BIJLAGE 1. BEGRIPPENLIJST & SCHEMATISCHE
WEERGAVE DIJKALTERNATIEVEN,
SYSTEEMSCENARIO’S EN BEEKVARIANTEN
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De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.‐
plichtige besluit te nemen (bij dijkversterking is
dat de Provincie). In dit geval gaat het om het
goedkeuringsbesluit voor het projectplan
Waterwet.
Gebied landwaarts van de waterkering waarvoor
een wettelijke veiligheidsnorm is gedefinieerd. De
landwaartse grens van de waterkering is de grens
met het achterliggende maaiveld.
Het schuin aflopende deel aan de landzijde van
de dijk.
Het schuin aflopende deel aan de rivierzijde van
de dijk.
Gebied rivierwaarts van de waterkering waarvoor
geen wettelijke veiligheidsnorm is gedefinieerd.
Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag
adviseert over de reikwijdte en detailniveau voor
een op te stellen MER en die een opgesteld MER
toetst op juistheid en volledigheid (niet verplicht).
Onderbreking in de waterkering voor de doorvoer
van een weg of spoorweg die bij hoge
waterstanden afsluitbaar is.
Afslijpen, verweren, achteruitgaan door onder
andere zandverlies
De kans waarbij de waterkering (voor een
dijktraject) niet meer mag voldoen aan
vastgestelde criteria (mag falen).
De effecten die een overstroming teweegbrengt:
slachtoffers, materiële schade, sociale
ontwrichting, effect op gezondheid en
welbevinden of effecten op natuur‐, landschap‐
en cultuurhistorische waarden.
De hoog gelegen grond die niet overstroomt bij
hoogwater
Een Europese richtlijn die voorschrijft dat de
kwaliteit van Europees grond‐ en
oppervlaktewater aan bepaalde eisen moet
voldoen.
Het hoogste punt van het dijklichaam.
Het uittreden van grondwater aan de binnenzijde
van de kering onder invloed van een
waterstandverschil over een kering.
Omvangrijk infrastructureel project om de
veiligheid in het stroomgebied van de Maas in
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Limburg, Noord‐Brabant en Gelderland te
verbeteren. Het project, gestart in 2006, bestaat
uit 2 delen: Zandmaas en Grensmaas.
De rivierafvoer die bepalend is voor de
maatgevende hoogwaterstanden.
De waterstand die maatgevend is voor het
bepalen van de lokaal vereiste hoogte van de
waterkering. Dit begrip is onderdeel van de
normering die in de afgelopen jaren in Nederland
van kracht was.
Procedure milieueffectrapportage
Milieueffectrapport
Gemiddeld aantal keren dat in een bepaalde tijd
een verschijnsel een zekere waarde overschrijdt.
Kans op verlies van waterkerend vermogen van
een dijktraject waardoor het door het dijktraject
beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit
leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële
economische schade.
De stroming van water via een zandlaag onder
een dijk door. Het water komt achter de dijk weer
omhoog. Hierdoor kan een wel ontstaan. Na
verloop van tijd kan het water zand meevoeren
en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te
ontstaan. Dit leidt tot een proces van
terugschrijdende erosie (groeien van de pipes).
De dijk verliest hierdoor stabiliteit.
Waterkering die beveiliging biedt tegen
overstroming door buitenwater.
Een gebied dat het water via een rivier afvoert
naar zee of naar een meer.
De schuin aflopende zijden aan de binnen‐ en
buitenkant van een dijk
Deel van de rivierbedding tussen zomerdijk en
winterdijk.
Normering gebaseerd op overstromingskansen. In
dit geval betreft het een overstromingskans met
een ondergrens van 1/100e per jaar.
Ondiepe bodem die voor een dijk ligt.
Beleid voor waterhuishoudkundige inrichting van
Nederland in de 21e eeuw
Een verhoging in het landschap om het
achterliggende gebied te beschermen tegen
overstroming.
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking
getreden. Een achttal wetten is samengevoegd
tot één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt
het beheer van oppervlaktewater en grondwater,
en verbetert ook de samenhang tussen
waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast
levert de Waterwet een belangrijke bijdrage aan
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kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van
regels, vergunningstelsels en administratieve
lasten. Totdat de Omgevingswet in werking
treedt‐ voorzien vanaf 2021 ‐ blijft de Waterwet
van kracht.
Dwarsprofiel van de rivier tussen het zomerbed
en de waterkering.
Dwarsprofiel van de rivier waar bij normale en
lagere waterstanden de rivierafvoer plaatsvindt.

Ter verduidelijking van de bovenstaande begrippen zijn er onderstaand nog enkele verduidelijkende
plaatjes opgenomen.
Figuur 0.1 Werking van de verschillende faalmechanismen

Figuur 0.2 Overzicht van de opbouw van een dijk

Figuur 0.3 Schematische weergave dijkalternatieven, systeemscenario’s en beekvarianten

