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Krachtige
IJsseldijken
Krimpenerwaard

“Nu het voorkeursalternatief na de positieve consultaties bestuurlijk is bekrachtigd,
zetten we de zeilen bij om de organisatie klaar te maken voor de uitwerking. Die willen
we in even goed contact en samenwerking met burgers, bedrijven en bestuurlijke
partners doen, zodat ook het projectplan straks veel draagvlak heeft.”
Toon van der Klugt, Loco-dijkgraaf en verantwoordelijk bestuurder

KIJK van verkenning naar planuitwerking
Op 9 oktober is door het dagelijks bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief (VKA)

vaststelling van het VKA ging afgelopen maanden een uitgebreide consultatie vooraf. Aan

vastgesteld: de manier waarop per dijkvak de dijk versterkt gaat worden. Met de vaststelling van

bewoners, bedrijven, mede-overheden en de commissie m.e.r. is gevraagd te reageren op het

het VKA is de verkenningsfase nu afgerond en gaan we, met alle betrokkenen, van start met de

voorgestelde VKA uit april. In deze krant gaan we nader in op wat die consultatie heeft opgeleverd.

planuitwerkingsfase van KIJK. In de volgende fase wordt het VKA uitgewerkt naar projectplan

Alle informatie over het VKA zoals dat nu per dijkvak is vastgesteld, vindt u op de website

Waterwet. In 2021 start een officiële zienswijzeperiode waarbij bewoners en bedrijven hun

www.hhsk.nl/kijk. Ook organiseren we in oktober en november vijf inloop-bijeenkomsten (zie de

mogelijk bezwaar op de definitieve plannen kunnen indienen voor start realisatie. Aan de

achterzijde) voor wie zaken nog eens toegelicht wil krijgen of vragen heeft.

Voorkeursalternatief: gezamenlijk proces
Afgelopen drie jaar is voor de totstandkoming

hoogte van de versterking heel belangrijk, omdat

zijden waardoor de ruimte ontbreekt om

meter. Een constructie buitendijks hoger dan

van het voorkeursalternatief (VKA) gebruik

dat direct bepaalt of we wel of geen uitzicht

versterkingsmaatregelen te realiseren. In het

3.50+ N.A.P. is voor de BBKG niet acceptabel.”

gemaakt van de expertise in het KIJK-team,

houden op de rivier. Het voorkeursalternatief is

concept VKA is voor dat dijkvak gekozen voor een

bestaand uit medewerkers van het waterschap

nu een type 1-constructie, en die valt minder

type 1 constructie, een zelfstandig waterkerende

Op basis van de input van de vereniging heeft het

zelf en externe deskundigen. Maar daarnaast is

hoog uit dan een verhoging met grond. Wij zijn

constructie, buitenom de buitendijkse

waterschap deze zomer een haalbaarheidsstudie

ook gebruik gemaakt van de input van de

tevreden over hoe het contact en de

bebouwing en achtertuinen van bewoners.

uitgevoerd en in september een extra

medeoverheden, de commissie m.e.r. en van

informatievoorziening tot nu toe verlopen is

Daarbij is nu opgenomen dat de hoogte van de

bijeenkomst belegd met de bewoners van het

bewoners en bedrijven op en aan de dijk. Die input

tussen bewoners en waterschap. We zijn over en

constructie in de komende planuitwerkingsfase

dijkvak. Hier is waardevolle informatie

heeft mede gezorgd voor enkele aanpassingen

weer betrokken. Belangrijk blijft wel om ook in

wordt bepaald.

uitgewisseld en zijn diverse varianten voor de

van het voorgestelde VKA uit april (zie artikel

het vervolg goed met elkaar in gesprek te blijven.

Hieraan is het nodige vooraf gegaan. In de eerste

dijkversterking besproken. Van der Valk: “Het

pagina 2), bijvoorbeeld bij dijkvakken Q en R.

