VERSLAG Focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West

15 oktober 2018
Op maandag 15 oktober 2018 vond in het gemeentehuis een tweede focusgroep
dijkversterking Rivierdijk-West plaats. In de focusgroep is in kleiner verband met direct
omwonenden aan de Rivierdijk-West verder gepraat over de wensen en behoeften die zij
in het licht van de nadere dijkversterking hebben. Er waren in totaal 19 bewoners
aanwezig woonachtig aan de Rivierdijk en één bewoner aan de Oosterstraat.
Opening | Rosa Schouten, gemeente Sliedrecht
Mevrouw Schouten heet alle aanwezigen welkom namens gemeente, Waterschap Rivierenland en
advies- en ingenieursbureau RPS. Ze licht het programma van de avond toe.
Terugblik informatieavond & Nadere uitwerking varianten | Marco van Leeuwen, RPS
De heer van Leeuwen, projectleider voor de nadere uitwerking van de varianten, geeft allereerst een
terugkoppeling op de informatieavond van 11 juni 2018 en in het bijzonder op de reacties op de
verschillende gepresenteerde dijkversterkingsvarianten. Bij variant A, waarbij de huidige kruin
opgehoogd wordt, worden veel kansen gezien. Zo blijft het karakter van de dijk behouden en kunnen
de bootjes en steigers behouden blijven. Uit de reacties is naar voren gekomen dat met name variant
B, waarbij de damwand rivierwaarts wordt geplaatst, voor veel weerstand en ontevredenheid bij de
bewoners zorgt. Dit komt met name door het verdwijnen van het uitzicht, en de privacy gaat verloren
als over die damwand een recreatieve route loopt. Over variant C, waarbij de woningen aan de
binnenzijde van de dijk verdwijnen, wordt gezegd dat het technisch de beste oplossing is. Echter gaat
hiermee de schoonheid en historie van de dijk verloren.
Vervolgens wordt er ingegaan op de automatische schuif, een idee dat vanuit de bewoners is
ingebracht. Aan deze constructie zitten verschillende haken en ogen. Een automatische schuif heeft
als risico dat de kans op falen door menselijk handelen hoog is. De schuif wordt bediend doordat het
drijfmechanisme van de automatische schuif in verbinding staat met het water uit de rivier. De schuif
staat in de kruin en de afstand tussen de schuif en het water is groot. Hierdoor is de kans op falen van
de schuif een stuk groter dan wanneer de schuif vlak langs het water staat. Dit is met name van
toepassing voor een automatische schuif op de dijk. Daarnaast zijn er risico's op schade door verkeer,
zetting in de grond en vandalisme. Tot slot scoort deze oplossing ook financieel gezien slecht (dure
oplossing). Zowel gemeente als waterschap zijn daarom terughoudend over deze oplossing.
In de eerste focusgroep van juni 2018 is daarnaast aangegeven dat de dijk naar verwachting
ingrijpend opgehoogd moet worden en dat is door de focusgroepleden als zeer onwenselijk ervaren.
Bij voorkeur heeft de ingreep een minimale impact op de directe woon- en leefomgeving. Een
oplossing kan liggen in het meenemen van het huidige voorland, de huizen en tuinen. Door het
meenemen van het voorland wordt de golfbelasting op de dijk verminderd. De windgolven kunnen
dan bij extreme omstandigheden namelijk eerder breken op de relatief hoge achtertuinen van de
buitendijkse woningen.
De invloed van het voorland wordt stap voor stap uitgelegd. Zo zijn er diverse situaties voor alle
varianten (A, B, en C) doorberekend waarbij een deel van het voorland is meegenomen voor het
bepalen van de kruinhoogte. De meest gunstige situatie ontstaat als er gerekend wordt met een
buitentalud van 1:3 en een buitenberm op NAP +2,50m.
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Wanneer er in de berekening een buitentalud van 1:3 en een voorland op NAP +2,50 m met een
breedte van 20 m wordt meegenomen, is de benodigde kruinophoging rond de 0,5m.

Principe doorsnede dijkvak midden met buitentalud 1:3 en steunberm op NAP +2,50 m

Ook is een situatie doorgerekend waarbij een voorliggende waterkering wordt opgehoogd tot een
hoogte van NAP +3,50 m.

Principe doorsnede dijkvak midden met buitentalud 1:3 en een voorliggende waterkering op NAP +3,50 m

Uit de berekeningen blijkt dat de huidige kruin is die situatie nauwelijks opgehoogd hoeft te worden.
Aan de Slag! | Allen
De deelnemers wordt gevraagd om een reactie te geven op de gepresenteerde varianten waarbij de
invloed van het voorland is meegenomen. Dit wordt aan de hand van post-its gedaan. De reacties
staan hieronder.
Variant A: Ophogen huidige dijkkruin i.c.m. voorland

Voor

Tegen

Algemeen
In principe beste oplossing
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Voor

