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Oevers Lange Linschoten 

Kennisnemen van: 

De Raadsinformatiebrief met betrekking tot de voortgang stabiliseren oevers Lange Linschoten. 

Inleiding: 

Bij de reconstructie van de oevers van de Lange Linschoten speelt een aantal zaken zoals stabiliteit van de 
oevers, herstel van de wegen, verkeersveiligheid, natuur en landschap en cultuurhistorie. Maar ook voor 
het HDSR zijn daarbij een aantal belangrijke zaken als recreatievaart, hydraulisch afvoercapaciteit, 
boezemopgave en ecologisch aspecten (kader richtlijn water). Daarnaast is de Lange Linschoten ook een 
onderdeel van het Watergebiedsplan Linschoterwaard. 

Los van hetgeen hiervoor is gemeld, heeft het college besloten eerst de oevers te stabiliseren, omdat dit 
noodzakelijk is om vervolgstappen te kunnen ondernemen. 
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Kernboodschap: 

Naar verwachting kan het bestek "stabiliseren van de oevers van de Lange Linschoten" eind 2016 in de 
markt gezet worden. 



Vervolg: 

Op 18 november 2014 zijn de technische uitgangspunten: ontwerp stabilisatie oevers Lange Linschoten, 
door ons college vastgesteld. Deze uitgangspunten hebben voor uw raad ter inzage gelegen bij de griffie. 
Ook de bewonerswerkgroep "Lange Linschoten" is over deze uitgangspunten geïnformeerd. 

Uitgangspunten 
Onderstaand zijn de technische uitgangspunten benoemd waaraan het ontwerp stabilisatie oevers Lange 
Linschoten moet voldoen, te weten: 
De oeverconstructie maakt geen onderdeel uit van de waterkering; 
De ontwerplevensduur van de oeverconstructies is minimaal 20 jaar; 
De maximaal toegestane verplaatsing wordt 50 mm aangehouden; 
Het oeverontwerp moet dus voorzien in bescherming tegen afkalving als gevolg van golfaanvallen 
van recreatievaart; 
Er wordt geen rekening gehouden met aanvaring van de kering door scheepvaart; 
De watergang mag niet versmald worden; 
Lichte ophoogmaterialen worden uitgesloten in verband met de benodigde draagkracht; 
De nieuwe situatie moet net als de huidige voldoende ruimte bieden voor bomen in het talud; 
Voor de stabiliteitsberekeningen wordt uitgegaan van de standaardbelasting voor zwaar verkeer van 
13,3 kN/m 2 over 2,5 m [9]. 

Met betrekking tot de hiervoor genoemde uitgangspunten is het volgende nog van belang. 
De technische uitgangspunten gelden voor zowel de Noord Linschoterzandweg als de Zuid 
Linschoterzandweg. 

Voor wat betreft de functionaliteit van de Linschoterzandwegen kan nog worden opgemerkt 
dat op deze wegen nu motorvoertuigen zijn toegestaan met een maximaal gewicht van 15 
ton. Voor (agrarisch) verkeer (aanwonenden) wordt een algemene ontheffing verleend van 8 
ton per as. 

Bij de hierboven genoemde technische uitgangspunten is daarom uitgegaan van de 
standaardbelasting voor zwaar verkeer. Voor dit uitgangspunt is gekozen om twee redenen: 

1. het handhaven van de gewichtsbeperking is een weerbarstige aangelegenheid; 
2. het voorkomen van het steeds moeten uitvoeren van herstelwerkzaamheden. 

Provincie en HDSR 
De provincie heeft gelet op haar wettelijke taak het HDSR verzocht om de regionale waterkeringen op 
deugdelijkheid te toetsen. Kort gezegd komt een dergelijk onderzoek op het volgende neer. 
Het HDSR moet onderzoeken of de waterkering, die zich in de dijken bevindt, stabiel is 
(risico met betrekking tot verschuiven) en/of binnen aanvaardbare toleranties water doorlaat. 

Voor een goed begrip: de Noord en Zuid Linschoterzandweg zijn een dijk waarbinnen zich in 
feite de echte waterkering bevindt, bijvoorbeeld vervaardigd uit klei. Het onderzoek heeft 
derhalve betrekking op, als het ware, de echte dijk binnen de dijk. 
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Mocht uit dit onderzoek blijken dat de waterkering, om wat voor reden dan ook, niet meer 
deugdelijk is, dan worden er herstelmaatregelen uitgevoerd. Hiervoor kan het noodzakelijk 
zijn dat de Noord en Zuid Linschoterzandweg tijdelijk hun functie verliezen, omdat er 
werkzaamheden aan de waterkering moeten worden verricht. 