Onze zorg zit bij hoe hoog de oplossing

plannen werd bij dijkvak W de damwand

was prettig om te merken dat het waterschap

uiteindelijk precies wordt, en ook bij de

geprojecteerd in de dijk, dus aan de zijde van

open stond voor het ontvangen van onze input.

hellingsgraad van de vernieuwde dijk.”

Dorpsstraat, wat tot negatieve geluiden leidde.

Wij hebben zelf metingen laten uitvoeren, en de

Bij Dijkvak C hebben bewoners meteen aan het

Het waterschap heeft na inhoudelijke

gegevens daaruit overhandigd aan het

met het waterschap. Bewoner Aad de Groot van

Dijkvak W, gelegen in de dorpskern van Gouda, is

gesprekken met bewoners in het concept VKA

waterschap. Daarnaast hebben we meerdere

het Wilhelminahoeve-complex: “Voor ons is de

complex vanwege de bebouwing aan beide

een alternatief voorgelegd waarbij de damwand

suggesties aangedragen, waardoor wellicht een

niet aan de straatkant, maar achter de woningen

minder hoge kering voldoende kan zijn. Ons

en achtertuinen komt, langs de Hollandsche

standpunt is, dat een oplossing gezocht moet

IJssel. Direct betrokken bewoners hebben zich

worden waarbij de damwand maximaal 3,50

verenigd in ‘Bewoners en Belangenvereniging

meter + N.A.P. of lager is. En we vragen

Kern Gouderak’ en in een brief hun visie op de

nadrukkelijk om de specifieke situatie ter plaatse

dijkversterking in hun dijkvak gegeven.

mee te nemen bij het bepalen van wat hier

Secretaris Harm van der Valk van de vereniging:

daadwerkelijk nodig is voor de dijkversterking.

“Wij waren het unaniem eens met het alternatief

De waterveiligheid staat ook voor ons voorop, en

om een constructie langs de Hollandsche IJssel te

we gaan er vanuit dat we er met het waterschap

plaatsen. Maar de voorgestelde hoogte van

in gezamenlijk overleg uitkomen. Het gesprek

4.50+ meter N.A.P. is voor onze bewonersgroep

verliep goed, vooralsnog hebben wij vertrouwen

begin van de verkenningsfase contact gezocht

onbegrijpelijk en volledig onaanvaardbaar. De

in het vervolgproces.”

BBKG stelt voor om de hoogte van de damwand

Het waterschap heeft toegezegd bewoners en

maximaal op 2.85+ meter te ontwerpen met

bedrijven in het dijkvak goed en bijtijds te blijven

daarna een grondtalud van maximaal 3.50+

informeren en te betrekken bij het vervolg.
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Van concept naar vastgesteld VKA en verder
Aan de vaststelling van het voorkeurs

Binnendijks versterken geen optie

planuitwerkingsfase bespreken we in overleg

De uiteindelijke uitkomst wordt onderdeel van

alternatief (VKA). Ging een consultatieperio

Wijziging eindrapport: In het eindrapport is op

met de bewoners het verbeteren van de

de planuitwerking die voor bezwaar en beroep

de vooraf. De belangrijkste opbrengsten uit

verzoek van Rijkswaterstaat explicieter

verkeersveiligheid. Hier zal ook de aannemer bij

open staat.

de consultatie beschrijven we hieronder.

beschreven waarom binnendijks versterken in

betrokken worden.
Schademonitoring en -afhandeling

veel gevallen geen optie is.
Algemene reacties

Parkeren

Om de staat van panden voorafgaand aan de

Uit de ontvangen reacties valt op te maken dat er

Andere maalstop Hollandsche

Uitgangspunt is dat het aantal parkeerplaatsen

werkzaamheden te bepalen, is al in de

voor het merendeel van het concept VKA

IJssel bij extreem hoog water

na de dijkversterking niet lager mag zijn. In de

verkenningsfase onderzoek gedaan naar alle

draagvlak is bij bewoners en bedrijven. Naast

Wijziging eindrapport: In het eindrapport is op

planuitwerkingsfase wordt in overleg met

panden die risico lopen op schade tijdens

reacties op het VKA gingen veel reacties vooral

verzoek van Rijkswaterstaat aangegeven dat het

bewoners verder uitgewerkt hoe hier invulling

werkzaamheden, het zogenaamde

over de inrichting van de dijk na de

doorvoeren van een andere maalstop nog te

aan gegeven kan en zal worden.

