nieuw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Langs de Plakkenweg dient een nieuwe 

bomenlaan te worden aangelegd (zie VW 

Maatregelenkaart).

Onderl. Eisen
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HOOFDSTUK

10 Wegennet

10.1 GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN

Gebiedsontsluitingswegen,  

principeprofielen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het ontwerp van de 

gebiedsontsluitingswegen en overige 

infrastructurele werken wordt verwezen 

naar de principeprofielen zoals 

opgenomen in Bijlage 2 van het rapport 

VW TM Inrichtingsplan Bijlage Lokale 

infrastructuur.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

16
Gebiedsontsluitingswegen, handhaven 

bestaande ontsluiting
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

WEG.F.00

1

De bestaande ontsluiting via wegen en 

fietspaden dient zoveel mogelijk 

gehandhaafd te blijven.

VW.F.007 - -

Onderl. Eisen FVE.F.001, GOW.F.001, GOW.F.002, GOW.F.003, GOW.F.005

17
Gebiedsontsluitingswegen, ontsluiting 

tijdens meestromen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

WEG.F.00

2

Tijdens het meestromen van de 

hoogwatergeul dienen tenminste 2 

hoogwatervrije ontsluitingen te zijn voor 

het oeverwalgebied.

VW.F.007 - -

Onderl. Eisen

30
Gebiedsontsluitingswegen, ontsluiting bij 

meestromen van de geul
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GOW.F.00

2

Tijdens het meestromen van de geul dient 

het oeverwalgebied ontsloten te zijn met 

twee ontsluitingswegen. Dit zijn de 

volgende:

- Kerkdijk

- Werverdijk

Deze wegen dienen Erftoegangswegen 

type I te zijn volgens het Handboek 

Wegontwerp en dienen te voldoen aan de 

dwarsprofielen gegeven op de tekeningen 

WEG 01 Principeprofielen Wegen en 

Fietspaden en aan HWG 02 Bruggen 

Werverdijk en Kerkdijk.

WEG.F.001 - -

Onderl. Eisen GOW.F.004, HOI.F.002, HOI.F.002, HOU.F.001, HOU.F.002
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29
Gebiedsontsluitingswegen, ontsluiting van 

percelen en bedrijven
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GOW.F.00

1

De ontsluiting van percelen dient 

gehandhaafd te zijn.

WEG.F.001 - -

Onderl. Eisen

48
Gebiedsontsluitingswegen, behouden 

functionaliteit
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GOW.F.00

3

De volgende wegen dienen functioneel 

volledig gehandhaafd te blijven:

- IJsseldijk;

- Kerkdijk;

- Plakkenweg;

- Nijoeversweg;

- Weerdhofweg

- Breeweg;

- Schraatgravenweg;

- Werverdijk.

De wegen dienen aanwezig te zijn volgens 

de tekeningen Inrichtingsplan 

Maatregelenkaart blad 01 tot en met blad 

04. De dwarsprofielen moeten voldoen 

aan tekening WEG 01.

WEG.F.001 - Gemeente 

Heerde

Toelichting Hiermee wordt bedoeld dat de weg hetzelfde veiligheidsniveau en 

wegcapaciteit heeft (lengte-dwarsprofiel).

Onderl. Eisen

52
Gebiedsontsluitingswegen, geschiktheid 

voor hulpdiensten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GOW.F.00

4

De ontsluitingen die fungeren tijdens het 

meestromen van de hoogwatergeul 

dienen voldoende capaciteit te hebben 

voor hulpdiensten om het oeverwalgebied 

met normale aanrijdtijden te bereiken.

GOW.F.002 - Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

69
Gebiedsontsluitingswegen, 

ontwerpsnelheid
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GOW.F.00

5

De ontwerpsnelheid van alle wegen dient 

60 km/u te bedragen.

WEG.F.001 VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Toelichting Toetsingen uitvoeren op alignement en hellingen volgens CROW 

Handboek Wegontwerp en tekening WEG 01 en WEG 02.

De benodigde doorstroming van het water tijdens meestromen dient 

gegarandeerd te zijn. Uitzondering hierop vormen onderdelen van de 

Plakkenweg. De ontwerpsnelheid kan hier mogelijk verlaagd worden 

naar 30 km/u.

Onderl. Eisen
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Maatregelen wegen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Hieronder  wordt een overzicht gegeven 

van de maatregelen aan wegen met de 

raakvlaken met ingrepen aan de dijken en 

kunstwerken. Voor de details wordt 

verwezen naar het Inrichtingsplan: 

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Weg: Ingreep: Maatregel:

Breeweg Dijk Op- en afrit 

De Stege Dijk De Stege 

wordt een 

doodlopend

e weg. 

Alleen een 

landbouwku

ndige op-

/afrit.

Kerkdijk Kunstwerk / 

Dijk

Inlaat / 

hoogwaterv

rije 

ontsluiting.

Nijoevers-

weg

Dijk Op- en afrit.

Plakkenweg Dijk Op- en 

afritten / 

Nutsstrook, 

nieuwe brug 

Grote 

Wetering.

Rotten-

broekseweg

Dijk Weg blijft 

liggen en 

wordt 

eenzijdig 

afgesloten 

van De 

Stege.

Schraat-

gravenweg

Dijk Op- en afrit

Bestaande 

oprit 

Werverdijk 

vervalt.

Weerdhof-

weg

Dijk Op- en afrit

Verlegging 

tracé.

Werverdijk Kunstwerk / 

Dijk

Dijk 

afgraving / 

hoogwaterv

rije 

ontsluiting.

Ziebroekse-

weg

Dijk Weg wordt 

fietspad �

kavelontslui

ting.

Onderl. Eisen
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Gebiedsontsluitingswegen, afwijken van 

ontwerprichtlijnen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op enkele plaatsen dient te worden 

afgeweken van de ontwerprichtlijnen bij 

op- en afritten en bochten. Het betreft de 

locaties:

 Westdijk: oprit Breeweg binnendijks;

 Oostdijk: oprit Plakkenweg 

binnendijks;

 Aansluitende bocht van IJsseldijk 

(westdijk) op de bestaande IJsseldijk.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

10.1.1 GRONDWERK DIJKAANSLUITINGEN

Grondwerk dijkaansluitingen, opritten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Wegen die de nieuwe dijken kruisen, 

dienen door middel van opritten verhoogd 

te worden om aan te sluiten op de kruin 

van de dijk. 

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Grondwerk dijkaansluitingen, parallel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De overgangen dienen parallel te liggen 

aan de dijk, zodat zij geen invloed hebben 

op de doorstroming van het water in de 

hoogwatergeul.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Grondwerk dijkaansluitingen, agrarische 

ontsluiting
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Daar waar noodzakelijk dienen ten 

behoeve van de agrarische ontsluiting 

dijkovergangen te worden aangelegd.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Grondwerk dijkaansluitingen, verwerving Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het projectontwerp zijn niet alle 

dijkovergangen aangegeven, aangezien 

nog geen definitieve verwerving en 

toedeling van percelen heeft 

plaatsgevonden. Dergelijke overgangen 

passen binnen het aangegeven 

ruimtebeslag.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Grondwerk dijkaansluitingen,

ontwerpsnelheid
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De op- en afritten zijn op een snelheid van 

60 km/u ontworpen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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Grondwerk dijkaansluitingen, Plakkenweg Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De oprit bij de Plakkenweg dient een 

remmende werking te hebben op de 

doorstroming van het water in de 

hoogwatergeul en daarmee op de 

waterstanddaling op de IJssel. Om deze 

remmende werking zoveel mogelijk te 

beperken, dient voor het ontwerp van 

deze op- en afritten een ontwerpsnelheid 

van 30 km/u te worden aangehouden, 

waardoor een steiler en korter talud 

ontstaat.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

10.1.2 WEGVERHARDINGEN

Wegverhardingen, principeprofielen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het ontwerp van de 

wegverhardingen wordt verwezen naar de 

principeprofielen zoals opgenomen in 

Bijlage 2 van het rapport VW TM 

Inrichtingsplan Bijlage Lokale 

infrastructuur.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

Wegverhardingen, bouwwegen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verharding van de bouwwegen dient 

te bestaan uit een geotextiel doek met 

steen 30 cm steenslag

Onderl. Eisen

10.1.3 VERKEERSBRUGGEN

Verkeersbruggen, tekeningen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het principeontwerp van de bruggen  

wordt verwezen naar Bijlage 3 van het 

rapport VW TM Inrichtingsplan Bijlage 

Lokale infrastructuur.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, nieuwe bruggen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Een nieuwe brug dient te worden 

aangelegd op locaties waar de situatie van 

bestaande wegen verandert door:

 Horizontaal en/of verticaal 

alignement wijzigen (op- en afritten 

van de nieuwe dijken);

 Hydraulische waterloopdimensies te 

groot worden voor duikers;

 Ecologische inpassing benodigd is.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen
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Verkeersbruggen, functies Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De bruggen zijn te verdelen in functie en 

qua gebiedsinrichting in het gebied:

 Functie: bruggen voor 

erftoegangswegen (verkeersbrug), en 

voor fietspaden (, fietsbrug);

 De bruggen worden in de 

landschapszone ( het gebied tussen 

de Grote Wetering en de Westdijk) 

aangelegd en in de hoogwatergeul.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, hoeveelheid bruggen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In totaal dienen twee verkeersbruggen en 

drie fietsbruggen in de landschapszone 

over de Grote Wetering en twee 

verkeersbruggen in de hoogwatergeul ter 

plaatse van de Schraatgravenweg te 

worden aangelegd (zie Bijlage 2 en 3 van 

het rapport VW TM Inrichtingsplan Bijlage 

Lokale infrastructuur).

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

111 Verkeersbruggen, dragen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VBR.F.001 De verkeersbruggen dienen de 

belastingen ten gevolge van het verkeer te 

kunnen dragen.

VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Toelichting Belastingmodel 1 en belastingmodel 2 aanhouden, de opdrachtgever 

heeft geen bijzonder belastingsmodellen gedefinieerd.

Onderl. Eisen

112 Bruggen, beperken nat profiel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

VBR.IRV.0

01

De bruggen mogen het natte profiel van 

de watergangen niet beperken.

VW TM 

Waterhuis

houding 

en lokale 

infra

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, kanoverbinding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het vervangen van bruggen is de 

kanoroute niet maatgevend. Nieuwe aan 

te leggen bruggen dienen echter wel te 

voldoen aan de minimale hoogte ten 

behoeve van de kanoroute en varend 

onderhoud vanuit het waterschap.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen
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Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de verkeersbruggen 

dient te voldoen aan NEN 6723; of NEN 

6706 2007 (voorloper op eurocode):

 Verkeersklasse 60, bruggen in 

hoofdverkeerswegen, waarbij 

omleggen van verkeer is uitgesloten 

(Kerkdijk);

 Verkeersklasse 45, bruggen in 

hoofdverkeerswegen, waarbij de 

mogelijkheid bestaat een zeer zware 

wagen, die slechts bij uitzondering 

voorkomt, langs een (om)weg met 

bruggen, gebouwd volgens klasse 60, 

te leiden (overige bruggen).

