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Aanleiding

De Grebbedijk beschermt de gehele Gelderse Vallei tegen overstromingen
vanuit de Neder-Rijn. Op dit moment (sept. 2010) voldoet de dijk aan de
wettelijke veiligheidsnorm. In de periode 2001-2009 zijn diverse studies
uitgevoerd naar de waterveiligheid van de Gelderse Vallei. In deze studies is
gebleken dat de huidige veiligheidsnorm (1:1.250) voor de Gelderse Vallei
niet meer in verhouding staat tot de gevolgen van een overstroming. Het
meest gangbare overstromingsscenario voor de Grebbedijk is een door-
braak ter hoogte van de Blauwe Kamer. Het overstroomde gebied strekt
zich dan uit van de Neder-Rijn tot aan de Randmeren. Dit leidt volgens
modelberekeningen tot een directe economische schade van circa
€ 10 miljard en circa 250.000 getroffenen. In het effectgebied bevinden
zich verschillende steden waaronder Amersfoort en Veenendaal.

De Provinciale Staten van Utrecht heeft onderzoek laten verrichten naar de
mogelijkheden voor compartimentering van de Gelderse Vallei om de
veiligheid te vergroten. Uit deze studie, die gezamenlijk met het waterschap
Vallei en Eem en de provincie Gelderland werd gedaan, bleek het versterken
van de Grebbedijk tot een ‘doorbraakvrije dijk’ de meest interessante oplos-
sing vanuit kosten-baten oogpunt te zijn. Deze conclusie is bestuurlijk ook
bekrachtigd.

Ook op rijksniveau is veel aandacht voor waterveiligheid. Naar aanleiding
van het advies van de commissie Veerman werkt de Rijksoverheid momen-
teel via het Deltaprogramma aan een nieuwe normering voor alle dijkringen
in Nederland. In 2017 moet de nieuwe normering definitief worden
verankerd in de Waterwet. Voor de Grebbedijk zullen vanaf dat moment
zeer waarschijnlijk hogere veiligheidseisen gelden. In het Deltaprogramma
wordt ook onderzocht welke mogelijkheden het concept Deltadijk biedt voor
de bescherming van Nederland.

De introductie van het concept Deltadijk is aanleiding voor het verkennen
van de toekomst van de Grebbedijk waarbij ruimtelijke meerwaarde en
functiekoppeling worden meegenomen naast robuste veiligheid. Bij deze
verkenning worden de uitkomsten van de waterveiligheidsstudies, de
mogelijke aanpassing van het normenstelsel in het kader van het
Deltaprogramma en de wens om de Grebbedijk doorbraakvrij te maken
meegenomen.
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De opgave

De essentie van de Deltadijk is dat een Deltadijk meer functies heeft dan
alleen water keren en dat de Deltadijk blijvend veiligheid biedt aan het
erachter gelegen land en inwoners, ook als het klimaat verandert. Er bestaat
een keur aan mogelijkheden hoe hier invulling aan te geven.

Deltadijk = Een dijk is een Deltadijk als deze zo hoog, breed of sterk is
dat de kans op een oncontroleerbare overstroming praktisch nihil is.

De opgave was om een visie te ontwikkelen voor een optimaal veilige
Grebbedijk met ruimtelijke meerwaarde. Dit rapport is een verkenning naar
de mogelijkheid van een (Delta) doorbraakvrije dijk in de aanloop naar het
ontwikkelen van een visie voor de Grebbedijk. In deze verkenning zijn
verschillende ‘ varianten’-ontwerpen gemaakt op basis van de input van
betrokken partijen. Hierbij wordt ook naar innovatie en naar
multifunctionaliteit gekeken.

Deskundigen van de provincies Utrecht en Gelderland en waterschap Vallei
en Eem hebben samen onderzocht hoe aan deze opgave invulling kan
worden gegeven. Hiervoor zijn drie verkenningen uitgevoerd: een
omgevingsverkenning, een technische verkenning en een innovatieve
verkenning. Zij hebben een aantal experts opdracht gegeven om daarbij te
ondersteunen. De resultaten zijn samengebracht en uitgewerkt in vijf hoofd-
varianten van ontwerpen voor de Grebbedijk.

Dit rapport geeft de resultaten weer van deze ambtelijke verkenning en kan
worden gebruikt als inspiratie- en informatiebron indien de Grebbedijk in de
toekomst daadwerkelijk zal worden versterkt.