belendingenonderzoek. Dit is gedaan voor alle

dijkversterking en over de bereikbaarheid en de

vroeg is. Toelichting: In 2019 wordt met de

omleidingsvarianten tijdens de werkzaamheden.

betrokken Waterakkoord-partners dit voorstel

Verschillende bewoners hebben aangegeven

resultaat voor elk pand een factsheet met

De in de consultatieperiode ontvangen reacties

besproken en worden de resultaten uit de

méér parkeervoorzieningen te willen. Tijdens de

pandeigenschappen.

zijn door het waterschap individuele beantwoord.

lopende brede watersysteemstudie Hollandsche

planuitwerkingsfase wordt in overleg met

Alle reacties en antwoorden zijn anoniem

IJssel betrokken.

bewoners onderzocht waar extra

Daarnaast is voor de diverse dijkversterkings-

parkeervoorziening gewenst en mogelijk is.

alternatieven (type 1, type 2, enzovoort)

gebundeld in een zogenaamde Nota van

panden binnen 50 meter van de dijk-as, met als

Antwoord, te vinden op www.hhsk.nl/kijk. De

Reacties andere onderwerpen dan VKA

Nota van Antwoord beschrijft behalve de reacties

De meeste reacties van de bewoners gingen niet

Tijdelijke omleidingsroute

met zich meebrengt. Daarbij is gekeken naar de

zelf ook tot welke aanpassingen ze hebben geleid.

over het voorkeursalternatief als zodanig, maar

Definitieve besluitvorming over de tijdelijke

kans op schade als gevolg van trillingen en

over de inrichting van de dijk na de

ontsluiting heeft nog niet plaatsgevonden.

zettingen, de twee belangrijkste bronnen voor

Aanpassingen voorkeursalternatief

dijkversterking. In de planuitwerkingsfase, die

Hiervoor is het eerst noodzakelijk nog een groot

schade aan panden door werkzaamheden.

De ontvangen reacties hebben geleid tot de

ongeveer 3 jaar zal duren, wordt in overleg met

aantal vragen te beantwoorden, knelpunten op

volgende aanpassingen van het voorkeurs

bewoners gekeken welke inpassingskansen

te lossen en onduidelijkheden te verhelderen. Dit

Vervolgens zijn deze resultaten, de

alternatief en het onderliggende eindrapport.

benut kunnen worden en hoe. Hieronder een

zal niet eenvoudig zijn. Aan het begin van de

pandeneigenschappen en de schadekansen van

verkorte versie van de antwoorden op reacties

planvormingsfase willen we ook nadrukkelijk

dijkversterkingsalternatieven, gebruikt om de

van bewoners.

met burgers en bedrijven hierover in gesprek. In

kans op schade voor individuele panden te

Dijkvak Q en R

berekend welke kans op schade de aanleg ervan

samenspraak met de marktpartij die de

berekenen bij de verschillende dijkversterkings

en R is aangepast naar een type I in de

Verkeersveiligheid

dijkversterking gaat realiseren zal nog

alternatieven. Daarmee kon ook per dijkvak de

buitenkruin. In de consultatie stelde het

De wenselijkheid om de verkeersveiligheid te

nadrukkelijk gezocht worden naar alternatieven

totale kans op schade per dijkversterkings-

waterschap een grondoplossing voor met een

verbeteren wordt door het waterschap

met minder impact.

alternatief worden aangegeven. Dat gegeven is,

hulpconstructie aan de binnenzijde vanwege

onderkend. Een oplossing hiervoor is echter niet

als één van de criteria, meegewogen in de multi

behoud van ruimtelijke kwaliteit.