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de fietsbruggen dient te 

voldoen aan NEN 6723; of NEN 6706 2007 

(voorloper op eurocode):

 Verkeersklasse 30, bruggen niet 

bestemd voor zeer zware voertuigen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voertuigen dienen op de brug elkaar te 

kunnen passeren.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij aansluitende fietspaden op de brug 

dienen fietssuggestiestroken te worden 

toegepast.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bruggen dienen te worden ingepast in het 

verticaal alignement van de wegen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen
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Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De minimale doorvaarthoogte ten 

behoeve van het beheer en onderhoud is

1,25 m.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De minimale doorvaarthoogte ten 

behoeve van de kanoroute is 1,00 m.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op- en afritten dienen variabel te zijn op 

basis van het berekende verticale 

alignement (zie VW TM Inrichtingsplan 

Bijlage Lokale infrastructuur).

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het theoretische profiel van de watergang 

mag niet worden verkleind.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bruggen binnen het ecologisch waardevol 

gebied (landschapszone oostzijde Grote 

Wetering) dienen te worden voorzien van 

een faunapassage (in overleg met de 

ecoloog aan opdrachtgeverskant).

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de bruggen over de 

Grote Wetering dient op elkaar te worden 

afgestemd.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen
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Verkeersbruggen, ontwerp 

uitgangspunten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de bruggen binnen de 

geul dient op elkaar te worden afgestemd.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Water-

schap 

Veluwe en 

gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

10.1.4 KAVELONTSLUITING

Kavelontsluiting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De percelen in de hoogwatergeul en in de 

uiterwaard ten zuiden van de inlaat 

blijven bereikbaar. Voor het regelen van 

die bereikbaarheid wordt zo veel mogelijk 

gebruik gemaakt van het huidige 

wegennet en de bestaande 

kavelontsluitingswegen. Daar waar 

noodzakelijk worden ten behoeve van de 

agrarische ontsluiting dijkovergangen 

aangelegd.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, omlegging IJsseldijk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De weg IJsseldijk dient, vanaf de IJsseldijk 

naar de Kerkdijk, omgelegd te worden in 

combinatie met de westelijke dijk van de 

hoogwatergeul.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, Schraatgravenweg Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Schraatgravenweg dient via een 

parallelle dijkopgang aangesloten te 

worden op de westelijke dijk. Vervolgens 

dient deze weg aan te sluiten op de 

hoogwatervrije gebiedsontsluitingsweg 

over de brug Werverdijk.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, De Doornbos Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De ontsluiting van De Doornbos dient 

verlegd te worden van de 

Schraatgravenweg naar een nieuw tracé 

langs de Grote Wetering naar de 

Werverdijk.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen
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Kavelontsluiting, Weerdhofweg Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het tracé van de Weerdhofweg dient in de 

hoogwatergeul naar het noorden 

verschoven te worden. Hierdoor dient een 

parallelle dijkovergang te ontstaan, 

waardoor de waterlopen op de oeverwal 

en de landbouwbedrijfslocaties ter plaatse 

beter in te passen zijn.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, Plakkenweg en Kerkweg Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De aansluiting van de Plakkenweg op de 

Kerkweg nabij Vorchten dient naar het 

zuiden afgebogen te worden, zodat deze 

verder van de bestaande woningen af 

komt te liggen. De Plakkenweg dient aan 

de zuidzijde een vrij liggend fietspad te 

krijgen tot op de kruin van de westelijke 

dijk.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, aansluiting Kerkdijk en 

brug
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij de aansluiting van de Kerkdijk op de 

brug over de inlaat dient een lange flauwe 

oprit te worden aangelegd om de snelheid 

van 60 km/u veilig te kunnen handhaven. 

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, Ziebroekseweg Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Ziebroekseweg dient afgewaardeerd te 

worden tot fiets- en kavelpad.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting, De Stege Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het deel van De Stege in de 

hoogwatergeul dient afgewaardeerd te 

worden tot landbouwontsluiting.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ten oosten van de oostelijke dijk dient een 

keerlus te worden aangebracht op het 

daar ontstane einde van De Stege.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen

Kavelontsluiting. principeprofiel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het principe profiel van de erf 

toegangswegen wordt verwezen naar 

paragraaf 6.3.1 van het Beheer en 

Onderhoudsplan. Hierin is een 

wegbreedte van 5 m en een bermbreedte 

van 1,5 m aangehouden.

VW TM 

B&O-plan

Onderl. Eisen
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10.2 FIETSVERBINDINGEN

Fietsenverbindingen, principeprofielen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het ontwerp van de 

fietsverbindingen wordt verwezen naar de 

principeprofielen zoals opgenomen in 

Bijlage 2 van het rapport VW TM 

Inrichtingsplan Bijlage Lokale 

infrastructuur.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

Fietsenverbindingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij de aanleg van de hoogwatergeul 

dienen de bestaande fietsverbindingen in 

stand te worden gehouden en dient het 

netwerk verbeterd en de 

verkeersveiligheid vergroot te worden 

door nieuwe vrij liggende fietspaden toe 

te voegen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

Onderl. Eisen

27 Fietspaden, behouden functionaliteit Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.F.001 De volgende fietspaden dienen hun 

functionaliteit te behouden:

- Broekstraat - De Stege

- Kerkdijk - Werverdijk

- Hoorn - Vorchten

- Werverdijk - Hoenwaardseweg

- Kerkdijk

- IJsseldijk

- Plakkenweg

De fietsverbindingen dienen aanwezig te 

zijn conform te tekeningen VW TM 

Inrichtingsplan, Maatregelenkaart, VW01 

tot en met VW04. De dwarsprofielen 

dienen te voldoen aan tekening WEG 01 

Principeprofielen wegen en fietspaden.

WEG.F.001 - -

Toelichting Bij de verificatie toetsen aan het Handboek Wegontwerp in het algemeen 

en voor aanbevolen hellingspercentages in het bijzonder. Bij dijkopritten 

voor fietsers dient als maximum percentage het percentage genoemd in 

het Handboek Wegontwerp niet overschreven te worden.

Onderl. Eisen FVE.IRV.001, FVE.F.002

93 Fietspaden, breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.F.002 De breedte van de recreatieve 

fietsverbindingen dient tenminste 2,5 m te 

bedragen. 

FVE.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen
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110 Fietsenverbindingen, opstelplaatsen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.F.003 Op locaties waar fietspaden aansluiten op 

wegen met autoverkeer dienen 

horizontaal gelegen opstelplaatsen 

aanwezig te zijn.

VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

Fietsenverbindingen, opstelplaatsen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.F.003 Voorgestelde verkeerssignalering moet 

door opdrachtgever worden getoetst of

deze niet overdadig is.

Toetsrap-

port RK VT 

d.d. 

02/03/11 

PDR

Onderl. Eisen

Fietsenverbindingen, nieuw Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Onderstaand wordt een overzicht gegeven 

van de maatregelen die betrekking 

hebben op fietspaden. Voor de details 

wordt verwezen naar het Inrichtingsplan: 

Assendorp � Rottenbroekseweg:

Nieuwe fietsverbinding Broekstraat-

Kerkstraat. Het fietspad kruist de Grote 

Wetering bij de verplaatste stuw 

Assendorp. Op de oude locatie stuw 

Assendorp komt een fietsbrug.

Stuw Assendorp � gemaal Veluwe:

Nieuw fietspad op en langs de dijk vanaf 

de Kerkdijk tot gemaal Veluwe.

Vanaf het gemaal Nieuw Wapenveld 

wordt het fietspad tevens ontsluiting voor 

het gemaal.

Plakkenweg:

De Plakkenweg dient aan de zuidzijde een 

vrij liggend fietspad vanaf het fietspad op 

de westdijk tot en met de Kerkweg 

(Vorchten) te krijgen.

Fietspad Veessen � Vorchten:

Er komt een fietspad over de dijk vanaf 

Vorchten (Ziebroekseweg) tot Veessen 

(Hoge Enkweg).

Ziebroekseweg:

Bestaande weg wordt afgewaardeerd tot 

fietspad/-kavelontsluiting.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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Fietsenverbindingen, vloeiende 

aansluiting
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Door het aanleggen van een bredere 

verharding op de oprit is een vloeiende 

aansluiting op de smallere bestaande 

verharding noodzakelijk. De locatie waar 

verharding met normaalprofiel over de 

dijkovergang aanwezig is, moet passen 

binnen de beschermingszone voor dijk op-

en afritten. 

VW TM 

Inrich-

tingsplan 

PDR

Onderl. Eisen

10.2.1 FIETSPADEN RECREATIEF 2,50 M

93 Fietspaden recreatief, breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.F.002 De breedte van de recreatieve 

fietsverbindingen dient tenminste 2,5 m te 

bedragen. 

FVE.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

10.2.2 FIETSPADEN COMBIDIJK 3,0 M

92 Fietspaden combidijk 3,0 m Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.IRV.0

01

Op die plaatsen waar op de dijken een 

fietsgelegenheid benodigd is, mag deze 

gecombineerd worden met een 

onderhoudspad.

FVE.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde, 

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Fietspaden combidijk 3,0 m Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.IRV.0

01

In het traject waar de fietsgelegenheid 

wordt gecombineerd met een fietspad, 

moet deze 3 meter breed zijn. 

FVE.F.001 Toets-

rapport RK 

VT d.d. 

02/03/11

PDR

Onderl. Eisen

Fietspaden combidijk 3,0 m, breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de drempel van de inlaat dient een 

fietspad met een breedte van 3,0 m te 

worden aangelegd.

VW TM 

Grote 

Kunst-

werken

Onderl. Eisen

10.2.3 FIETSPADEN UTILITAIR

93 Fietspaden utilitair, breedte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FVE.F.002 De utilitaire fietspaden langs de 

Plakkenweg en de oprit Kerkdijk dienen 

een breedte van 2,5 m te krijgen. 

FVE.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen
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10.2.4 FIETSBRUGGEN

Functionele eisen Fietsbruggen

113 Fietsbruggen, dragen belastingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FBR.F.001 De fietsbruggen dienen de belastingen ten 

gevolge van het verkeer te kunnen 

dragen.

VW TM 

Waterhuis

houding 

en lokale 

infra

Gemeente 

Heerde

Onderl. Eisen

114 Fietsbruggen, nat profiel Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

FBR.F.002 De fietsbruggen dienen het natte profiel 

van watergangen niet in te snoeren.

VW TM 

Waterhuis

houding 

en lokale 

infra

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen
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HOOFDSTUK

11 Grondwater-
standsregulerende voorzieningen

18

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, reguleren waterstanden 

reguliere situatie

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

1

In de hoogwatergeul en daarbuiten 

dienen de grondwaterstanden onder 

controle te zijn met een gelijke 

functionaliteit als de bestaande 

functionaliteit.

VW.F.008 - Waterscha

p Veluwe

Toelichting Het nieuwe waterlopensysteem toetsen met het grondwatermodel, NBW-

normen en neerslagkrommen volgens opgave van het Waterschap 

Veluwe.