Gezamenlijk verkennen (een proces)

Het concept Deltadijk combineert de veiligheidsopgave van een dijk met de
ruimtelijke opgaven in het gebied waar de dijk ligt. De omgevings- en
innovatieverkenning is gebiedsgericht en integraal aangepakt. Het
verkennen van de toekomst van de Grebbedijk is een zoektocht samen met
deskundigen van de partijen in het gebied. Veel van deze partijen hebben
dan ook meegedacht over de toekomst van de dijk.

Foto: Verschillende partijen om tafel tijdens charrette.
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Foto: Verschillende partijen om tafel tijdens charrette.

Met interviews en bijeenkomsten zijn de ideeën en wensen van partijen in
het gebied bij elkaar gebracht. Dit werd vormgegeven in het rapport:
Omgevingsverkenning (BMC1).

Binnen de technische verkenning is onderzocht hoe de maximale veiligheid
door middel van een doorbraakvrije dijk in het geval van de Grebbedijk er
dan uit moet zien (Grontmij 1). Daarnaast zijn de innovatieve mogelijk-
heden verkend (Grontmij 4 en La4sale). Deze 3 studies vormen de basis
voor een charrette (een uitgebreide workshop, Grontmij 2) waarin de
partijen samen tot inspirerende ideeën voor de toekomst van de Grebbedijk
zijn gekomen.

De ideeën uit de deelstudies en de charrette zijn de basis voor de
ontwerpen (La4sale 1).

De Grebbedijk en omgeving

De Grebbedijk is slechts 5,5 kilometer en houdt daarmee bij hoogwater de
gehele Gelderse vallei droog. De dijk vertoont over dit korte traject vele
verschijningsvormen. Ze loopt door stedelijk en door agrarisch gebied. Er
langs vinden we natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Aan de dijk

ligt een commerciële haven, een bedrijventerrein en ook een plezierhaven.
De dijk wordt gebruikt als recreatieroute en er staan ook huizen langs de
dijk. Auto en fietsverkeer maken gebruik van de dijk (zie ook
Overzichtskaart A – Gebiedsanalyse Grebbedijk, pag. 4).

De dijk is op basis van haar verschijningsvorm op te delen in een landelijk
en een stedelijk deel. Het stedelijk deel is weer onder te verdelen in een stuk
langs het stadscentrum van Wageningen en een deel dat tussen haven en
bedrijventerrein loopt. Binnen het landelijk deel onderscheiden we de aan-
sluiting op de Grebbeberg als specifiek stuk vanwege de aanwezigheid van
Het Hoornwerk. Dit Hoornwerk is een verdedigingswerk dat onderdeel
uitmaakt van de Grebbelinie en stamt uit 1745. Dit onderscheid vindt men
terug in de conceptontwerpen.

Partijen en wensen

De Grebbedijk is van teen (buitentalud) tot teen (binnentalud) in eigendom
van het Waterschap Vallei en Eem. Het Utrechts Landschap is eigenaar en
beheerder van het hoornwerk met de bastions en van het natuurgebied de
Blauwe Kamer. De daarnaast gelegen Plasserwaard is in beheer bij het
Utrechts Landschap, maar in eigendom van Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer heeft in de Bovenste Polder onder Wageningen ook nog
gronden in eigendom en beheer. Daarvan is een deel landbouwgrond, dat
door agrariërs gebruikt wordt. De Grebbedijk ligt op het grondgebied van
Rhenen en Wageningen. Beide gemeenten hebben aangegeven direct
betrokken te willen zijn bij het visietraject en hebben ideeën en wensen als
het gaat om de uitwerking daarvan.
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Buitendijks haven- en bedrijventerrein

Richting Wageningen

De belangen van de gemeenten Veenendaal en Ede als het gaat om een
nieuw profiel van de dijk is gering. Voor hen is vooral veiligheid van belang.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het gebied vanaf de Grebbedijk tot
aan de dijk aan de overkant van de Neder-Rijn, zij kan een belangrijke
partner zijn als de dijk richting de rivier opschuift. De Rijksoverheid geeft de
kaders voor de dijkverbetering en stelt de nieuwe normen op. De planning
van de Rijksoverheid; Nieuwe normering vastgelegd in de Waterwet in 2017
en realisatie van de opgaven in de periode 2020-2050. Daarnaast zijn
diverse andere belangenorganisaties betrokken geweest bij deze verkenning
(zie voor volledige lijst Bijlage A).