Tegen

Prima plan
Meest voor de hand liggende stabiele oplossing, zorgt
voor de minste discussie
Bij verdere zorgvuldige uitwerking wellicht een
bespreekbare variant. Flink aantal woningen hebben
vloerpeil op +500 mm + dijk
In principe qua uitzicht de beste oplossing
Prima oplossing zowel buitendijks als binnendijks blijft
bestaan
Beste oplossing voor bewoners en waterverkeer

Uitzicht
Aan de achterzijde blijft al het uitzicht en vrijheid

Ik wil niet tegen alleen wielen en voeten aankijken

Voor behoud privacy buitendijks een goede oplossing

Geen uitzicht binnendijks

Toerisme profilering / sfeer / uniek beeld

Bewoner kijkt tegen muur aan - voorbijgangers kijken
naar binnen
Privacy weg door inkijk

Parkeren
Alleen met behoud van parkeerplaatsen

Parkeren wordt lastig
geen toegang tot erf en garage

Verkeer
Eenrichtingsverkeer acceptabel

Smalle rijbaan

Autoluwe dijk
Behoud karakter is goed

Variant B: Damwand rivierwaarts i.c.m. voorland

Aa nbrengen constructie va nwege oplossen
fa a lkans binnenwaarste s tabiliteit

Voor

Tegen

Algemeen
Buitendijks knapt het op en de dijk gaat minimaal
ophoog, Top
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Voor

Tegen

Algemeen
Privacy buitendijkse huizen gewaarborgd
Beste compromis voor alle dijkbewoners
Sociaal & veilig
Damwand voor het leven
Voor de buitendijkse bewoners de beste oplossing
Iedereen blij. Huizen blijven staan en stevig

Karakter
Karakter dijk door behoud binnendijkse huizen
bewaard

Een rechte damwand is absoluut niet fraai

Nader uitwerken. Geen kaarsrechte damwand,
afwisselend met metselwerk

Karakteristieke aanblik vanaf het water verdwijnt

In oude stijl terug brengen

Kapot maken van dorpsgezicht onomkeerbaar
Slechte oplossing. Geen variatie meer
Wordt saaie aanblik vanaf het water

Uitzicht
Uit sommige woonkamers zie je de rivier niet meer
Zeggenschap over uitzicht en hoogte kwijt
Uitzicht wordt gehinderd voor buitendijkse bewoners
die laag wonen

Verkeer
Gelijk eenrichtingsverkeer van maken

Risico's
Risico dat de wand in een later stadium verder wordt
opgehoogd
Lijkt aantrekkelijk maar is misleidend
Geen goed plan. 1e ophoging als voorbode voor
meerdere in de toekomst zonder respect voor
bewoners
Komt er compensatie voor dure bootlift/steiger die
hierna niet meer aangelegd mag worden ivm breedte
vaarwater
Schuifwand wordt te gemakkelijk weggeredeneerd!
Technisch kan veel beter!
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Variant C: Binnendijks ophogen i.c.m. voorland

Voor

Tegen

Algemeen
Technisch beste oplossing

Dit is bij dijkvak oost ook gedaan. Zie het resultaat.
Niemand vindt het mooi

Duurzame constructie

Nee, behoud dorpskarakter
Dijkvisie weg, willen we toch niet
Profiel gaat teveel achterland in
Geen haalbare variant. Karakteristieke bebouwing
verdwijnt
Karakteristieke beeld Sliedrecht gaat verloren

*NB. De tijd liet het helaas niet toe om alle categorieën voor variant C na te lopen. Daarom is bovenstaande tabel onvolledig.

Conclusies n.a.v. discussie Aan de slag!
Uit de reacties komt naar voren dat een damwand rivierwaarts en een constructie in de kruin de
grootste voorkeur heeft (variant B). Door het mee berekenen van het voorland wordt de ophoging van
de huidige dijkkruin (verder) gereduceerd, waardoor er o.a. meer ruimte overblijft voor
parkeerplaatsen en het uitzicht van bewoners binnen- en buitendijks blijft bestaan. Wel vraagt de
focusgroep aandacht voor de verkeersveiligheid, parkeren en het uitzicht richting de dijk.
Vrijwel iedereen is het er over eens dat een oplossing waarbij buitendijks langs het water een
openbaar toegankelijke wandelroute wordt voorzien, niet gewenst is (dit is een mogelijke combinatie
met de damwandconstructie van variant B).
Als de hoogteopgave straks bij de wettelijke beoordeling minimaal blijkt te zijn en niet ten koste gaat
van de toegankelijkheid van tuinen, inritten en garages, dan geeft de focusgroep de voorkeur aan
variant A.
Wrap Up |Rosa Schouten, gemeente Sliedrecht
Dit was voorlopig de laatste focusgroep bijeenkomst. De inbreng van de bewoners wordt verwerkt in
de eindrapportage. Een derde Informatieavond Waterveiligheid staat gepland op 21 januari 2019.
Mevrouw Schouten vraagt of twee vertegenwoordigers van de focusgroep op 21 januari kort willen
toelichten hoe zij het proces met de focusgroep hebben ervaren. Een deelnemer geeft aan te
waarderen dat de gemeente en het waterschap de bewoners betrekken bij de planvorming.
Dank aan alle aanwezigen!
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