Onderl. Eisen GWS.F.004, GWS.R.001, GWS.R.002, GWS.F.005, GWS.F.007

19

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, transporteren 

oppervlaktewater

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

2

De (grond)waterstandsregulerende 

voorzieningen dienen de bestaande 

peilgebieden in stand te houden.

VW.F.008 - Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen GWS.F.006

22

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, waterafvoer buiten 

hoogwatergeul

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

3

Buiten de hoogwatergeul dient tijdens het 

meestromen van de geul de 

(grond)waterstand beheerst te zijn met 

een gelijke functionaliteit als de 

bestaande functionaliteit.

VW.F.008 - -

Onderl. Eisen

33
Grondwaterstandsregulerende

voorzieningen, toevoeren van water
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

4

De watertoevoer ten behoeve van 

landbouwactiviteiten dient gewaarborgd 

te zijn.

GWS.F.001 - Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen
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80

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, ontkoppelen systemen 

tijdens meestromen

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

5

Voorafgaand aan het inwerkingstellen van 

de hoogwatergeul dienen de 

grondwaterstandsregulerende systemen 

die zich buiten de hoogwatergeul 

bevinden volledig ontkoppeld te kunnen 

worden van de grondwaterstands-

regulerende systemen die zich in de 

hoogwatergeul bevinden (afsluiten van de 

doorvoeren door de west- en oostdijk)

GWS.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, waterlopen, situaties
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Wateraanvoer moet mogelijk zijn in twee 

situaties, een situatie met droogte waarbij 

de waterinlaat gebruikt wordt voor het 

doorspoelen van het systeem in verband 

met de waterkwaliteit en de situatie in het 

vroege voorjaar waarbij water onttrokken 

wordt door de fruittelers ten behoeve van 

het voorkomen van schade door 

(nacht)vorst.

Onderl. Eisen

81

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, inlaten water in 

hoogwatergeul en Oeverwalgebied

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

6

In de normale situatie met een droge 

hoogwatergeul dient het mogelijk te zijn 

dat er aan de zuidzijde van de 

hoogwatergeul water ingelaten wordt 

vanuit de Grote Wetering in de 

hoogwatergeul en vanuit de 

hoogwatergeul in het oeverwalgebied. De 

locaties hiervan dienen te voldoen aan de 

Maatregelenkaarten VW01 tot en met 

VW04.

GWS.F.002 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, waterlopen, wateraanvoer
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem moet geschikt zijn voor de 

aanvoer van water vanuit de Grote 

Wetering richting Veessen.

Onderl. Eisen
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82

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, uitlaten water uit 

Oeverwal en hoogwatergeul

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.F.00

7

Na het meestromen van de 

hoogwatergeul dient het in de geul 

achterblijvende water dat niet onder vrij 

verval kan afstromen in de Grote Wetering 

gebracht te worden. Dit dient te 

geschieden met een gemaal op de locatie 

zoals aangegeven op de tekeningen VW01 

tot en met VW04.

Tijdens het meestromen van de 

hoogwatergeul dient het overtollige 

water uit het Oeverwalgebied in de 

hoogwatergeul gebracht te worden. Dit 

dient te geschieden met een gemaal op de 

locatie zoals aangegeven op de 

tekeningen VW 01 tot en met VW 04.

Voor het gebied De Doornbos dient een 

pomp-opstelpunt bij gemaal 1.3.2.1 

beschikbaar te zijn.

GWS.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

37
Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, waterstanden grasland
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.R.00

1

De waterstanden in het gebied dienen zo 

gereguleerd te worden dat de 

overstromingsfrequentie (vanuit het lokale 

oppervlaktewaterstelsel) voor grasland 

niet groter is dan 1/10 jaar.

GWS.F.001 - Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

38

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, betrouwbaarheid, stedelijk 

gebied

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.R.00

2

De waterstanden in het gebied dienen zo 

gereguleerd te worden dat de 

overstromingsfrequentie (vanuit het lokale 

oppervlaktewaterstelsel) voor stedelijk 

gebied niet groter is dan 1/100 jaar.

GWS.F.001 - Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, kunstwerken
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de nieuwe dijken langs de 

hoogwatergeul dienen kunstwerken te 

worden aangebracht in verband met 

waterbeheersing onder normale 

omstandigheden. Zowel in de oostdijk als 

in de westdijk dienen een inlaatduiker en 

(een persleiding van) een 

uitwateringsgemaal te worden 

aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, huidige waterlopen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Kenmerkend in het projectontwerp is dat 

de huidige waterlopen zoveel mogelijk 

dient te worden gehandhaafd en er 

mogen alleen locaal aanpassingen van 

grondwaterpeilen plaatsvinden.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, nieuwe waterlopen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Nieuwe waterlopen dienen uit 

kostenoogpunt zo min mogelijk direct 

langs de dijken aangelegd te worden, 

maar minimaal op een afstand die 

aanvullende voorzieningen voor de 

dijkstabiliteit voorkomt.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, verplaatsing  Grote en 

Terwoldse Wetering

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Aan de westzijde van de westelijke dijk 

dienen de Grote en Terwoldse Wetering te 

worden verplaatst.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, stuw Grote Wetering
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stuw in de Grote Wetering bij de 

Kerkdijk dient naar het zuiden te worden 

verplaatst, zodat de Terwoldse Wetering 

op hetzelfde peil aansluit als in de huidige 

situatie.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

Grondwaterstandsregulerende 

voorzieningen, nieuwe noord-zuid 

watergangen

Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het oeverwalgebied dienen enkele 

nieuwe noord-zuid watergangen te 

worden aangelegd, omdat de dijken een 

aantal oost-west waterlopen doorsnijden.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

11.1 WESTZIJDE VAN DE GEUL T/M DE GROTE WETERING

Westzijde van de geul t/m de Grote 

Wetering
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ten westen van de hoogwatergeul dient 

de Terwoldse Wetering te worden 

omgeleid langs de westelijke dijk op de 

Grote Wetering.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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Westzijde van de geul t/m de Grote 

Wetering
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ter hoogte van de Plakkenweg dient de 

Grote Wetering westelijk te worden 

verlegd.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Westzijde van de geul t/m de Grote 

Wetering
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De weteringen langs de landschapszone 

dienen een gecombineerde 

natuurvriendelijke oever in samenhang 

met de inrichting van de landschapszone 

te krijgen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

11.1.1 STUWEN

Stuwen, Kerkdijk Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stuw �Kerkdijk� dient verplaatst te 

worden naar een locatie ten zuiden van de 

Kerkdijk.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Stuwen, Assendorp Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stuw �Assendorp� dient vanwege de 

wateraanvoer naar het zuiden te worden 

verplaatst, dichter bij de inlaat.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Stuwen, Stuw 1 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 1 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 17,3 m, stuwbreedte 9 m, 

damwand 21,30 m, planklengte 7,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Stuwen, Stuw 2 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 2 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 6,00 m, stuwbreedte 1,5 m, 

damwand 10 m, planklengte 6,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen
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Stuwen, Stuw 3 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 3 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 18,17 m, stuwbreedte 9,75 m, 

damwand 22,17 m, planklengte 7,0 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Stuwen, Stuw 4 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 4 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 6,00 m, stuwbreedte 1,50 m, 

damwand 10 m, planklengte 6,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Stuwen, Stuw 2a Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 2a (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 8,00 m, stuwbreedte 2,00 m, 

damwand 12 m, planklengte 5,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

11.1.2 WATERLOPEN

65 Waterlopen, vrije hoogte voor onderhoud Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

01

Ten behoeve van het onderhoud van 

watergangen per boot, dient overal bij 

watergangen breder dan 12 m een vrije 

doorgang van tenminste 1,25 m boven het 

normaal waterpeil aanwezig te zijn.

VW.M.001 VW TM 

Waterhuis

houding 

en lokale 

infra

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Zie hiervoor ook de tekeningen STD1, STD2 en STD4 van het waterschap 

Veluwe.

Onderl. Eisen

94 Waterlopen, onderhoudspaden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

02

Langs A-watergangen in het 

weidevogelgebied in de Hoogwatergeul 

dienen onderhoudspaden aanwezig te zijn 

van tenminste 5 m breed.

VW.M.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Onderhoudspad: strook is / komt  in eigendom van het waterschap (dit in 

tegenstelling tot onderhoudsstroken)

Onderl. Eisen
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71
Waterlopen, onderhoudsstroken langs 

watergangen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

03

Langs watergangen dienen bestaande 

onderhoudsstroken gehandhaafd te zijn 

en langs nieuwe watergangen dient een 

onderhoudspad van minimaal 3 meter 

breed (maximaal 5 meter inclusief de 

bermen) aanwezig te zijn. 

Onderhoudsstroken dienen een helling 

van niet steiler dan 1:20 te hebben.

VW.M.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Reguliere situatie

Waterlopen, functioneren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de reguliere situatie moet het systeem 

van de waterlopen functioneren op een 

manier zodat de vastgestelde 

grondwaterpeilen gehandhaafd blijven. 

Voor deze situatie wordt een jaarlijkse 

neerslag (T=1) maatgevend geacht.

Onderl. Eisen

Waterlopen, streefpeil Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De waterstanden in de watergangen 

mogen niet boven het streefpeil komen.

Onderl. Eisen

Waterlopen, stroomsnelheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stroomsnelheid in de watergangen 

mag niet hoger zijn dan 0,3 m/s.

Onderl. Eisen

Waterlopen, opstuwing Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De opstuwing binnen één peilvak mag 

niet meer zijn dan 0,1 m.

Onderl. Eisen

Waterlopen, stroomsnelheid duikers Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stroomsnelheid in een duiker mag niet 

hoger worden dan 0,6 m/s.

Onderl. Eisen

Waterlopen, grondwatersysteem Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het grondwatersysteem mag niet 

verslechteren ten opzichte van de huidige 

situatie.

Onderl. Eisen
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Tijdens extreme neerslag

Waterlopen, NBW-normen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het functioneren van het watersysteem 

tijdens extreme neerslag dient te voldoen 

aan de NBW-normen zoals deze verwoord 

zijn in de provinciale waterverordening 

waterschap Veluwe van Prov. Gelderland.

Onderl. Eisen

Bergings- en afvoercapaciteit

Waterlopen, binnen bebouwde kom Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Met het oog op de bergings- en 

afvoercapaciteit waarop regionale 

wateren moeten zijn ingericht, geldt voor 

het gebied van een gemeente binnen de 

bebouwde kom dat in een ruimtelijk plan 

is bestemd voor de doeleinden 

bebouwing, hoofdinfrastructuur en 

spoorwegen als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/100 per jaar en 

voor het overige gebied een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar.

artikel 20a 

van de 

Wegen-

verkeers-

wet 1994

Onderl. Eisen

Waterlopen, buiten bebouwde kom Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Met het oog op de bergings- en 

afvoercapaciteit waarop de regionale 

wateren moeten zijn ingericht, geldt voor 

het gebied van een gemeente buiten de 

bebouwde kom, bedoeld in het eerste lid, 

als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar, met 

dien verstande dat geen norm geldt voor: 

gebieden, die zijn aangewezen op grond 

van artikel 10, eerste lid, van de Natuur-

beschermingswet 1998 of gebieden die 

voorlopig zijn aangewezen op grond van 

artikel 12, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998;

Natura 2000-gebieden als bedoeld in 

artikel 1, onder n, van de 

Natuurbeschermingswet 1998;

gebieden, voor zover niet behorend tot de 

onder a of b bedoelde gebieden, die op de 

Beleidskaart ruimtelijke structuur, 

behorende bij het Streekplan 2005 van de 

provincie Gelderland, als EHS Natuur zijn 

aangegeven; en

gebieden, voor zover niet behorend tot de 

onder a of b bedoelde gebieden, die op de 

Overzichtskaart 

ontwikkelingsperspectieven, behorende 

bij de Omgevingsvisie van de provincie 

Overijssel, als realisatie groene en blauwe 

hoofdstructuur zijn aangegeven.

