
Verslag van werksessie SAFE dijkzones Achthoven-Oost en 
Achthoven-West, 25 mei 2021 
  

Plaats :  Online via Zoom 

Aanwezig: Zie presentielijst  

Notulist : Janine de Ruiter en Nadine Keller 

 

Opening 
Pieter Bode (Waterschap Rivierenland) heet alle aanwezigen welkom in deze werksessie voor de 
waterkeringen in de gebieden Achthoven-Oost en Achthoven-West.  
 

Mededelingen 
De informatie die gedeeld wordt is openbaar. 

 
Presentatie 
Pieter Bode (Waterschap Rivierenland) geeft uitleg over het waarom van de dijkversterking en de 
stand van zaken van het project. 
 
De getoonde sheets zijn beschikbaar op de website: www.wsrl.nl/safe  
 
Opmerkingen op de alternatieven 
In breakoutrooms worden de kansrijke alternatieven per dijkzone toegelicht: 

A. Achthoven-West 

B. Achthoven-Oost 

De alternatieven zullen vergeleken worden op milieuaspecten, en daarnaast gaan we met overheden 
en bewoners in gesprek over de zorgen en kansen. Op basis hiervan zal een voorkeursalternatief 
vastgesteld worden. 
Doel van deze sessies is om te inventariseren of de juiste informatie bekend is, welke zorgen er zijn en 
welke kansen bewoners zien. 
 
De presentaties van de specifieke breakoutrooms zijn ook te vinden op www.wsrl.nl/safe  
 

A. Achthoven-West 

Opmerkingen t.a.v. het deelgebied en de alternatieven 

• Wat zou het doen met het natuurgebied aan de buitenkant als er een dijkversterking aan de 

buitenkant plaatsvindt? Waarom is natura2000 zo’n strenge wetgeving? 

o Aantasting van een Natura200 gebied mag pas plaatsvinden als aan het ADC-

principe is voldaan. De A staat voor Alternatieven, D voor Dwingende Reden en C 

voor compensatie. Bij deze dijkzone kunnen we niet voldoen aan de A van 

alternatieven. Er zijn namelijk alternatieven denkbaar waarbij het Natura2000-

gebied niet aangetast wordt. 

• Bewoners schrokken van de informatie over de kansrijke alternatieven. Zij hadden eerder 

nog niks gehoord van het waterschap over een dijkversterking.  

• Vraag van een bewoner: wanneer weten we meer over wat het voorkeursalternatief wordt 

en of wij onze plannen voor de tuin on hold moeten zetten?  

http://www.wsrl.nl/safe
http://www.wsrl.nl/safe


o De planning hiervoor is dat het voorkeursalternatief aan het eind van 2021 bekend 

wordt.  

 

B. Achthoven-Oost 

Opmerkingen t.a.v. het deelgebied en de alternatieven 

• Er wordt een vraag gesteld hoe het einde van dit dijkvak eruit gaat zien? Dhr. Van Veen 
antwoordt dat er goed aangesloten zal worden bij de delen die niet versterkt worden. 

• Er wort gevraagd wat voor constructie zal er geplaatst worden? Dhr. van Veen antwoordt 
dat we uitgaan van een damwand. Dit zal in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt 
worden.  

• Er wordt gevraagd hoe het zit met de kabels en leidingen?  
o Dhr. Van Veen antwoord dat kabels en leidingen meegenomen worden in de 

planuitwerkingsfase, tenzij het om ‘categorie 1’ (grote) kabels en leidingen gaat. Als 
er kabels en leidingen in het gebied liggen waar een constructie voorzien is, moeten 
we gaan kijken hoe we daarmee omgaan. 

• Een bewoner geeft aan bezig te zijn met zonnepanelen, waarvoor ook het e.e.a. aangelegd 
moet worden. Hij vraagt zich af of dat nog in te passen is.  

o Dhr. Bode antwoordt dat het het handigst is om buiten de aangegeven zone te 
blijven.  

o Dhr. Van Veen vult aan dat er vanuit de nutsbedrijven soms niet te veel grond 
overheen gelegd mag worden. Bij beide alternatieven is dit daarmee een 
aandachtspunt. 

• Er wordt gevraagd of de op- en afritten stabiel genoeg zijn bij een damwand? Dhr. Van Veen 
antwoordt dat hier in principe omheen gewerkt wordt. 

• Alle aanwezigen geven aan de voorkeur te hebben voor het eerste alternatief (KA2): de 
constructieve oplossing voor piping en stabiliteit 

• De stabiliteitsberm van het 2e alternatief (KA3) heeft niet de voorkeur. 
o O.a. voor een bewoner omdat zijn koeien over het stuk grond tussen de dijk en de 

eendenkooi naar het land lopen. Hij maakt zich zorgen over de breedte tussen de 
dijk en eendenkooi. Hier lopen koeien overheen naar het land. Een oplossing zou 
een beton pad van ongeveer 3 meter kunnen zijn. 

o Bij andere deelnemers komt de berm dichter op het bedrijf 
(vrachtwagenparkeerplaatsen) en de woning. 

• Er wordt opgemerkt dat er in het noordelijke stuk veel kwel is (rondom Achthoven 24 en 25). 
Het grond- en straatwerk achter de boerderijen aan de Achthoven 24 en 25 kwam omhoog. 

• De vraag wordt gesteld hoe we omgaan met bomen? Wens om zo veel mogelijk bomen te 
behouden. Dhr. Bode geeft aan dat er in principe geen bomen op dijk zijn toegestaan. De 
reden hiervoor is dat een boom die omwaait een grote kluit meeneemt, waardoor de 
waterveiligheid in gevaar komt. Het is wel mogelijk om i.h.k.v. de landschappelijke inpassing 
fruitbomen te plaatsen op de nieuwe bermen. Er zal dan een leeflaag op de berm 
aangebracht moeten worden.  

• Een bewoner geeft aan dat er binnenkort mogelijk glasvezel gelegd gaat worden. Onduidelijk 
is of dit er daadwerkelijk komt, wie dit aanlegt en wanneer. Gaat het waterschap achteraan. 
 

Afronding 
Pieter Bode licht het vervolg toe. De planning die tijdens de bewonersavond is gecommuniceerd is 
aangepast en ziet er nu als volgt uit: 
 



• Vastellen Voorkeursalternatief in het College van Dijkgraaf en Heemraden: Januari 2022 

• Informatieavonden over het Voorkeursalternatief: januari/februari 2022 

 
Het verslag en de presentatie van de werksessie zal worden verzonden aan de aanwezigen. 
 