Vergunningplicht 
Om herstelwerkzaamheden aan de oevers van de Lange Linschoten te mogen uitvoeren is 
een watervergunning van het HDSR vereist en wel om twee redenen: 

1. de te treffen maatregelen dienen dusdanig te zijn dat het afkalven van de oevers wordt 
tegengegaan, opdat de Lange Linschoten voldoende waterbergingscapaciteit heeft; 

2. indien voor het aanbrengen van stabiliteitsmaatrelen een verankering in de waterkering (dijk binnen 
de dijk) noodzakelijk is, mag dit niet ten koste gaan van de stabiliteit van deze kering en/of de 
toelaatbare waterdoorlaatbaarheidstolerantie hiervan. 

Bestek stabilisatie oevers Lange Linschoten 
Door bureau Oranjewoud zijn oplossingsrichtingen aangedragen die niet zijn doorgerekend. Ook 
is in het rapport van genoemd bureau niet stilgestaan bij de bomen. Kortom; er is slechts 
een globale kostenindicatie aangegeven. Bij deze indicatie is geen aandacht geschonken 
aan het eventueel moeten verankeren van de nieuwe beschoeiing in de waterkering om het huidige 
gebruik van de Noord- en Zuid Linschoterzandweg, door verkeer met agrarische doeleinden, 
"duurzaam" op deze wegen te borgen. 

In het rapport van bureau Oranjewoud is een indicatieve kostenraming, zonder doorrekening van de te 
treffen maatregelen, opgenomen van 3,8 miljoen euro. Ook is in genoemd rapport niet stilgestaan bij de 
mogelijkheid dat voor het stabiliseren van de oevers verankering in de waterkering noodzakelijk is. Voor het 
verankeren van de stabilisatie in de waterkering is vergunning van het HDSR noodzakelijk. Deze 
vergunning is noodzakelijk om de stabiliteit van de waterkering te borgen en/of de watertoelaatbaarheid 
hiervan binnen de tolerantie te houden. Een watervergunning kan derhalve worden geweigerd. 

Voor de stabilisatie van de oevers Lange Linschoten is op basis van de "uitgangspunten" een ontwerp 
gemaakt, technisch doorgerekend en voorgelegd aan het HDSR. In afwachting van de uitwerking van het 
verzoek van de provincie aan het HDSR om de kwaliteit van alle waterkeringen in de provincie te 
beoordelen kan de aanvraag om een vergunning niet in behandeling worden genomen. 

Zodra er duidelijkheid is met betrekking tot de mogelijkheid om de stabilisatiemaatregelen te verankeren in 
de waterkering, kan offerte voor een bestek worden aangevraagd. Dan kan ook doorgerekend worden of 
de indicatie van de kosten, die samenhangen met de stabilisatie van de oevers, zich bewegen rondom de 
in verleden indicatief afgegeven indicatie van 3,8 miljoen euro. 

Landschappelijke Waardenkaart Provincie 
In 2015 is door de provincie Utrecht de Waardenkaart Beschermde Kleine Landschapselementen 
vastgesteld. Dit betekent dat de bomen die langs de oevers van de Lange Linschoten staan een 
beschermde status hebben gekregen. Concreet impliceert dit, dat de bomen niet mogen worden gekapt en 
als dit noodzakelijk is in verband met de uit te voeren werkzaamheden, de bomen moeten worden herplant. 
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Overige Informatie 
In de maand april staat gepland om door de gemeente en het HDSR een gezamenlijke inloopavond te 
organiseren. Tijdens deze avond worden de aanwonenden geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot het stabiliseren van de oevers Lange Linschoten. 

Voorts zal aan de aanwonenden door het HDSR de vraag worden voorgelegd hoe zij willen omgaan met de 
inlaat in de waterkering en welke oplossingen er in dit verband zijn. Ook zal er worden stilgestaan bij de 
aanwezigheid van steigers. 

Conclusie 
Gelet op het vorenstaande is het thans minder realistisch om een tijdsplanning af te geven. Naar 
verwachting kan hieromtrent na de zomervakantie meer duidelijkheid worden versterkt. 

Wel kan worden vermeld dat met de voorbereiding van een aanvraag om een vergunning, het opstellen van 
een bestek, de Europese aanbestedingsprocedure en de gunning van het werk een tijdsbeslag is gemoeid 
van circa 6 tot 9 maanden. 

Bijlagen: Niet van toepassing 

De secretaris De burgemeester 
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