De verscheidenheid aan functies en gebieden gaat gepaard met een ver-
scheidenheid aan partijen. Deze partijen maken van het gebied gebruik,
hebben belangen in het gebied en hebben ideeën over de toekomstige
inrichting van het gebied rond de dijk. Voor de betrokken partijen is de
primaire functie van de Grebbedijk het bieden van voldoende veiligheid
tegen overstroming van de Gelderse Vallei. Uit de omgevingsverkenning
bleek ten aanzien van de dijk en de aangrenzende gebieden diverse
wensen te bestaan waarvan we er hier een aantal zullen noemen.

Langs de dijk zijn diverse cultuurhistorische elementen aanwezig waaron-
der het Hoornwijk onder aan de Grebbeberg. De wens is deze te behouden
en waar mogelijk beter zichtbaar te maken. Daarnaast wijzen partijen op de
kansen voor het realiseren van de EHS (i.e. Ecologische Hoofdstructuur)
ten zuiden van de dijk, recreatieve routes over of langs de dijk en
ontwikkeling van de plezierhaven. De verkeersveiligheid op de dijk is ook
een belangrijk punt van aandacht. Nu kunnen fiets, voetganger en auto
elkaar niet veilig passeren. Waar de dijk langs de commerciële haven loopt
spelen enerzijds de ontwikkelingsmogelijkheden van haven en bedrijventer-
rein. De stad Wageningen is nu van de rivier af gericht. De bedrijfshaven
bepaalt voor een groot deel het rivieraanzicht. Er zijn wensen geuit om dit
gebied aantrekkelijker in te richten.

Anderzijds kan de ruimtelijke kwaliteit
van het binnendijkse gebied hier een
impuls gebruiken.

Een ambitie in het gebied is de Gelderse Vallei te laten uitgroeien tot een
topregio voor innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding:
FoodValley. Daarbij hoort een aantrekkelijke, recreatieve, veilige en goed
bereikbare woonomgeving waaraan de dijk een bijdrage kan leveren. Een
laatste punt van aandacht dat we hier noemen is de wens vanuit het beheer
de dijk zo in te richten dat deze eenvoudig is te onderhouden.

Hoornwerk en Grebbedijk

Steenfabriek
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Technische verkenning

In de verkenning is op technisch vlak gekeken naar de benodigde
maatregelen om de dijk doorbraakvrij te maken. De opgave was in beeld te
brengen wat de minimaal benodigde maatregelen zijn om de dijk zo veilig
te maken dat de kans op een doorbraak verwaarloosbaar klein wordt. De
Deltacommissie introduceerde voor dergelijke dijken het begrip Deltadijk.
Een Deltadijk is een robuuste dijk die zo hoog, breed of sterk is dat de kans
op een oncontroleerbare overstroming praktisch nihil is. Mogelijkerwijs
biedt een Deltadijk de oplossing voor de wens om voor een langere termijn
een gebied veilig te stellen en voor de gevolgen van klimaatverandering.

Binnen deze verkenning hebben Grontmij en Deltares berekeningen ge-
maakt om inzicht te krijgen in de benodigde ingrepen om de Grebbedijk de
status Deltadijk te geven. Ook hebben zij een gevoeligheidsanalyse uitge-
voerd waarbij is gekeken naar verschillende berekeningsmethoden en
uitgangspunten.

Voor vier representatieve dwarsprofielen zijn indicatieve maatregelen
geschetst. Daarbij zijn de uitgangspunten van de quick-scan doorbraakvrije
dijken gebruikt en is gebruik gemaakt van ervaringen en uitgangspunten uit
de verkenning Deltadijk bij Keent.

Er is speciaal gekeken naar de nieuwe inzichten in het piping mechanisme.

Piping = Een mechanisme waarbij water onder de dijk doorloopt wat
leidt tot instabiliteit en uiteindelijk tot doorbraak.

Over de risico’s van piping heeft het Expertise Netwerk Waterkeren (ENW)
recent een advies aan de staatssecretaris geschreven. Dit mechanisme blijkt
een zeer onderschat probleem waarvoor de Grebbedijk zeer gevoelig is.
Indien invulling wordt gegeven aan het advies van ENW dan zal de
Grebbedijk in de vierde toetsronde (2011-2017) niet voldoen aan de nieuwe
eisen. Dit is nog een reden om te kijken naar een verhoging van de
veiligheid van de Grebbedijk.