Onderl. Eisen



VEESSSEN WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

074631639:E

Toetsing

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen inundatie plaatsvinden in 

stedelijk gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen grootschalige inundatie 

plaatsvinden van agrarisch gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen verslechtering van de 

grondwatercondities optreden ten 

opzichte van de huidige situatie.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=100 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen inundatie plaatsvinden in 

stedelijk gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=100 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen verslechtering van de 

grondwatercondities optreden ten 

opzichte van de huidige situatie.

Onderl. Eisen

Situaties met wateraanvoer

Waterlopen, dimensionering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem is voldoende groot 

gedimensioneerd om het water voor de 

onttrekking van de vergunde 

onttrekkingen aan te voeren. Dit betekent 

dat in droge periodes het beschikbare 

water naar de onttrekkingen kan worden 

geleid, en dit bovendien geen conflict 

veroorzaakt met de functionele eisen.

Onderl. Eisen

Waterlopen, niet verslechteren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem van de wateraanvoer mag 

niet verslechteren ten opzichte van de 

huidige situatie.

Onderl. Eisen
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Hoogwatergeul in bedrijf

Waterlopen, afwatering via gemaal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Een situatie met de hoogwatergeul in 

bedrijf isoleert het oeverwalgebied in 

hydrologisch opzicht. Hierdoor zal de 

afwatering via het nieuwe gemaal in de 

oostelijke dijk plaatsvinden. In deze 

situatie zal het systeem zowel neerslag als 

toegenomen kwel voldoende moeten 

kunnen afvoeren.

Onderl. Eisen

Waterlopen, maatgevende conditie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De maatgevende gebeurtenis is een 

combinatie van een meestromende 

hoogwatergeul en een jaarlijks 

terugkerend extreme neerslaggebeurtenis 

(T=1).

Onderl. Eisen

Waterlopen, oeverwalgebied Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De afvoer van het systeem dient het 

�vollopen� van het oeverwalgebied te 

voorkomen. De toetsing hiervan vindt 

plaats met de norm voor een T=100 

situatie.

Onderl. Eisen

Waterlopen, dempen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De te dempen A watergangen bevinden 

zich bij dijkpaal W019+50 (Terwoldse 

Wetering) en dijkpaal W040 en W047+50

(Grote Wetering) en dienen tot 1,5 m 

onder maaiveld te worden aangevuld met 

zand en daarna met gerijpte klei.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Waterlopen, aanvulling Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Kavelsloten dienen, na opschonen van de 

bodem, geheel te worden aangevuld met 

gerijpte klei. De aanvulling dient tonrond 

te worden aangebracht met 0,1 m 

overhoogte.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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11.2 WATERSTANDSREGULERENDE VOORZIENINGEN IN DE HOOGWATERGEUL

11.2.1 GEMAAL NIEUW WAPENVELD

Gemaal Nieuw Wapenveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Nadat de geul onder vrij verval is leeg 

gestroomd dient het water in de 

watergangen (�binnen de boorden�) via 

het nieuwe gemaal Nieuw Wapenveld op 

de Grote Wetering geloosd te worden en 

van daar via het gemaal Veluwe naar de 

IJssel.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Onderl. Eisen

Gemaal Nieuw Wapenveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor het wegpompen van het resterend 

water uit de hoogwatergeul zijn ca. twee 

weken nodig.

VW TM 

Grote 

kunst-

werken

Onderl. Eisen

Gemaal Nieuw Wapenveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Na het leegstromen van de 

hoogwatergeul dient het gemaal Nieuw 

Wapenveld het resterende water te 

kunnen afvoeren. 

VW TM 

Grote 

kunstwerk

en

Onderl. Eisen

Gemaal Nieuw Wapenveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het vijzelgemaal Nieuw Wapenveld bij de 

westelijke dijk dient een capaciteit van 

minimaal 175 m3/min te hebben.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Gemaal Nieuw Wapenveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het gemaal dient maalt uit te malen op de 

Grote Wetering en dient zorg te kunnen 

dragen voor het peilvak met een 

gemiddelde zomer- en winterpeil (NAP + 

0,80 / +0,60 m) in de hoogwatergeul.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Gemaal Nieuw Wapenveld Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de westelijke dijk dient voor het gemaal 

een koker te worden aangebracht, die bij 

een hoogwatersituatie moet kunnen 

worden wordt afgesloten.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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11.2.2 WATERLOPEN

65
Watergangen, vrije hoogte voor 

onderhoud
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

01

Ten behoeve van het onderhoud van 

watergangen per boot, dient overal bij 

watergangen breder dan 12 m een vrije 

doorgang van tenminste 1,25 m boven het 

normaal waterpeil aanwezig te zijn.

VW.M.001 VW TM 

Waterhuis

houding 

en lokale 

infra

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Zie hiervoor ook de tekeningen STD1, STD2 en STD4 van het waterschap 

Veluwe.

Onderl. Eisen

94 Watergangen, onderhoudspaden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

02

Langs A-watergangen in het 

weidevogelgebied in de Hoogwatergeul 

dienen onderhoudspaden aanwezig te zijn 

van tenminste 5 m breed.

VW.M.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Onderhoudspad: strook is / komt  in eigendom van het waterschap (dit in 

tegenstelling tot onderhoudsstroken)

Onderl. Eisen

71 Onderhoudsstroken langs watergangen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

03

Langs watergangen dienen bestaande 

onderhoudsstroken gehandhaafd te zijn 

en langs nieuwe watergangen dient een 

onderhoudspad van minimaal 3 meter 

breed (maximaal 5 meter inclusief de 

bermen) aanwezig te zijn. 

Onderhoudsstroken dienen een helling 

van niet steiler dan 1:20 te hebben.

VW.M.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen

Reguliere situatie

Waterlopen, functioneren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de reguliere situatie moet het systeem 

van de waterlopen functioneren op een 

manier zodat de vastgestelde 

grondwaterpeilen gehandhaafd blijven. 

Voor deze situatie wordt een jaarlijkse 

neerslag (T=1) maatgevend geacht.

Onderl. Eisen

Waterlopen, streefpeil Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De waterstanden in de watergangen 

mogen niet boven het streefpeil komen.

Onderl. Eisen

Waterlopen, stroomsnelheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stroomsnelheid in de watergangen 

mag niet hoger zijn dan 0,3 m/s.

Onderl. Eisen
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Waterlopen, opstuwing Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De opstuwing binnen één peilvak mag 

niet meer zijn dan 0,1 m.

Onderl. Eisen

Waterlopen, stroomsnelheid duikers Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stroomsnelheid in een duiker mag niet 

hoger worden dan 0,6 m/s.

Onderl. Eisen

Waterlopen, grondwatersysteem Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het grondwatersysteem mag niet 

verslechteren ten opzichte van de huidige 

situatie.

Onderl. Eisen

Tijdens extreme neerslag

Waterlopen, Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het functioneren van het watersysteem 

tijdens extreme neerslag dient te voldoen 

aan de NBW-normen zoals deze verwoord 

zijn in de provinciale waterverordening 

waterschap Veluwe van provincie 

Gelderland.

Onderl. Eisen

Bergings- en afvoercapaciteit

Waterlopen, binnen bebouwde kom Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Met het oog op de bergings- en 

afvoercapaciteit waarop regionale 

wateren moeten zijn ingericht, geldt voor 

het gebied van een gemeente binnen de 

bebouwde kom dat in een ruimtelijk plan 

is bestemd voor de doeleinden 

bebouwing, hoofdinfrastructuur en 

spoorwegen als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/100 per jaar en 

voor het overige gebied een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar.

artikel 20a 

van de 

Wegenver

keerswet 

1994

Onderl. Eisen

Waterlopen, buiten bebouwde kom Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Met het oog op de bergings- en 

afvoercapaciteit waarop de regionale 

wateren moeten zijn ingericht, geldt voor 

het gebied van een gemeente buiten de 

bebouwde kom, bedoeld in het eerste lid, 

als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar, met 

dien verstande dat geen norm geldt voor: 

gebieden, die zijn aangewezen op grond 

van artikel 10, eerste lid, van de Natuur-

beschermingswet 1998 of gebieden die 

voorlopig zijn aangewezen op grond van 

artikel 12, eerste lid, van de 
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Natuurbeschermingswet 1998;

Natura 2000-gebieden als bedoeld in 

artikel 1, onder n, van de 

Natuurbeschermingswet 1998;

gebieden, voor zover niet behorend tot de 

onder a of b bedoelde gebieden, die op de 

Beleidskaart ruimtelijke structuur, 

behorende bij het Streekplan 2005 van de 

provincie Gelderland, als EHS Natuur zijn 

aangegeven; en

gebieden, voor zover niet behorend tot de 

onder a of b bedoelde gebieden, die op de 

Overzichtskaart 

ontwikkelingsperspectieven, behorende 

bij de Omgevingsvisie van de provincie 

Overijssel, als realisatie groene en blauwe 

hoofdstructuur zijn aangegeven.

Onderl. Eisen

Toetsing

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen inundatie plaatsvinden in 

stedelijk gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen grootschalige inundatie 

plaatsvinden van agrarisch gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen verslechtering van de 

grondwatercondities optreden ten 

opzichte van de huidige situatie.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=100 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen inundatie plaatsvinden in 

stedelijk gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=100 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen verslechtering van de 

grondwatercondities optreden ten 

opzichte van de huidige situatie.

Onderl. Eisen
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Situaties met wateraanvoer

Waterlopen, dimensionering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem is voldoende groot 

gedimensioneerd om het water voor de 

onttrekking van de vergunde 

onttrekkingen aan te voeren. Dit betekent 

dat in droge periodes het beschikbare 

water naar de onttrekkingen kan worden 

geleid, en dit bovendien geen conflict 

veroorzaakt met de functionele eisen.

Onderl. Eisen

Waterlopen, niet verslechteren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem van de wateraanvoer mag 

niet verslechteren ten opzichte van de 

huidige situatie.

Onderl. Eisen

Hoogwatergeul in bedrijf

Waterlopen, afwatering via gemaal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Een situatie met de hoogwatergeul in 

bedrijf isoleert het oeverwalgebied in 

hydrologisch opzicht. Hierdoor zal de 

afwatering via het gemaal in de oostelijke 

dijk plaatsvinden. In deze situatie zal het 

systeem zowel neerslag als toegenomen 

kwel voldoende moeten kunnen afvoeren.

