
Algemeen Bestuur Brabantse Delta

Ter attentie van alle AB leden
Postbus 5520
4801 D2 Breda

Betreft : Vezoek en informatie mbt dijkverhoging Bastion Terheijden

Terheijden, 1 2 januari 201 I

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Het Waterschap Brabantse Delta is voornemens tot dijkverhoging in onder andere de omgeving van

het Bastion in Terheijden. Wij, de omwonenden van het Bastion, willen u graag informeren over een

aantal aspecten m.b.t. deze dijkverhoging. Daarnaast willen wij u verzoeken toe te zien op een

zorgvuldig vervolgtraject waarin onze wensen en suggesties op een serieuze en nauwgezette wijze
worden meegenomen.

Onze kwestie

ln de komende jaren gaat het waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Voor de

Mark aan het Bastion betekent dat een verhoging van de dijk van 100 cm. ln de praktijk betekent dat,

dat er een dijk wordt aangelegd van 120 cm omdat de dijk nog moet inklinken.
Wij hebben er alle begrip voor dat de dijken verhoogd worden en dat de veiligheid voor de toekomst
wordt geborgd. De consequenties zijn voor ons echter zeer ingrijpend. Wij wonen op een plek met een
prachtig ui2icht, waar destijds veel geld voor is betaald. Met de voorgenomen dijkverhoging verdwijnt
dit uitzicht en dat beschouwen wij als een ernstige bedreiging van ons woongenot. Ook betekent dit
een waardedaling van onze woningen.

Bedenkingen over het voorgaande proces

Het Waterschap heeft ons uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over een oplossing, die

voor alle partijen acceptabel is. Er zijn bewonersbijeenkomsten en keukentafelgesprekken
georganiseerd en er zijn Dijkinspiratieteams. Dat noemt het Waterschap "Samen Beter".
Wij zijn van mening dat aan ons aandeel in de voornoemde gesprekken niet het juiste belang wordt
toéget<enO en dat wi¡ derhalve om de tuin worden geleid. Wij voelen ons niet gehoord- én niet serieus
genomen. Ook vinden wij het proces niet transparant. Daarnaast betichten, wij'de Brabantse Delta van
vooringenomenheid, Daarin staan wij niet alleen. De gemeente Drimmelen, die zich achter ons
schaañ, heeft gelijksoortige ervaringen in het ovedeghet de Brabantse Delta. \,

Niet qehoord
ln de verschillende gesprekken met het Waterschap hebben wij ons constru
hebben bijvoorbeeld een realistisch alternatief voor een dijk voorgesteld, de

ctief opgesteld. Wij
zogenaamde "hybride

optie". Daarbij wordt een dijk aangelegd van circa 40 cm die in geval van calamiteiten snel verhoogd
kan worden tot de juiste hoogte. Dit is een bewezen oplossing die o.a. in Zaltbommel is toegepast.
ln de gesprekken met het waterschap bleek overduidelijk de weerstand tegen de voorgestelde
oplossing. Het meest bizarre argument dat werd aangedragen was "dat men er geen ervaring mee
had". Ons alternatief is op geen enkele manier in de effectbeoordeling mee gewogen. Vanaf de eerste
bijeenkomst stuurde het Waterschap aan op een dijkverhoging en werden andere alternatieven
afgewezen.
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Voorinqenomenheid
Het Waterschap heeft een effectbeoordeling laten doen voor 3 alternatieven. Een dijk, een muur en
een volledig demontabele kering. Ons voorstel voor een hybride kering is niet mee genomen in de
effectbeoordeling. Argument van het Waterschap was dat de hybride kering vergelijkbaar is met een
demontabele kering. Volgens ons is dit pertinent onjuist. De hybride oplossing komt juist tegemoet aan
de belangen van alle stakeholders. Het is een veilig, goedkoper en praktischer alternatief en zorgt er
voor dat wij een acceptabel uitzicht behouden. Zoals verwacht kwam de dijk met afstand als beste
oplossing uit de bus. Dit terwijl zowel het Waterschap als de Gemeente op basis van ondezoek
twijfels hebben bij de kwaliteit van de ondergrond voor deze oplossing.
Wij zijn van mening dat het standpunt van het waterschap vooraf al vast staat. Het rapport van
adviesbureau HKV heeft enkel het doel gehad alle gesprekken over demontabele keringen stop te
zetten met de argumenten "te duur, te moeilijk en alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen." Ook
het argument dat de staande organisatie hiervoor onvoldoende personeel heeft, is niet steekhoudend.
Nagenoeg alle calamiteiten- en rampenplannen in Nederland kunnen niet (geheel) door de
beheersorganisaties worden uitgevoerd. Bijna voor al deze plannen zijn regelingen getroffen met
derden.