Onderstaand dwarsprofiel geeft een beeld van de benodigde maatregelen.
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De maatregelen voor de Grebbedijk bestaan vooral uit taludverflauwing en
lange binnendijkse bermen van circa 25 meter breed. Met deze maatregelen
zal de dijk ook voldoen aan de nieuwe inzichten op het gebied van piping en
de verwachte nieuwe normering. Overigens zijn de geschetste maatregelen
de meest gangbare oplossingen bij dijkversterkingen. Er zijn echter nog vele
andere (technische) mogelijkheden om een dijk met een verwaarloosbare
kans op doorbraak te realiseren.

Oplossingsrichtingen

Er zijn diverse mogelijkheden om de Grebbedijk technisch doorbraakvrij te
maken. Elke mogelijkheid biedt weer andere kansen om bepaalde functies
aan te koppelen en daardoor de ruimtelijke, recreatieve, commerciële en
ecologische waarden te vergroten.

In plaats van één efficiënt standaardprofiel dat de klassieke dijk kenmerkt,
kan de Deltadijk met een keur aan profielen ruimte bieden aan andere
functies en toch doorbraakvrij zijn.

Een dijk kan terrasseren (i.e aanleggen in terrassen of vormgeven in
terrassen) en zo ruimte bieden aan tuinen, gescheiden verkeerstromen en
landbouw. De dijk kan superflauw zijn, een ecologische gradiënt bieden en
de waterdynamiek buitendijks dramatiseren. De dijk kan bebouwing
opnemen of zelfs uit bebouwing bestaan, waarmee woningen een podium
krijgen of bedrijven en parkeerplaatsen worden ‘weggewerkt’. De dijk kan
veel sterker zichtbaar worden. Ze kan een wereld op zich gaan vormen maar
ook bijna helemaal ‘oplossen’ door het landschap binnen- en/of buitendijks
als het ware er overheen te laten vloeien. Bovendien kan de Deltadijk dit
allemaal achter elkaar, door in te spelen op de verschillende onderscheiden
trajecten. Door op maat te reageren op de omgeving zal ze uit zeer
verschillende segmenten kunnen gaan bestaan.

Varianten

Sommige van de ideeën die naar boven zijn gekomen zijn haalbaar in hun
eenvoud, andere wervend in hun functionele uitgebreidheid. Om overzicht
te bieden in alle verschillende mogelijkheden hebben we in dit document
zes ontwerpen opgesteld.

Elke variant geeft per segment (vier hoofdsegmenten met in totaal twaalf
subsegmenten) een op maat gemaakte oplossing voor een Deltadijk waarbij
in oplopende volgorde zowel de multifunctionaliteit als de mate van
verandering toeneemt.
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Dus variant 1 is het minst ingrijpend maar levert ook de minste meerwaarde
en variant 5b levert het breedste scala aan extra’s maar zal een hele grote
ingreep zijn in het gebied.

Elke variant wordt verbeeld met een bovenaanzicht en een serie
dwarsprofielen. Het bovenaanzicht geeft helder de segmenten weer en hoe
ver (lees hoe breed) de transformatie plaats kan vinden. De dwarsprofielen
tonen het principe van de dijkverzwaring en de vergroting van de
functionaliteit. Nota bene, de profielen zijn niet zozeer technisch accuraat
of maatvast, ze zijn slechts bedoeld om het idee weer te geven en de
essentie van de ingreep. De ontwerpen moeten niet te letterlijk genomen
worden maar zijn wel realistisch (hiermee wordt bedoeld dat ze ook vanuit
de technische accuraatheid zijn bekeken).

De dijk vanaf Wageningen (tussen jachthaven en steenfabriek)
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Variant 1

In de eerste variant is de bestaande situatie leidend. Maatregelen die zijn opgenomen, zijn vooral gericht op het doorbraakvrij maken van de dijk en niet zo zeer op het
benutten van kansen. Waar er plaats is voor een binnendijkse berm (zie technische verkenning) wordt hiervoor gekozen. Waar bestaande bebouwing dit in de weg staat is
een technische oplossing ingepast.

