
Wordt de

bestaande dijk

afgegraven in

optie 1? Zie

verslag voor

antwoord.

Voorkeur voor

KA 1, want KA 2

komt te dicht

langs het huis

Vanuit oogpunt

verkeersveiligheid

ivm kinderen. En

daarnaast meer rust.

Bewoner heeft

gronden maar als het

waterschap hiervoor

betaalt kan dit

eventueel gebruikt

worden voor de

dijkversterking

voorkeur

voor KA 1

Strandje met

een weggetje er

naar toe. Ter

hoogte van

Nieuwe Veer 5.

Bij de vorige

dijkversterking een

verhoging en ee n lager

stuk gemaakt. De dijk is

hier ook naar buiten

gelegd. De vraag is

waarom de berm hier

verlaagd is.

Eerste voorkeur vanuit

het waterschap is

binnendijks versterken,

daarna buitendijks en

daarna een

constructie.

Een eventuele geul

kan gegraven worden

als er compensatie

moet plaatsvinden.

Deze zal gegraven

worden in de

uiterwaarden.

Van het

strandje

wordt veel

gebruik

gemaakt. 

voorkeur voor

het

buitenwaartse

alternatief KA 1

kans om eventueel

het verkeer verder

naar buiten (op de

nieuwe brede

tuimelkade te laten

rijden en dan voor de

deur een

voetgangerszone.

Dijkvak 85: kleine ophoging tuimelkade

Dijkvak 86: buitenwaartse asverschuiving met kruinverhoging

Dijkvak 81+82: Kruin van de tuimelkade wordt iets verhoogd en naar buiten toe verbreed.

KA 1 lijkt een logischere

meer simpele optie.

Twee aspecten: visueel

+ dijk beschadigen als

er een constructie in

komt. Effecten hiervan

onzeker.

Kansrijk Alternatief 1: Verhoging tuimelkade + verschuiving buitenwaarts

De bestaande dijk

constructief

versterken. Komen

hier neven effecten bij

kijken? Is het nodig om

de natuur op deze

manier te

beïnvloeden? 

Dijkvak 81 en 82: stabiliteitsconstructie

Dijkvak 85: Kleine ophoging tuimelkade

Dijkvak 86: stabiliteitsconstructie

Vraag: in het

dwarsprofiel zijn twee

rode streepjes te zien

betekent dit dat er

twee constructies

komen?

Zorgen over dat

een constructie

de dijk op

termijn alleen

kan verslappen.

Kansrijk Alternatief 2: Stabiliteitsconstructie en ophoging tuimelkade
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KA 1 dv 81 + 82

KA 1 dv 85

KA 1 dv 86

KA 2 dv 81, 82 en 86

KA 2 dv 85
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