Niet transparant
Bij elk volgend gesprek zijn we geconfronteerd met nieuwe feiten en uitgangpunten (die niet
onderhandelbaar waren) en welke gedurende het proces werden veranderd. ledere keer werden wij
voor verassingen gesteld. Bijvoorbeeld gegoochel met de uiteindelijke hoogtes. Tijdens de 1e

bewonersbijeenkomst werden dijkhoogtes genoemd van ca. 70 cm. Dit is inmiddels gestegen naar
120 cm, bijna een verdubbeling. Een ander voorbeeld is dat vanwege het inklinken de dijk met 10 cm
zou worden verhoogd. D¡t blijkt inmiddels 20 cm te zijn. Deze strategie van omgevingsmanagement is
een onacceptabele manier van pappen en nathouden.
Ook is er informatie in het voordeel van het Waterschap verdraaid. De kosten voor een demontabele
kering blijken bij navraag bij een leverancier veel lager te liggen dan het Waterschap communiceert.
Wij verwachten van het Waterschap dat de feiten kloppen en de motivering deugdelijk is.

Klacht inqediend

Wij vinden het handelen van het Waterschap op grond van het bovengenoemde in strijd met artikel
3:2 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht en derhalve onbehoorlijk. \Âfrj hebben daarom een
formele klacht ingediend bij het DB. Deze klacht is in behandeling bij de Dijkgraaf.

Ons probleem en het alternatief

De plannen van het Waterschap hebben grote impact op ons woongenot. Er is een realistisch
alternatief dat tegemoet komt aan de belangen van het Waterschap én die van de bewoners van het
Bastion.

Ons probleem

Brabantse Delta heeft het voornemen een dijk aan te leggen van 1,20 m. Na inklinken, hetgeen
ettelijke jaren zal duren, zal de dijk circa 1 meter zijn. De impact hiervan is groot. Wij verliezen dag in
dag uit, 24 uur per dag het zicht op de Mark. Het water, fauna en roeiboten zijn niet meer zichtbaar.
Voor alle bewoners aan het Bastion (no. 28 tlm 44) was het zicht op de Mark een belangrijke reden
om voor deze locatie te kiezen. Dit verdwijnt nu permanent. En dat voor een omstandigheid van
extreem hoog water die zich naar verwachting niet heel frequent zal voor doen. Wij hebben er
overigens alle begrip voor dat de veiligheid voor de toekomst wordt geborgd.

Waar wij geen begrip voor hebben is dat er op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met onze
belangen. Er is een prima alternatief dat veilig is en bewezen in de praktijk.



Het Alternatief

Wij stellen voor om een "hybride kering" aan te leggen. Deels dijkverhoging (40 cm) en deels
demontabel (50 cm). Onderstaand illustratie geeft een indicatie hoe e.e.a. er uit ziet bij normale
omstandigheden en bij hoog water.

Normale situatie . ,-. Dïkverhog¡ng {40 cm}

Damwandprofiel

Bij hoog water Demontabele kering (50 €ml

Dit is een bewezen alternatief. ln Zaltbommel is een vergelijkbare kering aangelegd. Lengte 450
meter. Deze wordt slecht 1x in de vijf jaar getest. ln 4 uur is de volledige kering opgebouwd zonder
problemen. Het montagewerk is belegd bij een aannemer.

Kijk a.u.b. even naar de twee korte filmpjes op Youtube die een prima indruk geven van deze
oplossing:

1. Waterschap test noodwaterkering Zaltbommel :

https ://www.voutu be. com/watch ?v=TWSUAnTJ 25E

2. Waterkering Zaltbommel vlot bedrijfsklaar :

h tt ps : 
j//www, vo ut u be. c o m/w a t c h ?v= o D BZ u s D 1 q 88

Ook in Kampen heeft men gekozen voor een demontabele kering. Daar heeft men onlangs een
bestaande kering vervangen door een demontabele kering omdat het onderhoud te duur werd.

Klaas Jansen, (Waterschap Groot Salland) : "Een kering met schotbalken blijkt onderhoudsarm te zijn,
wat zorgt voor lagere kosten en minder verkeershinder."