Langs de stedelijke kern van Wageningen (segment 4a t/m-4d) is de oorspronkelijke dijkvorm voor een groot deel behouden. De dijk wordt met een damwand doorbraakvrij
gemaakt, bestaande bebouwing, tuinen en de functie van de dijk blijven behouden. Het dijksegment langs de commerciële haven (3b-c) wordt ook met een damwand
versterkt zodat de dijk niet meer ruimte in beslag neemt. Bij de jachthaven (3a) is binnendijks meer ruimte en wordt een binnendijkse berm aangelegd. In het landelijke deel
(2a t/m 2c) wordt de dijk met grond doorbraakvrij gemaakt. Alleen daar waar bebouwing binnendijks dicht bij de dijk staat is de verbreding buitendijks uitgevoerd. Deze
ingenomen ruimte moet elders weer gecompenseerd worden. Het Hoornwerk is onzichtbaar verstevigd met een damwand. Kortom een variant met een kleine impact, maar
alleen voor de veiligheid een meerwaarde.
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Variant 2

De Grebbedijk is een recreatieroute. Vanaf de dijk kijk je uit over een bijzonder en gevarieerd landschap. De Grebbedijk is een verbinding tussen Heuvelrug en Veluwe. De
rivier, de uiterwaard het cultuurlandschap vanaf de dijk is veel te zien. Om recreatief verkeer beter te faciliteren zijn in deze variant weg en fiets- en voetpad gescheiden. Het
voet- en fietspad op de kruin van de dijk en het autoverkeer op de opgehoogde binnenberm.

In stedelijk gebied (segmenten 4a t/m 4d) is niet overal plaats om binnendijks te verbreden. Om plaats te creëren voor het scheiden van rijbanen voor langzaam en
snelverkeer wordt deels buitendijks verbreed. Ook langs de haven (3b-3c) worden de rijbanen gescheiden. Door ruimtegebrek binnendijks wordt hier gekozen voor het
versterken middels een damwand. Langs de jachthaven en in het landelijk gebied worden de rijbanen ook gescheiden. Het langzaam verkeer heeft vanaf de kruin van de dijk
een mooi uitzicht, de autoweg loopt over de verhoogde binnenberm. Ook op het Hoornwerk worden rijbanen gescheiden, maar niet via bermen van verschillend niveau,
slechts in indeling van het verhardingsprofiel. Het doorbraakvrije profiel wordt in variant 2 benut voor het scheiden van langzaam en snelverkeer. Dit maakt de Grebbedijk
tot een prettigere plek voor wandelaars en fietsers.
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Variant 3

Binnendijks en buitendijks vormen in de huidige situatie gescheiden werelden. Variant 3 maakt van de dijk een verbindend element. De taluds worden intensiever benut. Er
worden functies aan de dijk toegevoegd.

Het buitendijks talud bij het stedelijk gebied van Wageningen wordt bij de stad betrokken. Om het doorbraakvrije profiel te kunnen realiseren is ruimte nodig aan de bin-
nenzijde van de dijk. Voor de grond die bewoners binnendijks afstaan krijgen zij buitendijks een stuk overtuin terug. Deze tuin is trapsgewijs aangelegd, de onderste delen
van de tuin staan met grotere regelmaat onder water dan de bovenste: het principe van de trapdijk. Langs het bolwerk wordt de ruimte buitendijks benut als uitloopgebied
voor de stad door hier een parkje aan te leggen. Langs de haven (3b-3c) wordt ruimte gecreëerd voor een groene loper met gescheiden rijbanen. Een aantal daar aanwezige
bedrijven worden verplaatst. Een superbrede (oever)dijk biedt in het landelijk gebied meer ruimte aan natuur (EHS, Ecologische Hoofdstructuur) en recreatie. Het dijkli-
chaam wordt hier onderdeel van een veel bredere verhoging. Benodigde grond wordt uit de uiterwaard gewonnen, hier wordt een nevengeul gerealiseerd. Het laatste stuk
dijk tot aan de Grebbeberg (1a-1b) wordt autoluw zodat het hier prettig fietsen en wandelen is, door de dijkweg naar de N-weg af te takken. Daarnaast is er een omleiding
van de Cuneraweg naar de N-weg getekend, hierdoor wordt het kruispunt op het Hoornwerk ontzien en een nieuw kruispunt op de N-weg gerealiseerd wat overzichtelijker
en daardoor minder gevaarlijk is.
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Variant 4