direct voor handen. Aan het begin van de

criteria analyse (MCA) die is gebruikt om per

Wijziging VKA: Het concept VKA voor dijkvak Q

dijkvak te komen tot het dijkversterkingsvoorkeursalternatief.
Tenslotte is in de verkenningsfase, uitgaand van

lengte

het uiteindelijke voorkeursalternatief, voor het

km

%

Benutten voorland (grond)

2,82

27%

Grondoplossing

0,60

6%

Grondoplossing met
hulpconstructie (type II)

0,20

2%

Zelfstandig kerende
constructie (type I)

6,89

Totaal

10,51

gehele KIJK-traject een schademonitorings
strategie opgesteld.
In de planuitwerkingsfase wordt het dijkontwerp
uitgewerkt. Op basis daarvan wordt de
schadeverwachting ge-update en wordt bepaald
welke maatregelen worden genomen ter
voorkoming of beperking van schade. In de
planfase worden ook metingen gestart. Dit zijn
bijvoorbeeld hoogtemetingen (nulmeting bij

65%

panden binnen 40 meter van het hart van de
oplossing) en metingen van de grondwaterstand

100%

(met peilbuizen en waterspanningsmeters in het
projectgebied).
Kort voor de start van de werkzaamheden
worden bouwkundige vooropnamen gemaakt
van de woningen (binnen en buiten). Tijdens de
uitvoering wordt gemonitord of schade
optreedt. De vooropnamen worden getoetst aan
vooraf bepaalde grenswaarden. Als grens
waarden worden overschreden of schade
ontstaat, gaat gehandeld worden volgens vaste,
nog op te stellen, protocollen. De schade
monitoring zal uitgevoerd worden door een
onafhankelijke partij.
Hoe verder: doorkijk naar
planuitwerking en realisatie
Dit zijn in het project de belangrijkste mijlpalen:
Begin 2019 Start aanbesteding
Begin 2020 Start samenwerking
marktcombinatie
2021

Projectplan Waterwet
en indienen zienswijzen

2022

Start realisatiefase

Net als bij de start van de verkenningsfase is nog
steeds de verwachting dat de realisatie in 2026 is
afgerond.
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Programma van Eisen ruimtelijke
kwaliteit
Nu het voorkeursalternatief (VKA) is

landschappelijke kwaliteit. Bij een complex

vastgesteld voor elk dijkvak is duidelijk met

project zoals KIJK, is het een opgave om ervoor te

welke principe-oplossing de dijk wordt

zorgen dat de dijk ook na de versterking als

versterkt. Hoe dat er in werkelijkheid uit gaat

landschappelijk element herkenbaar is. Het gaat

zien, is voor iedereen, aanwonenden én

daarbij om grote lijnen en landschappelijke

bezoekers, heel belangrijk. Daarom hebben

elementen zoals overgangen tussen de

we al eerder, in de verkenningsfase,

verschillende dijkvakken, maar ook om details

‘dijktafels ruimtelijke kwaliteit’

zoals op- en afritten en trappen. Al die

georganiseerd met belanghebbenden. Met de

elementen moeten over alle dijkvakken op een

input uit die dijktafels is een visie op

consequente manier vormgegeven worden om

ruimtelijke kwaliteit en een plan voor

uiteindelijk een consistent dijkbeeld te

ruimtelijke inpassing opgesteld. Daarmee is

verkrijgen.

voor het KIJK-project een kwaliteitsniveau

De kern van het EPvE bestaat uit een kwaliteits-

voor de ruimtelijke inpassing van het

meetlat: een aantal punten waaraan

voorkeursalternatief geformuleerd, dat zal

landschappelijke onderdelen uit het ontwerp

worden gehanteerd in het vervolg van de

moeten voldoen.

ontwerpopgave in de planuitwerkingsfase en
realisatiefase.