Onderl. Eisen

Waterlopen, maatgevende conditie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De maatgevende gebeurtenis is een 

combinatie van een meestromende 

hoogwatergeul en een jaarlijks 

terugkerend extreme neerslaggebeurtenis 

(T=1).

Onderl. Eisen

Waterlopen, oeverwalgebied Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De afvoer van het systeem dient het 

�vollopen� van het oeverwalgebied te 

voorkomen. De toetsing hiervan vindt 

plaats met de norm voor een T=100 

situatie.

Onderl. Eisen

11.2.3 INLATEN WATERAANVOER

Duikers, dimensies Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de locatie DP O018 dienen twee 

inlaatduikers van 2,0 x 1,25, lang 58 m met 

2 schuifafsluiters te worden aangebracht. 

Voor de details wordt verwezen naar de 

gemalentekening, koker voor gemaal 

Nieuw Wapenveld.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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11.2.4 STUWEN

Stuwen, Stuw 1 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 1 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 4,16 m, stuwbreedte 1,50 m, 

damwand 8,16 m, planklengte 4,50 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Stuwen, Stuw 2 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 2 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 9,75 m, stuwbreedte 4,00 m, 

damwand 18,00 m, planklengte 6,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

11.2.5 DUIKERS

Duikers, inlaatduiker met dubbele 

afsluiter
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Direct ten noorden van de inlaat dient een 

doorlaat (inlaatduiker met dubbele 

schuifafsluiters) te worden aangelegd in 

de westelijke dijk om wateraanvoer 

richting het gebied ten westen van de 

hoogwaterheul mogelijk te maken. 

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Duikers, dimensies inlaatduiker Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de locatie DP W012 dient een 

inlaatduiker van 2,0 x 1,25, lang 54 m met 

2 schuifafsluiters te worden aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Duikers, duiker met terugslagklep Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De nieuwe uiterwaard dient, wanneer het 

peil op de IJssel weer zakt onder NAP 

+3,00 m (kruinhoogte verlaagde IJsseldijk), 

leeg te stromen via een duiker in de 

verlaagde dijk en zo onder vrij verval af te 

wateren op de IJssel. In de duiker is een 

terugslagklep opgenomen, welke alleen 

water uitlaat richting de IJssel. 

VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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11.2.6 KAVELSLOOTDUIKERS

Kavelslootduiker Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Kavelduikers dienen te worden aangelegd 

ten tussen bestaande en aan te leggen 

watergangen. Op de locatie DP W012 

dient een inlaatduiker van 2,0 x 1,25 m,  

lang 54 m, met 2 schuifafsluiters te 

worden aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

11.2.7 BODEMVALLEN

Bodemvallen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De aan te leggen bodemvallen (zie VW RM 

Objectenkaart) dienen een kruinbreedte 

te hebben van 4 m. In de bodemvallen 

dienen 1,5 m lange hardhouten 

damwandplanken te zijn opgenomen.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

11.3 OEVERWAL

11.3.1 GEMAAL OEVERWAL

Gemaal oeverwal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij de kruising met de oostelijke dijk (voor 

de locatie, zie Objectenkaart bij het VW 

TM Inrichtingsplan) dient een nieuw 

gemaal te worden aangelegd, dat zorg 

draagt voor de afwatering van het 

oeverwalgebied wanneer de 

hoogwatergeul in werking is.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

Gemaal oeverwal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het gemaal dient alleen bij een 

hoogwatersituatie te functioneren. Het 

gemaal dient hiertoe speciaal te zijn 

ontworpen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Gemaal oeverwal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kokers zijn voorzien van dubbele 

afsluiters en het gemaal kent een droge 

pompopstelling.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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Gemaal oeverwal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Wanneer de hoogwatergeul niet in 

werking is, dient de afwatering van het 

oeverwalgebied plaats te vinden onder vrij 

verval.

VW TM 

Hydrologie

Onderl. Eisen

Gemaal oeverwal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het gemaal Oeverwal bij de oostelijke dijk 

bij Werven dient een capaciteit van ten 

minste 100 m3/min te hebben.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

11.3.2 WATERLOPEN

65
Watergangen, vrije hoogte voor 

onderhoud
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

01

Ten behoeve van het onderhoud van 

watergangen per boot, dient overal bij 

watergangen breder dan 12 m een vrije 

doorgang van tenminste 1,25 m boven het 

normaal waterpeil aanwezig te zijn.

VW.M.001 VW TM 

Waterhuis

houding 

en lokale 

infra

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Zie hiervoor ook de tekeningen STD1, STD2 en STD4 van het waterschap 

Veluwe.

Onderl. Eisen

94 Watergangen, onderhoudspaden Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

02

Langs A-watergangen in het 

weidevogelgebied in de Hoogwatergeul 

dienen onderhoudspaden aanwezig te zijn 

van tenminste 5 m breed.

VW.M.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Toelichting Onderhoudspad: strook is / komt  in eigendom van het waterschap (dit in 

tegenstelling tot onderhoudsstroken)

Onderl. Eisen

71 Onderhoudsstroken langs watergangen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

GWS.M.0

03

Langs watergangen dienen bestaande 

onderhoudsstroken gehandhaafd te zijn 

en langs nieuwe watergangen dient een 

onderhoudspad van minimaal 3 meter 

breed (maximaal 5 meter inclusief de 

bermen) aanwezig te zijn. 

Onderhoudsstroken dienen een helling 

van niet steiler dan 1:20 te hebben.

VW.M.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Waterscha

p Veluwe

Onderl. Eisen
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Reguliere situatie

Waterlopen, functioneren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de reguliere situatie moet het systeem 

van de waterlopen functioneren op een 

manier zodat de vastgestelde 

grondwaterpeilen gehandhaafd blijven. 

Voor deze situatie wordt een jaarlijkse 

neerslag (T=1) maatgevend geacht.

Onderl. Eisen

Waterlopen, streefpeil Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De waterstanden in de watergangen 

mogen niet boven het streefpeil komen.

Onderl. Eisen

Waterlopen, stroomsnelheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stroomsnelheid in de watergangen 

mag niet hoger zijn dan 0,3 m/s.

Onderl. Eisen

Waterlopen, opstuwing Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De opstuwing binnen één peilvak mag 

niet meer zijn dan 0,1 m.

Onderl. Eisen

Waterlopen, stroomsnelheid duikers Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De stroomsnelheid in een duiker mag niet 

hoger worden dan 0,6 m/s.

Onderl. Eisen

Waterlopen, grondwatersysteem Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het grondwatersysteem mag niet 

verslechteren ten opzichte van de huidige 

situatie.

Onderl. Eisen

Tijdens extreme neerslag

Waterlopen, Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het functioneren van het watersysteem 

tijdens extreme neerslag dient te voldoen 

aan de NBW-normen zoals deze verwoord 

zijn in de provinciale waterverordening 

waterschap Veluwe van provincie 

Gelderland.

Onderl. Eisen
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Bergings- en afvoercapaciteit

Waterlopen, binnen bebouwde kom Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Met het oog op de bergings- en 

afvoercapaciteit waarop regionale 

wateren moeten zijn ingericht, geldt voor 

het gebied van een gemeente binnen de 

bebouwde kom dat in een ruimtelijk plan 

is bestemd voor de doeleinden 

bebouwing, hoofdinfrastructuur en 

spoorwegen als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/100 per jaar en 

voor het overige gebied een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar.

artikel 20a 

van de 

Wegenver

keerswet 

1994

Onderl. Eisen

Waterlopen, buiten bebouwde kom Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Met het oog op de bergings- en 

afvoercapaciteit waarop de regionale 

wateren moeten zijn ingericht, geldt voor 

het gebied van een gemeente buiten de 

bebouwde kom, bedoeld in het eerste lid, 

als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar, met 

dien verstande dat geen norm geldt voor: 

gebieden, die zijn aangewezen op grond 

van artikel 10, eerste lid, van de Natuur-

beschermingswet 1998 of gebieden die 

voorlopig zijn aangewezen op grond van 

artikel 12, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998;

Natura 2000-gebieden als bedoeld in 

artikel 1, onder n, van de 

Natuurbeschermingswet 1998;

gebieden, voor zover niet behorend tot de 

onder a of b bedoelde gebieden, die op de 

Beleidskaart ruimtelijke structuur, 

behorende bij het Streekplan 2005 van de 

provincie Gelderland, als EHS Natuur zijn 

aangegeven; en

gebieden, voor zover niet behorend tot de 

onder a of b bedoelde gebieden, die op de 

Overzichtskaart 

ontwikkelingsperspectieven, behorende 

bij de Omgevingsvisie van de provincie 

Overijssel, als realisatie groene en blauwe 

hoofdstructuur zijn aangegeven.

Onderl. Eisen

Toetsing

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen inundatie plaatsvinden in 

stedelijk gebied.

Onderl. Eisen
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Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen grootschalige inundatie 

plaatsvinden van agrarisch gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=10 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen verslechtering van de 

grondwatercondities optreden ten 

opzichte van de huidige situatie.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=100 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen inundatie plaatsvinden in 

stedelijk gebied.

Onderl. Eisen

Waterlopen, T=100 situatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er mag geen verslechtering van de 

grondwatercondities optreden ten 

opzichte van de huidige situatie.

Onderl. Eisen

Situaties met wateraanvoer

Waterlopen, dimensionering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem is voldoende groot 

gedimensioneerd om het water voor de 

onttrekking van de vergunde 

onttrekkingen aan te voeren. Dit betekent 

dat in droge periodes het beschikbare 

water naar de onttrekkingen kan worden 

geleid, en dit bovendien geen conflict 

veroorzaakt met de functionele eisen.

Onderl. Eisen

Waterlopen, niet verslechteren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het systeem van de wateraanvoer mag 

niet verslechteren ten opzichte van de 

huidige situatie.

Onderl. Eisen

Hoogwatergeul in bedrijf

Waterlopen, afwatering via gemaal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Een situatie met de hoogwatergeul in 

bedrijf isoleert het oeverwalgebied in 

hydrologisch opzicht. Hierdoor zal de 

afwatering via het gemaal in de oostelijke 

dijk plaatsvinden. In deze situatie zal het 

systeem zowel neerslag als toegenomen 

kwel voldoende moeten kunnen afvoeren.

Onderl. Eisen
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Waterlopen, maatgevende conditie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De maatgevende gebeurtenis is een 

combinatie van een meestromende 

hoogwatergeul en een jaarlijks 

terugkerend extreme neerslaggebeurtenis 

(T=1).

Onderl. Eisen

Waterlopen, oeverwalgebied Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De afvoer van het systeem dient het 

�vollopen� van het oeverwalgebied te 

voorkomen. De toetsing hiervan vindt 

plaats met de norm voor een T=100 

situatie.

Onderl. Eisen

11.3.3 STUWEN

Stuwen, Stuw 2 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 2 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 5,72 m, stuwbreedte 1,80 m, 

damwand 9,72 m, planklengte 5,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

Stuwen, Stuw 3 Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Stuw 3 (VW Waterhuishoudingskaarten 

WH01 t/m 05) dient te bestaan uit een RVS 

316 geautomatiseerde kantelstuw met 

gecoate stalen damwand, breedte 

insteken 11,58 m, stuwbreedte 2,50 m, 

damwand 15,58 m, planklengte 8,00 m.