Naast verweving van functies met de dijk, worden in variant 4 delen van de dijk verplaatst. Ook gaat de functieverweving in deze variant verder dan in vorige varianten. Nu
wordt ook de ruimte in het dijklichaam benut. Ecologische en recreatieve barrières worden opgeheven en bijzondere woonmilieus vormen een toegevoegde waarde. De
dijksegmenten (4b t/m 4 d) worden aanzienlijk verbreed. Het doorbraakvrij profiel wordt ingepast in een brede dijk met een langzaam aflopend buitentalud. Dit buitentalud
biedt plaats aan natuur en recreatie. De extra ruimte die de dijk buitendijks vraagt wordt in andere segmenten gecompenseerd. De jachthaven wordt verplaatst naar vlakbij
Wageningen centrum. Dit biedt twee voordelen: de haven is een aanwinst voor de stad en de vrijgekomen ruimte bij dijkdeel 3a is een aanwinst voor de EHS. De dijk langs
de nieuwe jachthaven wordt extra breed zodat deze ruimte biedt aan een boulevard. Het bedrijventerrein aan de binnenzijde van dijksegmenten 3b en 3c wordt verwerkt in
de dijk. De daken van de bedrijfspanden worden benut als groene loper / stadspark. Het haven- en bedrijvengebied is hiermee geen obstakel meer binnen de doorgaande
recreatieve route van Wageningseberg naar Grebbeberg. Op het dijksegment 3a worden dijkwoningen gerealiseerd. De dijk wordt dusdanig verhoogd en verbreed dat hier
op gebouwd kan worden zonder dat dit de veiligheid van de dijk ondermijnd. Dit levert een prachtig woonmilieu met uitzicht over een natuurlijke uiterwaard. De stad die nu
met zijn achterkant naar de rivier ligt krijgt een voorkant en een functionele verbinding. Ter hoogte van dijksegmenten 2a t/m 2c wordt de dijk naar binnen verplaatst. De
oude dijk blijft als cultuurhistorisch relict liggen en doet dienst als recreatieroute. Wel wordt de dijk op enkele plaatsen doorbroken zodat water en natuur vrij spel krijgen in
het tussendijkse landschap. De nieuwe brede dijk wordt landinwaarts gelegd en garandeert de veiligheid van het achterland. Het parkeerprobleem bij het Hoornwerk (1b)
wordt in de dijk opgelost met een constructieve oplossing. Doorgaand autoverkeer in de nieuwe dijk verwerkt, vergelijkbaar met het werkelijke plan in Rotterdam. Daarnaast
is er een alternatief voor de omleiding getekend voor die in variant 3, Cuneraweg naar de N-weg, met de bedoeling het kruispunt op het Hoornwerk te ontlasten.
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Variant 5a

Door in het landelijk gebied de dijk verder landinwaarts te verleggen ontstaat meer ruimte voor de rivier en riviergebonden functies. In deze variant is zelfs ruimte gemaakt
om in de uiterwaard te wonen.

De dijk bij Wageningen wordt binnendijks aanzienlijk verbreed. Woningen moeten wijken maar krijgen een nieuwe plaats op de dijk: met uitzicht over de uiterwaarden. Waar
de dijk het oude bolwerk van Wageningen passeert vormt de dijk een nieuw bolwerk om Wageningen veilig te houden.
Ook in deze variant wordt de jachthaven verplaatst naar vlakbij het stadscentrum. De commerciële haven wordt heringericht. In de dijk wordt ruimte gevonden voor opslag
van (bulk)goederen. Dijk en water worden bij de haven weer meer met elkaar in verband gebracht. Het binnendijkse bedrijventerrein wordt verplaatst. In de dijk worden
bedrijfsgebouwen geplaatst met een ingang aan binnendijkse zijde. De dijk zelf wordt een groene zone met fiets en wandelpaden. Doorgaand autoverkeer wordt in de
nieuwe dijk verwerkt. Waar eerst de jachthaven lag (3a) wordt nu de EHS verbreed.

De dijk buigt in landelijk gebied sterk af van haar oorspronkelijke tracé en wordt naar binnen verlegd. Op verschillende plaatsen wordt buitendijks wonen mogelijk gemaakt.
Een spannend en exclusief woonmilieu. Soms omringd door water, vaak door een aantrekkelijk groene en natuurlijke uiterwaard. De oude dijk blijft aanwezig als recreatieve
route door het groen. Op de dijk bij het hoornwerk wordt een bezoekerscentrum ontwikkeld. De dijk zelf wordt technisch versterkt en parkeren wordt in de dijk geplaatst.
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Variant 5b

Variant 5b is de meest extreme variant. De dijk krijgt vanaf de haven een geheel nieuw tracé. Het uiterlijk is hier die van een superdijk in optima forma.