Bij het opstellen van het EPvE laat het

Om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt,

Brands landschapsarchitecten. Het EPvE wordt

wordt nu gewerkt aan het opstellen van een

afgestemd met de provincie en de twee

waterschap zich ondersteunen door Karres en

Esthetisch Programma van Eisen Ruimtelijke

gemeenten zodat het ook aansluit op lokaal

Kwaliteit (EPvE). Eisen, wensen en ambities met

beleid. Zij zullen ook deelnemen aan het

Om het vloeiende verloop van de dijk te behouden moet ook de type I constructie

betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit worden

kwaliteitsteam dat in het nieuwe jaar wordt

vloeiend verlopen.

daarin vastgelegd, met als doel een herkenbaar

ingesteld, en gaat toezien op de toepassing van

dijkbeeld en het versterken van de

het EPvE.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is

achterlangs: Is die dan te beperken? Dus niet

In de consultatiefase is niet alleen gevraagd om

te doen voor slimme alternatieven en

een belangrijk onderwerp bij KIJK. Daarom is

gedurende het gehele project over het hele

te reageren op het voorkeursalternatief (VKA)

oplossingen, bijvoorbeeld in de planning van de

in de verkenningsfase al een bereikbaarheids-

traject, maar alleen een tijdelijke weg bij dat

voor de dijkversterking, maar ook om te reageren

werkzaamheden.

strategie opgesteld met inbreng van

deel van de dijk dat vanwege het werk

op de rapportage over omleidingsvarianten. Alle

Over het proces van uitwerken van de

bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere

afgesloten is? Dan beperk je de overlast, ook voor

ingediende reacties die gaan over

bereikbaarheidsvoorstellen vindt tijdig

belanghebbenden. Deze bevat een doorkijk

onze bedrijfsvoering. Je kan dan zelfs nog kijken

bereikbaarheid worden meegenomen in het

communicatie plaats. Daarbij wordt ook

naar mogelijkheden om het projectgebied

of dat af te stemmen is op de wintermaanden

gesprek dat we blijven voeren over de

aangegeven hoe de omgeving betrokken wordt

van KIJK tijdens de uitvoering verkeersveilig

waarin de koeien binnen staan. Of is in plaats

bereikbaarheid met bewoners, bedrijven en

bij de uitwerking en besluitvorming rondom de

en bereikbaar te houden. De ambitie is om te

van een nieuwe tijdelijke weg het alternatief van

andere belanghebbenden. Het waterschap wil

tijdelijke bereikbaarheid van het gebied.

zorgen dat woningen bereikbaar blijven en

het verzwaren van de bestaande tiendwegen

samen met hen en de nog te selecteren

bedrijven hun activiteiten kunnen

toch beter? Misschien heb je dan een blijvend

aannemer de aanpak steeds concreter maken. De

continueren.

alternatief, dat ook zorgt voor minder

aannemer wordt in de planuitwerkingsfase

www.hhsk.nl/kijk. Voor vragen en opmerkingen

verkeersdrukte en meer veiligheid op de dijk?”

uitgedaagd om, vanuit zijn expertise, voorstellen

is het OM-team bereikbaar.

Meer informatie over bereikbaarheid op

Tijdens de uitvoering zullen dijktrajecten
afgesloten zijn voor verkeer. Dit vanwege de
benodigde ruimte voor uitvoering van het werk
én om onveilige situaties voor weggebruikers te
voorkomen. Voor verkeer in het werkgebied of de
directe omgeving moet dan dus een oplossing
worden gevonden om de overlast door de
wegafsluiting zo klein mogelijk te houden.
Er is onderzoek gedaan naar manieren om
woningen en bedrijven bereikbaar te houden.
Geen van de manieren biedt voor alle
bereikbaarheidsproblemen een optimale
oplossing. Het meest kansrijk lijkt vooralsnog
een tijdelijke weg achterlangs.
Veehouder Mart Jan Verkaik aan de IJsseldijk
Noord in Ouderkerk (KIJK-dijkvak J) heeft daarbij
de nodige bedenkingen. Verkaik: “Over de
mogelijkheid van die weg zit ik meer in dan over
de dijkversterking zelf. Ons bedrijf met de
stallen ligt aan de dijk, de weiden liggen
daarachter. Een tijdelijke weg achterlangs zou
daar dan dwars tussendoor lopen. Nu kan ik de
staldeuren open zetten en lopen de koeien zo de
wei in. Een tijdelijke weg betekent voor ons extra
werk om een paar keer per dag de weg af te
zetten en de koeien eroverheen te brengen, maar
ook voor het verkeer is het niet handig: dat krijgt
dan een paar keer per dag nog eens 10 minuten
extra vertraging. Ik hoop dat we met het
waterschap tot een oplossing komen en dat we
de koeien niet een paar jaar binnen moeten
houden. De ene overheid stimuleert ons om te
beweiden, de andere zou het dan onmogelijk
maken. Als je toch uitkomt op een tijdelijke weg
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Inloopbijeen
komsten
oktober en
november