VW TM 

Grote 

kunstwer-

ken

Onderl. Eisen

11.3.4 DUIKERS

Duikers, oeverwal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Direct ten noorden van de inlaat dient een 

doorlaat te worden aangelegd met als 

doel wateraanvoer richting de oeverwal 

mogelijk te maken. 

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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11.3.5 KAVELSLOOTDUIKERS

Kavelslootduiker Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Kavelduikers dienen te worden aangelegd 

ten tussen bestaande en aan te leggen 

watergangen. Op de locatie DP W012 

dient een inlaatduiker van 2,0 x 1,25 m,  

lang 54 m, met 2 schuifafsluiters te 

worden aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen
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HOOFDSTUK

12 Nuts-
voorzieningen

23
Nutsvoorzieningen, dragen belastingen 

bovengronds
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

NUT.F.001 De voorzieningen die bovengronds in de 

hoogwatergeul aanwezig zijn dienen 

bestand te zijn tegen belastingen 

gedurende het meestromen.

VW.F.004 - Nutsbedrij

ven

Toelichting De bovengrondse voorzieningen mogen tijdens het meestromen niet 

beschadigd worden door waterdruk, ijsdruk of belasting door drijvend 

vuil. Ook mag door het meestromen de voorziening niet ondermijnd 

worden.

Onderl. Eisen

24
Nutsvoorzieningen, dragen belastingen 

ondergronds
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

NUT.F.002 De voorzieningen die ondergronds 

aanwezig zijn dienen belastingen ten 

gevolge van aanpassingen ten gevolge van 

aanleg en gebruik van de geul te kunnen 

dragen.

VW.F.004 - Nutsbedrij

ven

Onderl. Eisen

25
Nutsvoorzieningen, functioneren tijdens 

meestromen geul
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

NUT.F.003 Alle nutsvoorzieningen dienen tijdens het 

meestromen onverkort te functioneren.

VW.F.004 - Nutsbedrij

ven

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, leidingkruisingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de belangrijkste nieuwe 

leidingkruisingen wordt verwezen naar 

paragraaf 4.9 van het rapport VW TM 

Dijkontwerp.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen



VEESSSEN WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

074631639:E

Nutsvoorzieningen, keur en beleid 

waterschap
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kabels en leidingen dienen volgens de 

keur en het beleid van het waterschap te 

worden aangelegd, namelijk:

 kabels en leidingen zoveel mogelijk 

groeperen in leidingstraten buiten de 

beschermingszone van de dijk;

 horizontaal gestuurde boringen op 10 

m diepte in het Pleistocene zand of met

gedetailleerde berekening aantonen 

dat ondieper mogelijk is;

 kruisen van leidingen met de 

waterkering ongeveer haaks uitvoeren.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, overige kabels en 

leidingen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De overige (naast de hoogspanningskabels 

en de gasleiding) in het plangebied 

gelegen kabels en leidingen dienen 

gebundeld de hoogwatergeul te kruisen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, Vitens leidingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Overbodig geworden leidingen dienen uit 

het plangebied te worden verwijderd 

conform het Verleggingsplan, Basisrapport 

Kabels en leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, Mantelbuizen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Mantelbuizen om kabels en leidingen 

moeten waterdicht worden afgezet.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, drukloos en 

afsluitbaar
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Leidingen moeten drukloos en afgesloten 

kunnen worden, ook tijdens hoogwater.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, jaarlijkse controle Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Afsluiters van drukleidingen moeten 

jaarlijks gecontroleerd kunnen worden.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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Nutsvoorzieningen, aanvullende 

horizontale en verticale krachten
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Nutsvoorzieningen in de geul (onder de 

grond) dienen bestand te zijn tegen 

aanvullende horizontale en verticale 

belasting door hoogwater (vijf meter 

waterkolom), grondwater en aanvullende 

gronddruk veroorzaakt door aanleg en 

gebruik van de Hoogwatergeul.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, dekking Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Dekking op kabels en leidingen bedraagt 

1,20 meter in cultuurgrond. Behalve voor 

KPN, KPN hanteert een dekking van 1,0 

meter in cultuurgrond.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, planning Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op te ruimen kabels en leidingen moet 

voor aanvang van realisatie van het 

project Veessen-Wapenveld verwijderd 

zijn. Het ruimen dient buiten de opdracht 

van de aannemer te worden uitgevoerd. 

Hiermee wordt getracht het risico van 

�het elkaar in de weg lopen� en dus 

mogelijke vertragingsrisico�s te vermijden.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, planning Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De kabels en leidingen moeten zo veel als 

mogelijk zijn verlegd voordat de eerste 

schop in de grond gaat voor de aanleg van 

de Hoogwatergeul, bij voorkeur in 2012.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, vergunningaanvragen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Beheerders dienen zelf vergunningen aan 

te vragen bij desbetreffend bevoegd 

gezag.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, opzeggen contracten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De contractant dient zelf zijn contract op 

te zeggen bij de beheerders. Het tijdstip 

van het opzeggen kan van invloed zijn op 

het ontwerp. Er moeten mogelijke kabels 

en leidingen worden verlegd voor 

aansluitingen binnen de geul.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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Nutsvoorzieningen, afsluiten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Kabels en leidingen mogen niet worden 

afgesloten door de beheerders als een 

derde het contract opzegt. Bij overdracht 

naar PDR moet PDR hier bedacht op zijn 

dat Nutscontracten daarvoor zijn 

opgezegd.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, strook van 5 m Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij grondaankoop moet rekening 

gehouden worden met een strook van vijf 

meter voor het leidingentracé voor het 

vestigen van zakelijk recht.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, NKL regeling Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De NKL regeling kan alleen worden 

toegepast als PDR alle gronden in bezit 

heeft.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, kleine ingrepen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Lokaal zijn er kleine ingrepen 

noodzakelijk voor de aanleg van een 

duiker buiten de geul of tijdelijke 

bouwwegen. Dit zijn geringe ingrepen die 

binnen de normale cyclus passen voor 

aanpassing aan kruisingen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, eigen ontwerp 

beheerders
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Beheerders dienen zelf de 

detailaansluiting op het huidige netwerk 

te ontwerpen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, eigen ontwerp goot 

beheerders
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Beheerders dienen zelf het ontwerp van 

de kabels en leidingen goot te maken.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutsvoorzieningen, verwijderen 

verlichting
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Verlichting op cruciale punten zoals 

scherpe bochten en fietspad dient te 

worden verwijderd, aangezien deze een 

stuwende werking hebben. Dit dient bij de 

nadere uitwerking van de dijkovergangen 

te worden meegenomen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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12.1 HOOGSPANNINGSMASTEN

Hoogspanningsmasten, 

beoordelingsprofiel
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De hoogspanningskabels en masten van 

Tennet die langs en gedeeltelijk in het 

westelijke gedeelte van de hoogwatergeul 

lopen dienen ter plaatse te worden 

verlegd conform het Verleggingsplan, 

Basisrapport Kabels en leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, 

beoordelingsprofiel
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De te handhaven hoogspanningsmasten 

dienen allen buiten het 

beoordelingsprofiel te staan. 

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, paalfundering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Nieuwe hoogspanningsmasten in de geul 

en direct buiten de geul dienen op een 

zware paalfundering geplaatst te worden 

zodat er geen invloed is op de 

waterkering.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, handhaven Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Uitgangspunt voor de 

hoogspanningsmasten is om de bestaande 

zakelijk recht strook te handhaven, en 

alleen masten in de lengterichting te 

verplaatsen indien nodig.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, Tennet Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De masten in de hoogwatergeul dienen 

door Tennet te worden opgehoogd.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, hoogte Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De minimale hoogte tussen het maaiveld 

(wegen, dijken, etc.) en de 

hoogspanningsleidingen dient te worden 

gehandhaafd.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, betonnen voet Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij de ophoging dient een stalen voet te 

worden toegepast zodat de mast bestand 

is tegen de belasting van ijs en 

meestromende objecten tijdens het 

meestromen van de hoogwatergeul.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen
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Hoogspanningsmasten, andere locatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verhoogde masten komen op een 

andere plek te staan dan de huidige 

masten, maar dienen binnen het huidige 

tracé van de hoogspanningsleidingen te 

blijven.

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, ca 50 m verplaatst Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Twee masten ten zuiden van de nieuwe 

uiterwaard dienen ten behoeve van de 

aanleg van de nieuwe dijk circa 50 meter 

naar het zuiden te worden verplaatst. 

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

Hoogspanningsmasten, beplanting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de zakelijk recht strook van 45 m breed 

(per hoogspanningsmast) mag geen 

hoogopgaande snelgroeiende beplanting 

worden aangebracht. 

VW TM 

Kabels en 

leidingen

Onderl. Eisen

12.2 GASTRANSPORTLEIDINGEN

Gastransportleidingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de zuidwesthoek bevindt zich een 

gasleiding van de Gasunie, die het tracé 

van de westelijke dijk en de inlaat kruist 

van noord naar zuid. De gasleiding dient 

te worden verlegd conform het 

Verleggingsplan, basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3. Bij de verlegging van 

deze gasleiding dient tracé gehandhaafd 

te blijven.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Gastransportleidingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Omdat het technisch niet mogelijk is om 

de gasleiding over de volle lengte van ca 

1800 m via een gestuurde boring verdiept 

aan te leggen dient deze leiding door 

middel van 2 gestuurde boringen van 

ieder ca 900 m lengte verdiept te worden 

aangelegd.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

12.2.1 DIJKKRUISINGEN

Dijkkruisingen, gestuurde boring Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Dijkkruisingen dienen door middel van 

gestuurde boringen of andere 

voorzieningen te worden ingericht.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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Dijkkruisingen, aantal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het aantal dijkkruisingen dient minimaal 

te zijn en in ieder geval beperkt te blijven 

tot de volgende zes

Kruising 1: Kerkdijk;

Waterleiding, Vitens

2 gasleidingen, Liander

Middenspanningskabel(s), Liander

Telecomkabel, KPN

Kruising 2: Rottenbroekseweg;

Telecomkabel, UPC

Persleiding, Waterschap Veluwe

Effluentleiding Waterschap Veluwe

Persleiding, gem. Heerde

Kruising 3: Plakkenweg;

Waterleiding Vitens

Gasleiding lage druk, Liander

Middenspanningskabel, Liander

Telecomkabel(s), KPN

Kruising 4: Werverdijk;

Waterleiding, Vitens

Gasleiding lage druk, Liander

Laagspanningskabel, Liander

Middenspanningskabel, Liander

Telecomkabel(s), KPN

Persleiding, gem. Heerde

Kruising 5: Breeweg;

Persleiding, gem. Heerde

Kruising 6: Ziebroekseweg.