In dijksegmenten 4a t/m 4d maken huidige huizen plaats voor een binnendijkse versterking. Hiervoor worden dijkhuizen teruggeplaatst. De wilde, natuurlijke uiterwaard
begint aan de kruin van de dijk en is het toegankelijke uitloopgebied voor Wageningen. De verplaatste jachthaven sluit hier mooi op aan.

De jachthaven komt tegenover de commerciële haven te liggen (3a). De silo’s en de opslagruimten voor bulkgoederen die horen bij deze haven worden in de dijk geplaatst.
De dijk zelf biedt op de kruin ruimte aan een parkallee. Vanaf dit punt volgt de nieuwe dijk het tracé van de N225. De bedrijven van bedrijventerrein Nudepark vinden een
plek in de dijk aan de binnendijkse kant. Tussen oude dijk en nieuwe dijk ontstaat een buitendijks woonwerkgebied met een technische oplossing voor hoogwater. De N225
wordt de nieuwe ontwikkelingslijn. Woningen en bedrijvigheid sluiten hier op aan. Door deze ingrijpende maatregel ontstaat een heel groot multifunctioneel uiterwaarden-
gebied waar de natuur. De nieuwe dijk wordt de hoofdtransportas. De oude dijk heeft een puur recreatieve functie. Dit betekent ook dat het Hoornwerk autovrij is.
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Conclusies

Ontwerpen
De hier gepresenteerde ontwerpen zijn geen blauwdrukken voor een nieuwe
dijk. Met deze varianten wordt duidelijk dat er een breed scala aan moge-
lijke invullingen zijn voor de dijk. Door te denken in termen van Deltadijken
worden meer mogelijkheden zichtbaar dan dat er bij een traditionele dijk-
versterking in beschouwing wordt genomen. Zoals gezegd, een dijk is een
Deltadijk als deze zo hoog, breed of sterk is dat de kans op een oncontro-
leerbare overstroming praktisch nihil is. Volgens de technische verkenning
zijn vooral maatregelen tegen het mechanisme piping noodzakelijk om van
de Grebbedijk een Deltadijk te maken. Maatregelen kunnen bestaan uit
taludverflauwing en lange binnendijkse bermen afhankelijk van de ruim-
telijke wens. De dijk wordt zo beschouwd meer een onderdeel van haar
omgeving. Kansen en mogelijkheden worden hierdoor zichtbaar. In deze
verkenning is duidelijk geworden dat de verschillende segmenten van de
dijk om elk een andere oplossing vragen. Elk dijksegment is anders en biedt
andere kansen voor functiecombinaties. De verschillende onderdelen van
de gepresenteerde varianten zijn ook onderling te combineren.

Draagvlak
Uit de interviews en de bijeenkomsten waarbij deskundigen zijn uitgedaagd
hun visie en ideeën in te brengen, kan worden geconcludeerd dat voorals-
nog alle partijen uit het gebied openstaan voor een visie voor de Grebbe-
dijk. De gebiedsgerichte en integrale aanpak werd goed ontvangen.

Veiligheid wordt als essentiële voorwaarde beschouwd. Als daarvoor
aanpassingen van de dijk moeten plaatsvinden, dan vindt men dat dat moet
gebeuren op een goede en duurzame wijze, zodat men niet binnen
afzienbare tijd weer een dijkverbetering hoeft te verwachten. Binnen de
regio lijkt er draagvlak voor doorontwikkeling van de Grebbedijk naar een
Deltadijk. Men houdt wel een pleidooi voor behoud van de huidige situatie:
Een open doorkijk naar de rivier. De dijk moet daarom niet zozeer hoog als
wel breed worden.

De ruimtelijke kwaliteit moet versterkt worden. Ook ziet men kansen om
bestaande opgaven in het gebied (natuurontwikkeling, recreatie, stedelijke
ontwikkeling) integraal een nieuwe impuls te geven met de start van een
dijkverbeteringproject. Dit zal een goede motivatie voor de verschillende
partijen zijn om actief te participeren in een gebiedsproces.

