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 SAMENVATTING  
 
Op donderdag 15 december 2016 heeft de 3e informatieavond voor de 
dijkversterking Geertruidenberg – Amertak plaatsgevonden in zalencentrum 
Boelaars te Raamsdonksveer. Tijdens de avond waren zo’n 50 geïnteresseerden 
aanwezig.  
 

Tijdens een plenair deel is door het waterschap Brabantse Delta en adviesbureau 
Tauw een toelichting gegeven op de voortgang van het project en op de Nota 
Reikwijdte en detailniveau. Deze nota ligt van 16 december 2016 tot 26 januari 
2017 ter inzage. In de nota wordt de formele start van de m.e.r. procedure 
beschreven. Aan bod komt onder andere het doel van het project, de problematiek 
en mogelijke oplossingen. 
 

De avond was opgedeeld in twee delen. Na het plenaire deel konden de aanwezigen 

gericht vragen stellen aan 5 gesprekstafels. De tafels werden goed bezocht en de 
sfeer was goed. 
 
VRAGEN 
 

Tijdens het plenaire deel kwamen de volgende vragen aan bod: 
Vraag 1: Wordt met de term piping hetzelfde bedoeld als onderloopsheid? 
Antwoord: Daar wordt inderdaad hetzelfde mee bedoeld. Bij dit mechanisme gaat 
het erom dat hoge waterstanden kunnen zorgen voor waterstromen onder de dijk 
(1). Dit noemen we ‘kwelstromen’. Deze kwelstromen nemen het zand uit de 
ondergrond mee. Dit kan  zorgen voor een “tunnel” onder de dijk (2). Als deze 
tunnel groot genoeg is kan de dijk afschuiven of inzakken (3). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Vraag 2: Gesproken wordt over de (mogelijke) toekomstige ecologische 
verbindingszones langs de Amertak. Als meekoppelkans wordt gesproken over het 
(mogelijk) realiseren van een pontje. Worden er ook flora- en fauna verbindingen 

voorzien dwars op de Amertak? 
Antwoord: Door de provincie zijn langs de Amertak en de Donge in de 
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lengterichting (parallel aan de Amertak en de Donge) zones aangewezen waar 
ecologische ontwikkeling wordt voorgestaan. Er hoeven derhalve, zoals bij 
(auto)snelwegen vaak het geval is geen haakse op de infrastructuur gelegen flora- 
en fauna passages aangelegd te worden. 

 
Vraag 3: De Amertak wordt in de dijksecties onderverdeeld in een oostzijde en een 
westzijde. Aan westzijde zit een damwand. Wat betekent die damwand voor het 
zandtransport / piping?  
Antwoord: In de Amertak aan de westzijde (t.h.v. de passage met de A59) ligt 
inderdaad in de huidige situatie een damwand. De rest van Amertak (voor zover 
binnen de projectscope) is in steenbestorting aangelegd. Deze steenbestorting reikt 

echter niet tot aan de bodem van het kanaal. Langs de gehele Amertak speelt het 
probleem van piping (zie voor uitleg van dit mechanisme de voorgaande vraag).  
 
Vraag 4: Het transport over het water en ook de Amertak neemt in aantal en 
omvang (afmetingen) toe. Wordt bij de dijkversterking die huidige diepgang van de 
Amertak geborgd en wat beteken de keersluizen voor de scheepvaart? Voor de 

scheepvaart is minimaal een diepte benodigd van 5 m onder NAP. Bij bijvoorbeeld 
het Julianakanaal (stroomopwaarts) is recent het kanaal verbreed en verdiept. 
Antwoord: Het bestuur van het waterschap heeft besloten om op dit moment niet 
de keuze te maken om keersluizen te realiseren. Daarom worden er nu 
alternatieven uitgewerkt om de dijk te versterken. Dat is sowieso nodig omdat het 
meest voorkomende probleem langs de Amertak en de Donge piping is, daar 
moeten los van het wel/niet (toekomstig) aanleggen van keersluizen maatregelen 

voor getroffen worden. Rijkswaterstaat is de vaarwegbeheerder van het kanaal. 
Rijkswaterstaat hanteert vergunning-eisen en normen voor de afmetingen (breedte 
en diepte) van de Amertak om zo de bevaarbaarheid te borgen. Deze eisen en 
normen vanuit Rijkswaterstaat vormen een randvoorwaarde voor de 
dijkversterking. Het kanaal blijft dus in tact qua breedte en diepte. 
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