Telecomkabel, UPC

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Dijkkruisingen, 10 m dekking Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Gestuurde boringen onder de nieuwe dijk 

dienen tenminste tien meter dekking te 

behouden onder het laagste 

maaiveldniveau ter plaatse van de kering.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Dijkkruisingen, kern- en 

beschermingszone
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Leidingen (persleidingen) moeten in de 

kern- en beschermingszone een klasse 

zwaarder worden uitgevoerd dan nodig is.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Dijkkruisingen, vervangende waterkering

hoge drukleiding
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Er moet een vervangende waterkering 

haaks op de hoge drukleiding in de vorm 

van een damwandscherm worden 

toegepast (maximaal 20 m breed).

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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Dijkkruisingen, vervangende waterkering Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De hoogteligging van de hoge drukleiding 

onder de kruin moet boven de maximaal 

te verwachten waterstand zijn.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Dijkkruisingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De dijkkruisingen dienen ter worden 

uitgevoerd conform het Verleggingsplan, 

Basisrapport Kabels en leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Dijkkruisingen, persleiding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de locatie DP O017 dient een 

dijkkruising van een persleiding te worden 

aangelegd met dubbele afsluitmiddelen te 

worden aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Dijkkruisingen, persleiding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Op de locaties DP W080 en 84 dient een

dijkkruising van een persleiding te worden 

aangelegd met dubbele afsluitmiddelen te 

worden aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

12.3 RWZI IN/EFFLUENTLEIDING

RWZI in/effluentleiding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De RWZI in/effluentleiding dient ter 

worden verlegd conform het 

Verleggingsplan, Basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

12.4 DIENSTLEIDINGEN

12.4.1 NUTSTRACÉS

Nutstracés, Vitens leidingen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om het gebied rondom Veessen te kunnen 

bedienen dienen de Vitens leidingen langs 

de Schraatgravenweg, Breeweg en 

Nijoeversweg te worden geamoveerd 

conform het Verleggingsplan, Basisrapport 

Kabels en leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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Nutstracés, UPC Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Overtollige kabels van UPC dienen te 

worden geamoveerd en nieuwe 

bekabeling dient te worden opgenomen 

te worden in gebundelde kruisingen 

conform het Verleggingsplan, Basisrapport 

Kabels en leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, transformatiehuizen Liander Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Drie transformatiehuizen van Liander 

(Halverwege de Ziebroekseweg t.h.v. de 

boerderij aan de oostzijde van de weg, 

Langs de Nijoeversweg t.h.v. boerderij 

Schelleroord aan de oostzijde van de weg 

en Halverwege de Schraatgravenweg aan 

de oostzijde van de weg) dienen conform 

het Verleggingsplan, Basisrapport Kabels 

en leidingen SNIP 3 te worden 

geamoveerd.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, laagspanningskabels Liander Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verspreid in het gebied liggende 

laagspanningskabels van Liander dienen 

conform conform het Verleggingsplan, 

Basisrapport Kabels en leidingen SNIP 3 uit 

het gebied te worden verwijderd en 

opgenomen te worden in de gebundelde 

kruisingen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, middenspanningskabels 

Liander
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verspreid in het gebied liggende 

middenspanningskabels van Liander 

dienen conform conform het 

Verleggingsplan, Basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3 uit het gebied te worden 

verwijderd en opgenomen te worden in 

de gebundelde kruisingen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, gasleidingen Liander Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verspreid in het gebied liggende 

gasleidingen van Liander dienen conform 

conform het Verleggingsplan, Basisrapport 

Kabels en leidingen SNIP 3 uit het gebied 

te worden verwijderd en opgenomen te 

worden in de gebundelde kruisingen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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Nutstracés, telecomkabels KPN Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verspreid in het gebied liggende oude 

koperen kabels en glasvezelkabels van 

KPN dienen conform het Verleggingsplan, 

Basisrapport Kabels en leidingen SNIP 3 uit

het gebied te worden verwijderd en te 

worden opgenomen in de gebundelde 

kruisingen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, rioleringsleiding, gem. Heerde Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De verspreid in het gebied liggende oude 

rioleringsleidingen van de gemeente 

Heerde dienen conform het 

Verleggingsplan, Basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3 uit het gebied te worden 

verwijderd en gedeeltelijk (zie 

Basisrapport Kabels en Leidingen) te 

worden vervangen door nieuwe leidingen.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, rioleringsleiding, gem. Heerde Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De niet te gebruiken delen van de 

rioleringsleiding(en) van de gemeente 

Heerde van Wijhe richting Gemaal 

Wapenveldse-broek via de Weerdhofweg 

en de Breeweg dienen conform het 

Verleggingsplan, Basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3 te worden verwijderd en 

een nieuwe verbinding dient tot stand te 

worden gebracht via een kruising.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, lichtmasten, gem. Heerde Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Naast leidingen heeft de gemeente 

Heerde ook lichtmasten in de 

Hoogwatergeul staan. Deze dienen 

conform het Verleggingsplan, Basisrapport 

Kabels en leidingen SNIP 3 te worden 

verwijderd en op een aantal plaatsen (zie 

VW TM Kabels & Leidingen) dienen 

nieuwe lichtmasten te worden geplaatst.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen



VEESSSEN WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

074631639:E

Nutstracés, werkzaamheden rond 

lichtmasten 
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het verrichten van werkzaamheden in de

nabijheid van hoogspanningsmasten en

-lijnen dient te worden uitgevoerd volgens 

de Veiligheidsvoorschriften, Voor werken 

in de nabijheid van bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen beheerd door 

TenneT TSO B.V.. Hierbij gelden de 

normen NEN-EN 50341,

de NEN 50110-1, de NEN 50110-2 en de

NEN 3840.

TenneT

Onderl. Eisen

Nutstracés, rioleringsleidingen, 

Waterschap Veluwe 
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De buitendijkse panden op Het Oever die 

in het bezit zijn van Waterschap Veluwe 

moeten aangesloten blijven. 

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

Nutstracés, effluent/influentleidingen, 

Waterschap Veluwe 
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De effluentleiding van de RWZI te Heerde 

naar Veessen (met als eindpunt de IJssel) 

dient conform het Verleggingsplan, 

Basisrapport Kabels en leidingen SNIP 3 zo 

nodig te worden verwijderd en te worden 

opgenomen in een kruising. 

Ook de influentleiding van Veessen naar 

de RWZI te Heerde dient zo nodig te 

worden verwijderd en te worden 

opgenomen in een kruising conform het 

Verleggingsplan, Basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen

RWZI influent/effluentleiding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De RWZI influent/effluentleiding dient te 

worden verlegd conform het 

Verleggingsplan, Basisrapport Kabels en 

leidingen SNIP 3.

VW TM 

Kabels & 

Leidingen

Onderl. Eisen
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HOOFDSTUK

13 Ecologische 
voorzieningen

Voor de ligging van de ecologische voorzieningen wordt verwezen naar het Inrichtingsplan 

en de Maatregelenkaarten blad 1 tot en met 4.

31
Ecologische voorzieningen, ruimte bieden 

aan vogels en ganzen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.001 De oppervlakte aan weidevogelgebied en 

ganzenfoerageergebied mag niet 

verminderen en in kwaliteit achteruit 

gaan. Dit geldt zowel buiten als binnen de 

EHS.

VW.F.005 - -

Toelichting Voor het weidevogelgebied gelden de beleidskaders van de EHS. Het 

ganzenfoerageergebied valt onder het Streekplanbeleid.

Onderl. Eisen ECV.F.003

32
Ecologische voorzieningen, ruimte bieden 

aan bos, EHS
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.002 Het aanwezige (broek)bos dient zoveel 

mogelijk gehandhaafd te worden. Als dit 

niet mogelijk is, dan moet het volledig 

gecompenseerd worden.

VW.F.005 - -

Toelichting Van toepassing zijnde wetten en beleid als boswet, compensatiebeginsel 

natuur, bos en landschap en Ecologische Hoofdstructuur respecteren. Ook 

overeenstemming bereiken met bevoegd gezag.

Onderl. Eisen

70
Ecologische voorzieningen, ecologische 

oevers
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.003 A-watergangen in het weidevogelgebied 

dienen aan één zijde een ecologische 

oever te hebben van tenminste 5 m breed.

ECV.F.001 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land &

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen
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72
Ecologische voorzieningen, voorzieningen 

voor vissen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.004 De Grote Wetering dient  geen enkele 

belemmering te vormen voor migrerende 

vissen en dient volledig door vissen 

passeerbaar te zijn. Vanuit de Grote 

Wetering dient het voor alle soorten 

vissen mogelijk te zijn het oeverwal 

gebeid te bereiken via routes door de 

hoogwatergeul.

VW.F.005 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

83
Ecologische voorzieningen, vliegen en 

nestelen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.005 In de landschapszone dienen voor 

bosafhankelijke soorten vliegroutes en 

nestgelegenheden te zijn opgenomen.

VW.F.005 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

84
Ecologische voorzieningen, 

verscheidenheid landschapszone
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.006 Het landschap in de landschapszone dient 

een verscheidenheid te bieden die ruimte 

biedt voor verschillende biotopen. 

Kernleefgebieden van beschermde soorten 

dienen verbonden te zijn met behulp van 

stapstenen langs de Grote Wetering.

VW.F.005 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

85
Ecologische voorzieningen, behoud 

glanshaver hooiland
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

ECV.F.007 De maatregelen dienen zorg te dragen 

voor behoud van het glanshaver hooiland, 

dat oorspronkelijk aanwezig is.

VW.F.005 VW TM 

Inrichtings

plan

P Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

13.1 LANDSCHAPSZONE

Landschapszone, 78 ha Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Tussen de westelijke dijk en de Grote 

Wetering ligt een landschapszone met een 

oppervlakte van 78 ha. Deze 

landschapszone dient ruimte te bieden om 

natuurwaarden die binnen de 

hoogwatergeul zullen verdwijnen een 

plaats te geven.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Landschapszone, gevarieerder landschap Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de landschapszone dient een veel 

gevarieerder landschap met ruimte voor 

meer verschillende biotopen te ontstaan.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen
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Landschapszone, vliegroutes Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de in het plangebied voorkomende 

bosafhankelijke diersoorten dienen in de 

inrichting van de landschapszone 

vliegroutes en nestgelegenheden te 

worden opgenomen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Landschapszone, bomen Plakkenweg Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De bestaande bomen langs de Plakkenweg 

dienen vanwege een eventuele vliegroute 

voor vleermuizen te worden gehandhaafd.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Landschapszone, recreatieve 

voorzieningen
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de landschapszone dienen te worden 

aangelegd een fietspad en enkele 

recreatieve voorzieningen zoals 

rustplaatsen en een vogelkijkhut.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Landschapszone, natuurvriendelijke oever Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De Grote Wetering dient een 

natuurvriendelijke oever te krijgen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

115
Landschapszone, kruisen wegen door 

fauna
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

LSZ.F.002 De fauna dient langs de Grote Wetering 

met behulp van ononderbroken oever de 

wegen te kunnen kruisen. Er dient een 

faunapassage aan de oostzijde van de 

Grote Wetering aanwezig te zijn.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

95 Landschapszone, onderhoudsvoorziening Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

LSZ.M.001 In de landschapszone dient het mogelijk te 

zijn onderhoudswerkzaamheden uit te 

voeren, mede voor de Grote Wetering. 