Kansen
Er zijn veel verschillende wensen in het gebied en er is nog geen voorkeurs-
variant bepaald. In de verkenning is gebleken dat de aanwezige waarden en
plannen op het vlak van landschap, archeologie, cultuurhistorie, natuur en
recreatie niet alleen randvoorwaarden stellen maar ook veel kansen bieden.
Cultuurhistorische en archeologische monumenten kunnen duidelijker
zichtbaar worden gemaakt, het landschap kan worden versterkt en als de
dijk goed en veilig wordt heringericht kunnen wandelaars en fietsers genie-
ten van een mooie route.

Een integrale aanpak met aandacht voor genoemde onderwerpen zal de
veiligheid voor het gebied verhogen en biedt kansen om de kwaliteiten in
het gebied te versterken. Dit zal gaan om specifieke oplossingen voor
bepaalde dijktrajecten maar ook de bestaande opgaven te integreren en
financiële middelen te koppelen. Daarnaast kan dit om tijd en geld te
besparen door een efficiënte uitvoering. De kosten en baten van de verschil-
lende varianten zijn nog niet in beeld en ook naar de publieke en private
kostendragers is nog niet gekeken. Ook zal de technische haalbaarheid van
de specifieke maatregelen op specifieke locaties meer in detail moeten
worden bekeken.
Indien bij de dijkverbetering verschillende functies en kansen worden
meegekoppeld zoals in deze verkenning is geïnventariseerd, zullen deze
niet allemaal maar wel voornamelijk op Gelders grondgebied plaatsvinden.
Daarnaast zal de verhoging van de veiligheid juist gevolgen hebben voor
vooral het Utrechtse grondgebied.
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Vervolg

Deze verkenning kan worden gebruikt als wordt besloten dat de Grebbedijk
moet worden verstrekt. Deze verkenning is een aanzet voor een visie voor
een dijkverbeteringsproces en levert daarvoor inspirerende oplossingen.

Foto: Verschillende partijen om tafel tijdens charrette.
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Bijlage A ~ Betrokken partijen

Organisaties:

Provincie Utrecht
Provincie Gelderland
Waterschap Vallei en Eem
Waterschap Rivierenland
Gemeente Rhenen
Gemeente Wageningen
Gemeente Veenendaal
Gemeente Ede
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
VROM
SVGV
Het Utrechts Landschap
Staatsbosbeheer
WERV
Stichting Grebbelinie
GLTO
Universiteit van Wageningen (WUR)
Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen
KNNV Wageningen
Wagenings Milieu Overleg
Mooi Wageningen/ Stichting de Greb
Stichting Vrienden van de Wageningse Berg

Contactpersonen:

M. Toussaint, J.W. Vrolijk
N. Hoppenbrouwers, N. Breij
R. Stellingwerff
E. Hazenoot
C. Apell, J. van Maanen
W. Pol, R. van Vliet
B. Huysmans
M. Karsten
H. Balfoort
J. Duijvenbode, W. Silva
C. Vlak
M. van Arkel, I. Faasen
H. Geessink
E. KleinLebbink
M. Karsten
L. Rietberg
G.J. van Laar
P. Veilinga, J. van Loon
H. Runhaar
A. Loomans
R. Busman
H.J. Brons
M. Kessler
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Bijlage B ~ Bronnenlijst

• BMC 1: Omgevings Verkenning Grebbedijk, gebiedsanalyse en
actoren analyse, maart 2010. Projectnummer: 418420 BMC: K.
Komdeur en Tillema in opdracht van de provincie Utrecht

• Grontmij 1: Technische Verkenning Grebbedijk, Doorbraakvrije
Grebbedijk. Ondersteunende werkzaamheden technische uitwerking
toekomst Grebbedijk. Grontmij 2010

• Grontmij 2: Charrette Grebbedijk. Geen gewone maar een
duurzame doordachte dijk. Een tussenstap naar een visie op de
Grebbedijk. labREM 2010

• La4sale 1: Innovatie Verkenning Grebbedijk, visievorming en
ontwerpen dijkvarianten, juni 2010 La4sale, Pepijn Godefroy.

• Beek & Kooiman Cultuurhistorie: De Grebbedijk, Cultuurhistori-
sche waarden en signalering kansen en risico’s bij dijkverbetering.
Amsterdam, februari 2010, Dolf Bekius, in opdracht van de
provincie Utrecht
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Colofon

Uitgave provincie Utrecht, oktober 2010

Dit eindrapport is gebaseerd op de eerdere verkenningen en de ontwerpen in het kader van het project Toekomst Grebbedijk.
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