Wilt u gebruik maken van de binnenberm?
v

Waarom medegebruik op de
binnenberm?
Het binnendijkse landschap loopt door tot aan de dijk

Kenmerkend voor de dijk tussen Wolferen en Sprok is dat het
particuliere grondgebruik aan de binnendijkse zijde doorloopt tot
berm
aan de hoofdvorm van de dijk. Ook na de dijkverbetering
‘raakt’
het landschap van de dijkzone de dijk. Om dit voor elkaar te
krijgen heeft WSRL de denkrichting om medegebruik op de berm
te stimuleren. Op deze manier kunnen grondeigenaars aan de dijk
hun grondgebruik uitbreiden of weer gebruik maken van hun grond
nadat een berm op hun grond is gerealiseerd.
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landschap

Wat betekent dit voor u?

Wat is het resultaat?
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beheerstrook van 5 meter
vrije ruimte ten behoeven
van beheer door WSRL

mogelijkheden binnen zone
“medegebruik op binnenberm“
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alleen bomen met een volwassen grootte kleiner dan 5 meter
toegestaan: met een leeflaag* van 50cm grond
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Fruitteelt en boomkwekerij
zicht richting de dijk vanuit de tuin
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bij verbouw van eenjarige gewassen als aardappelen,
mais, tarwe etc. een leeflaag* van 50cm grond
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Opbouw en zonering van de dijk
beschermingszone
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zicht op de tuinen vanaf de dijk
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* De bermhoogte bedraagt maximaal 2/3e van de kruinhoogte van de dijk. In de prak�jk zal de berm
langs dijktraject Tiel-Waardenburg ongeveer 1/3e van de kruinhoogte van de de dijk zijn.
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waterstaatswerk
LEEFLAAG

berm

berm
helling maxim

aal 1:5

huidig beleid

nieuw beleid voor
medegebruik op bermen
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Grasland en vee

bestrating: het cunet (fundering)
mag in de berm; de bestrating
komt op maaiveld

enkele bomen met een volwassen grootte groter dan 5 meter:
alleen toegestaan met een leeflaag* van 50cm grond
schuttingen en hekwerken

vijvers en maaiveldverlagingen
zijn niet toegestaan

tuinbeplanting

enkele bomen met een volwassen
grootte kleiner dan 5 meter

kleine, eenvoudige
tuinhuisjes

grote, bouwwerken: buiten
het ‘profiel van vrije ruimte’
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* leeflaag: een extra laag grond waar bomen op kunnen groeien, zonder dat de
bomen de waterkerende functie van de berm aantasten.
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