Lees het artikel in de Stentor:

7. https://www.destentor.nl/kampen/deel-waterkering-in-kampen-vervansen-onderhoud-
wordt-te-d u u r-a5 13f3ca/?referrer=https://www.google. n l/
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De hybride kering in het kort. Een demontabele kering:

- ls veilig,

- Bewezen in de praktijk o.a. (Zaltbommel, Kampen, Nijmegen, Limburg),

- Kosten voor aanleg zijn aanzienlijk lager dan BD schetst,

- Onderhoud en beheer valt alleszins mee. (ervaringen elders, aannemers),

- Komt tegemoet aan de belangen van het Waterschap én de bewoners

Relevante additionele aspecten van de demontabele waterkering

De volgende aspecten zijn van belang om mee te wegen bij de beoordeling van de demontabele
kering:

1) De demontabele kering is met name bedoeld om golfslag van schepen op te vangen

2) Het ruimtebeslag van deze oplossing is minimaal, de waterkering is optimaal in te passen in de
omgeving

3) Een ondergronds stalen damwandprofiel, 15120 meter diep, met een betonnen slof bovenop, als
basis voor monteren van flexibele delen,

4) Het damwandprofiel is volledig vervangend voor het hele dijklichaam, dat overigens , zoals uit
ondezoeken is gebleken tekortkomingen vedoont. Deze gebreken moeten worden aangepakt,
deze oplossing heeft derhalve een grote meenruaarde.

5) Door deze damwandoplossing te gebruiken worden de aanwezige ecologische milieuvriendelijke
oevers gespaard. Deze dienen anders opnieuw te worden aangelegd (meerkosten).

6) Aan de veiligheid van de flexibele waterkering behoeft niet te worden getwijfeld, elders in het land
wordt deze veelvuldig toegepast. (zie hier boven)

7) Het aanbrengen van de damwand kan met behulp van de nieuwste funderingsmachines
plaatsvinden, vanaf het water. Daardoor minder overlast.

8) lnklinken is niet nodig i.v.m. de stevigheid van het damwandprofiel

9) Het huidige recreatieve gebruik van de groene dijk blijft in stand

10) De bewoners van het Bastion zullen geen aanspraak maken op planschade als er wordt gekozen
voor een "hybride kering"

1 1) Dit samenstel van voordelen rechtvaardigt ruimschoots de acceptatie van de netto-meerkosten.

Kortom, een realistisch en fraai alternatief dat een onderbouwd en afgewogen ondezoek
rechtvaardigt.



Het "beleid" Demontabele keringen

Het Waterschap BD wijst momenteel vezoeken m.b.t. tot demontabele keringen af op basis van
"Beleid" Dit beleid is ven¡voord in een rapport van HKV. "Demontabele keringen bij Brabantse Delta",
"Achtergrond en redeneerlijn voor beleid". Op dat "beleidsdocument" valt nogal wat af te dingen.
(PR3676.40, december 201 8).

1. Het beleid blijkt geen beleid. Het beleid is niet vastgesteld in het AB. Door dit rapport te
hanteren als beleid is er feitelijk sprake van onrechtmatig handelen.

2. Het rapport is duidelijk geschreven met een opdracht. (Wie bepaalt, bepaalt!) "Hoe kunnen we

overtuigend verzoeken om demontabele keringen añruimpelen? "

3. Het rapport is gebaseerd op een "inventarisatieronde". Een redeneerlijn. Het is geen beleid, het

is, met alle respect, prutswerk.

4. Het rapport is tendentieus. Men probeert een demontabele kering te framen als iets zeer
gevaarlijks. Pure stemmingmakerij. De onderstaande foto staat op de voozijde van het rapport.

Dit behoeft geen nadere uitleg lijkt ons. Wij vinden dit lachwekkend maar ook betreurenswaardig. Alles
wordt in het werk gesteld om van het gezeur af te zijn.

Wij gaan er van uit dat dit "beleid" ter zijde wordt gelegd bij het vervolgtraject.



Ons verzoek

Op basis van het voorgaande mag blijken dat het ons ernst is. Wij hebben zeer grote bezwaren tegen
een dijkverhoging van 1.20m. Er is een realistisch, haalbaar en fraai alternatief dat het waard is om
serieus ondezocht te worden.

Wij vragen u het volgende :

1) Een zorgvuldig en objectief onderzoek door een onafhankelijke partij naar de door ons
voorgesteld hybride kering voor het Bastion in Terheijden. Een ondezoek waarin onze informatie
en materiële en immateriële schade wordt meegenomen. Een ondezoek waarvoor meerdere
offertes worden opgevraagd. Een ondezoek waarin een eerlijke business case is opgenomen
waarbij ook onze kosten en baten worden meegenomen.

2) Añruijzen van het huidige "beleidsdocument" bij de besluitvorming

3) Een zorgvuldige afweging bij de besluitvorming waarin op een serieuze en respectvolle wijze
wordt om gegaan met onze belangen.

Bij voorbaat onze dank!

Hoogachtend,

Namens de omwonenden van het Bastion in Terheijden

Gerard Ramaekers