Hiertoe dient een onderhoudspad met een 

breedte van tenminste 5 m aanwezig te 

zijn.

VW.M.001 VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

13.1.1 NATTE ZONES

Natte zones Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De natte zones dienen te worden 

afgegraven tot de maaiveldhoogten zoals 

aangegeven in de VW TM 

Maatregelenkaart.

Onderl. Eisen
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13.1.2 VLEERMUIZENROUTE

Vleermuizenroute Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de vleermuizenroute dient beplanting 

te worden aangebracht zoals aangegeven 

in de VW TM Maatregelenkaart.

Onderl. Eisen

13.1.3 BOSCOMPENSATIE

Boscompensatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het project Veessen-Wapenveld dient 

ruimte te bieden aan de benodigde 

compensatie op het gebied van flora en  

fauna.

Onderl. Eisen

Boscompensatie, 15 ha (broek)bos Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In het ontwerp van de landschapszone 

dient ter mitigatie van het areaal te 

kappen bos 15 ha (broek)bos te worden 

aangelegd en vanwege de gewenste 

openheid ook andere natuurdoeltypen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

13.1.4 VISPASSAGES

Vispassage Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om de migratie van vissoorten dient 

mogelijk te worden gemaakt door de 

stuwen te voorzien van een vistrap.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

Vispassage Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De details van het ontwerp van de vistrap 

dient nader te worden bepaald in 

samenspraak met Waterschap Veluwe. 

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen

13.1.5 GRASLAND

37 Grasland, betrouwbaarheid Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De waterstanden in het gebied dienen zo 

gereguleerd te worden dat de 

overstromingsfrequentie (vanuit het lokale 

oppervlaktewaterstelsel) voor grasland 

niet groter is dan 1/10 jaar.

GWS.F.001 - Water-

schap 

Veluwe

Onderl. Eisen Verificatie met berekening, tekening en rapport
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13.2 WEIDEVOGEL- EN GANZENGEBIED

Weidevogels Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het project Veessen-Wapenveld dient het 

verblijf van weidevogels te faciliteren.

Onderl. Eisen

Weidevogels, compensatie Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De openheid van het weidevogel- en 

ganzengebied wordt door de aanleg van 

de dijken enigszins aangetast. Deze 

aantasting van het weidevogel- en 

ganzenfoerageergebied dient te worden 

gecompenseerd door dit gebied met 15 ha 

te vergroten. Met het verwijderen van 

objecten (zie Inrichtingsplan) en de aanleg 

van natuuroevers langs de A-watergangen 

in het weidevogelgebied wordt de 

kwaliteit van het gebied verbeterd.

Onderl. Eisen

13.2.1 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Natuurvriendelijke oevers Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het in het Waterbeheersplan Veluwe 2010 

t/m 2015 vastgestelde beleid van 

Waterschap Veluwe is dat de A-wateren 

die door en langs weidevogelgebieden 

zijn gelegen eenzijdig voorzien worden 

van een natuuroever, waardoor én 

schuilgelegenheid voor jongen én 

broedplaatsen voor soorten kunnen 

ontstaan. Om die reden dienen de A-

watergangen in het weidevogelgebied te 

zijn voorzien van een natuuroever.

Water-

beheer-

plan 

Veluwe 

2010 t/m 

2015

Onderl. Eisen

Natuurvriendelijke oevers Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De breedte van de Natuurvriendelijke 

oevers bedraagt 5 m en daarnaast dient 

een 5 m breed onderhoudspad 

beschikbaar te zijn.

Waterbehe

er plan

Veluwe 

2010 t/m 

2015

Onderl. Eisen
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13.3 LANDSCHAPSELEMENTEN

Landschapselementen, nieuwe beplanting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De oude IJsselloop van Vorchten naar 

Marle in het landschap dient, door de nog 

aanwezige landschapselementen aan te 

vullen met nieuwe beplanting, meer 

herkenbaar te worden gemaakt.

VW TM 

Inricht-

ingsplan

Onderl. Eisen

Landschapselementen, nieuwe beplanting Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Specificaties nieuwe beplanting�� 

beplantingsdichtheid�� boomtypen�.. 

VW TM 

Inricht-

ingsplan

Onderl. Eisen

13.3.1 BOOMGAARD

Boomgaard Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Ter versterking van de landschapsstructuur 

en de ruimtelijke kwaliteit dienen bij 

Vorchten twee boomgaarden te worden 

aangeplant (zie VW TM 

Maatregelenkaart).

VW TM 

Inricht-

ingsplan

Onderl. Eisen

Boomgaard, oppervlakken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Boomgaard 1 heeft een oppervlakte van 

0,6 ha. Boomgaard 2 heeft een 

oppervlakte van 1 ha.

VW TM 

Inricht-

ingsplan

Onderl. Eisen

Boomgaard, type bomen Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De beplantingsdichtheid, type en leeftijd 

van de bomen dient in overleg met 

Waterschap Veluwe te worden bepaald.

VW TM 

Inricht-

ingsplan

Onderl. Eisen
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14 Landbouw-
bedrijfslocatie

78 Ruimte bieden bedrijven Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

LBL.F.001 Het systeem dient het mogelijk te maken 

dat er nabij de oostelijke dijk opstallen 

benodigd voor twee landbouwbedrijven 

met woning geplaatst kunnen worden.

VW.F.009 VW TM

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen LBL.F.002

14.1.1 LANDBOUWBEDRIJFSLOCATIES

97
Landbouwbedrijfslocatie, Oppervlakte en 

hoogte
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

LBL.F.002 Het terrein voor de bedrijfswoning dient 

een oppervlakte te bezitten van tenminste 

1.000 m2 en een afwerkhoogte te hebben 

gelijk aan de kruinhoogte van de dijk.

Het terrein voor de overige 

bedrijfsgebouwen dient een oppervlakte 

te bezitten van tenminste 1,5 ha en dient 

een afwerkhoogte te hebben die 2 m 

hoger ligt dan het bestaande maaiveld.

LBL.F.001 VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Landbouwbedrijfslocatie, binding Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Om binding te houden tussen de percelen 

in de hoogwatergeul en de agrarische 

bedrijven op de binnendijkse kavels 

dienen de woningen op dijkhoogte te 

komen (tegen de dijk aan), zodat er vanuit 

de boerderijen zicht blijft op de gronden 

in de hoogwatergeul.

LBL.F.001 VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Landbouwbedrijfslocatie, stallen en 

schuren
Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Vanuit kostenbesparing en 

landschappelijke inpassing dienen de 

stallen en schuren lager te liggen dan de 

(bedrijfs)woning.

LBL.F.001 VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land
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15 Recreatieve
voorzieningen

In het ontwerp zijn de locaties van de recreatieve voorzieningen opgenomen en zijn 

suggesties gegeven voor de invulling daarvan. Zie tekening VW01 tot en met VW04, en 

RVZ01.

15.1.1 STRAATMEUBILAIR

Straatmeubilair Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de vervolgfase verdient het aanbeveling 

om het straatmeubilair passend uit te 

werken. Ter inspiratie zijn in het 

Inrichtingsplan enkele voorbeelden 

opgenomen.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

73 Rusten en kijken recreanten Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

RVZ.F.001 Het systeem dient recreatie mogelijk 

maken. Het dient voor fietsers en 

wandelaars mogelijk te zijn op specifieke 

locaties te rusten en uit te kijken over de 

omgeving.

VW.F.006 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen

Straatmeubilair Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Onder de zitbank die op de oostdijk is 

voorzien (ter hoogte van Dp O008), dient 

een harde bekleding te worden 

aangebracht.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

15.1.2 KANOROUTE

79 Kanovaren Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

RVZ.F.003 Op de Grote Wetering dient het mogelijk 

te zijn om kano te varen. De kanoroute 

moet gelegenheid bieden voor in- en 

uitstappen op plaatsen waar dat nodig is 

voor het maken van tochten over de 

gehele Wetering.

VW.F.006 VW TM 

Inrich-

tingsplan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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Kanoroute Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De nieuwe bruggen over de Grote 

Wetering langs de landschapszone dienen 

geschikt gemaakt te worden voor 

kanoroute en varend onderhoud.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

15.1.3 INFORMATIEPUNT OUDE GEMAAL

Informatiecentrum oude gemaal Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Bij het gemaal Veluwe dient een 

informatiepunt (informatiebord) ingericht 

te worden over de hoogwatergeul.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

15.1.4 RUSTPUNTEN KANO- EN FIETSROUTE

Rustpunten kan- en fietsroutes Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het ontwerp van de landschapszone dient 

straatmeubilair in de vorm van rustbanken 

te bevatten. Deze dienen zo mogelijk te 

worden gecombineerd met rustpunten 

voor de kanoroute (Grote Wetering) en de 

fietspaden.

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen

Rustpunten kan- en fietsroutes Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Het rustpunt dat gepland is in het zuiden 

(Dp W001), dient buiten het 

beoordelingsprofiel van de waterkering 

geplaatst te worden op kruinhoogte (NAP 

+7,05 m) en op een overgedimensioneerd 

grondlichaam van klei 

(erosiebestendigheidscategorie 2). De 

grasbekleding dient door te lopen over dit 

grondlichaam.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

15.1.5 VOGELKIJKHUT

Vogelkijkhut Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Aan de rand van het weidevogelgebied 

dient een vogelkijkhut te worden 

aangelegd, grenzend aan de geulzijde van 

de westelijke dijk.

VW TM 

Inrichtings

plan

Onderl. Eisen

74 Vogels kijken Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

RVZ.F.002 De recreanten dienen de mogelijkheid te 

hebben om beschut en onopgemerkt de 

weidevogels in het weidevogelgebied te 

bekijken.

VW.F.006 VW TM 

Inrichtings

plan

Provincie 

Gelder-

land

Onderl. Eisen
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Vogelkijkhut Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De vogelkijkhut die naast de westdijk is 

voorzien (ter hoogte van Dp W072+75), 

dient buiten het beoordelingsprofiel van 

de waterkering geplaatst te worden op 

het normale maaiveld.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

Vogelkijkhut Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

Voor de specificaties van de materialen 

waaruit de vogelkijkhut dient te worden 

opgebouwd wordt verwezen naar het VW 

Ambitiedocument.

VW TM 

Dijk-

ontwerp

Onderl. Eisen

15.1.6 WANDELPAD

Wandelpad Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

In de nieuwe uiterwaard ten zuidwesten 

van Veessen dient een wandelpad te 

worden aangebracht dat aansluit op een 

bestaand pad in de uiterwaard van de 

IJssel.

VW TM 

Inrichtings

plan

Onderl. Eisen

Wandelpad Bovenl. Eis Bron Eisinitiator

De wandelpaden dienen onverhard te zijn 

en een breedte van ca. 1 m te hebben. De 

paden dienen door middel van maaien te 

kunnen worden onderhouden. 

VW TM 

Inrich-

tingsplan

Onderl. Eisen
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BIJLAGE 6 Tekeningen
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BIJLAGE 7 Lokale infrastructuur (wegennet)

Afbeelding B8.20

Huidige lokale infrastructuur 

(wegennet)
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