De dijk toen en nu
De Hollandsche IJsseldijk verandert door de jaren heen. Hoe zag het er vroeger uit?

In oktober en november organiseren we
inloop-bijeenkomsten. U kunt binnen
genoemde tijden op elk moment binnen
lopen voor een kop koffie. Het
Omgevingsteam van KIJK is aanwezig
voor antwoord op uw vragen. Aanmelden
is niet verplicht maar mag wel, via
omgevingsteamkijk@hhsk.nl. De

Foto: Nico Holdermans

bijeenkomsten vinden plaats op
woensdag van 10.00 - 14.00 uur op

Op www.hhsk.nl/kijk is nu het Toen-en-Nu-

•
•

31 oktober: Krimpen aan den IJssel, De

fotoalbum te zien, met dank aan fotograaf

Tuyter (Zaal 10)

Fokke Eenhoorn en vooral de lokale

7 november: Ouderkerk aan den

samenstellers:

IJssel, De Drie Maenen (Hobbyruimte)

•

Op de foto:

14 november: Lageweg, Kaasboerdij

•

Hoogerwaard

•

‘Golderake’

21 november: Gouderak, De

•

Appelgaard

•

Han Boevé, Historische Vereniging
Cees Loeve, oud-bestuurslid Historische
Kring Krimpen aan den IJssel

28 november: Gouderak, Het

•

Dorpshuis

Aagje Lingen, Historische Vereniging
‘Ouderkerck op d’IJssel’, Ouderkerk aan
den IJssel

Daarnaast blijft het altijd mogelijk om
een afspraak te maken voor een
keukentafelgesprek, ook dat kan via het
mailadres omgevingsteamkijk@hhsk.nl.

Een doorkijk naar
Verkenning

Planuitwerking

Juli-oktober

Realisatie

Najaar 2018

Nazorg & beheer

KIJK start nu aan de
Planuitwerking. In 2022 kan
dan gestart worden met de

Verwerken reacties

Vaststelling VKA

uitvoering, die duurt tot in

Dagelijks bestuur

2026. Na de uitvoering is er
een nazorgperiode.

De komende maanden werkt het projectteam aan de aanbesteding van de werkzaamheden en het opstarten van de planfase. Volgend jaar wordt bekend met welke aannemer we de werkzaamheden
gaan uitvoeren en gaan we ook weer met bewoners en bedrijven in gesprek voor de verdere uitwerking van de plannen. Het Omgevingsteam KIJK blijft intussen steeds bereikbaar.

KIJK van verkenning naar planuitwerking
De nieuwe fase van het KIJK-project brengt ook enkele wisselingen in de samenstelling van het team met zich mee. Ambtelijk opdrachtgever Wilco Werumeus Buning gaat met pensioen en wordt opgevolgd
door Anne Kirsten Meijer. Projectleider Jasper Tamboer wordt opgevolgd door Paul Polak.
Contact
Aanspreekpunt van het dijkveiligheidsproject KIJK is het Omgevingsteam, bereikbaar via: Guido Verweij (bereikbaar op 06 317 765 66), Manon Otterloo (06 500 34 964) en Maartje Virardi (06 554 129 17).
U kunt ons mailen via: omgevingsteamkijk@hhsk.nl.
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DEZE KIJK-KRANT IS EEN UITGAVE VAN

WEBSITE www.hhsk.nl/kijk

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam, 010 45 37 200, www.hhsk.nl

TWITTER @hhsenk

