Verkenning Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard
Samenvatting omleidingstrategie KIJK
ten behoeve van de consultatiefase
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1.

Inleiding

Ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan
den IJssel moet worden verbeterd en verstevigd om de kans op wateroverlast in de
Krimpenerwaard zo klein mogelijk te maken. Het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard is daarom begonnen met het project KIJK, en pakt daarmee de
meest kwetsbare gedeelten aan van de dijk langs de Hollandsche IJssel (aan de zijde van
de Krimpenerwaard). Zo kunnen de ruim 200.000 mensen wonend in het achterliggende
gebied hier ook in de toekomst veilig wonen, werken en recreëren. Inmiddels is voor alle
dijkvakken een concept Voorkeursalternatief opgesteld, waarover in september 2018 een
definitief besluit zal worden genomen.
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp bij KIJK. Daarom
is mede op basis van de inbreng van bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere
belanghebbenden een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Deze bevat een overzicht van
de mogelijkheden om het projectgebied van KIJK tijdens de werkzaamheden
verkeersveilig en bereikbaar te houden. De ambitie is om te zorgen voor bereikbare
woningen en bedrijven die hun activiteiten kunnen continueren. De
bereikbaarheidsstrategie vindt u op de website hhsk.nl/kijk hier.
De start van de uitvoering staat gepland voor 2022. Tijdens de uitvoering zullen
dijktrajecten afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit in verband met 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.
De weg op de dijk vervult twee functies: het bereikbaar maken van huizen en bedrijven
(een erftoegangsweg), en het aansluiten van het gebied op de hoofdwegen (een
gebiedsontsluitingsweg). Alleen al op het traject tussen Ouderkerk aan den IJssel en
Gouderak rijden dagelijks tussen de 4.000 en 4.500 motorvoertuigen. Daarom worden
aan een eventuele omleidingsroute hoge eisen gesteld op het gebied van veiligheid,
bruikbaarheid, omrijafstand en omrijtijd.

Variantenstudie uitgevoerd
Om een oplossing te vinden voor het omleiden van verkeer is een aantal
omleidingsvarianten verkend, waaronder een brug naar de overkant van de Hollandsche
IJssel, het gebruik van de bestaande tiendwegen en fietspaden en de aanleg van een
extra weg, parallel aan de dijk. Op basis van diverse criteria zijn de omleidingsvarianten
voor verschillende omleidingstrajecten beoordeeld. Hierbij is naar het effect op lokaal
verkeer en doorgaand verkeer gekeken en naar de impact van de omleidingsvariant op
de omgeving. Dat leverde per omleidingstraject een voorlopige voorkeursvariant op.
In dit document vindt u een samenvatting van de variantenstudie waarbij per
omleidingstraject de conclusies op overzichtelijke wijze zijn weergegeven. Het volledige
rapport vindt u op de website hhsk.nl/kijk hier.

Status en vervolg
De uitgevoerde variantenstudie is bedoeld om inzicht te krijgen in de vraag of omleiden
van het verkeer in het projectgebied überhaupt mogelijk is. Over de uitkomsten heeft
geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden; er is dus nog niet vastgesteld op welke
wijze het verkeer zal worden omgeleid. De variantenstudie moet gezien worden als
achtergrondinformatie voor het vervolg van dijkversterking KIJK, waarbij een
inventarisatie is gemaakt van de (on)mogelijkheden om verkeer om te leiden. De kennis

die hierbij is opgedaan, moet het hoogheemraadschap en de nog te selecteren aannemer
verder helpen bij de besluitvorming voor de planuitwerkingsfase ten aanzien van verkeer.
We blijven de komende jaren het gesprek voeren over de bereikbaarheid met bewoners,
bedrijven en andere belanghebbenden. Het hoogheemraadschap wil samen met hen en
de nog te selecteren aannemer de omleidingsstrategie steeds concreter maken. De
aannemer wordt in de planuitwerkingsfase gevraagd om, vanuit zijn expertise, tot op
detailniveau voorstellen te doen voor slimme alternatieven en oplossingen, bijvoorbeeld
in de planning van de werkzaamheden. De bereikbaarheidsvoorstellen worden vanaf
tweede helft 2019 uitgewerkt. De gedetailleerde planning voor dit proces wordt te zijner
tijd in samenwerking met de aannemer opgesteld. Hierover vindt tijdig communicatie
plaats, waarbij wordt aangegeven hoe de omgeving betrokken wordt bij de uitwerking en
besluitvorming rondom de tijdelijke bereikbaarheid van het gebied.

2.

Werkwijze variantenstudie

Bij het onderzoek naar mogelijke omleidingsvarianten is
gebruik
gemaakt
van
de
volgende
algemene
uitgangspunten:
• Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer geen
gebruik maken van de weg op de dijk waar deze
werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat de
(beperkte) ruimte nodig is voor de uitvoering en de
veiligheid
van
weggebruikers
anders
niet
gegarandeerd kan worden.
• De omleidingen hebben een tijdelijk karakter en
hebben
daardoor
geen
grootschalige
en/of
blijvende effecten op de omgeving.
• Bereikbaarheid voor het openbaar vervoer en
hulpdiensten is nog niet bestudeerd. Dit gebeurt in
de planuitwerkingsfase.
• In eerste instantie zoeken we naar een oplossing
voor de doorgaande verkeersstromen in het
werkgebied en nog niet voor verkeer op perceel
niveau (bereikbaarheid van woningen en bedrijven
in het werkgebied).
Eerst is bepaald welke omleidingsmogelijkheden er zijn in
het gebied. De uitkomsten van de gesprekstafels waren
hierbij uitgangspunt. Vervolgens is op basis van het
kentekenonderzoek de hoeveelheid verkeer bepaald die de
weg
aan
moet
kunnen.
Daarnaast
zijn
de
omgevingsfactoren bepaald welke een grote invloed
hebben bij de afweging van de varianten.

Zeef 1
Voor de eerste beoordeling (zeef 1) is een aantal criteria
opgesteld waarmee de varianten worden beoordeeld op
hun geschiktheid voor gemotoriseerd en langzaam Figuur 1 Opbouw van het uitgevoerde onderzoek naar
verkeer. De criteria bestaan uit twee categorieën, die omleidingsvarianten
opgesomd zijn in tabel 1. De omleidingsvariant moet in
ieder geval voldoen aan de volgende twee criteria en val anders af:
• De weg moet het reguliere verkeer én het om te leiden verkeer kunnen
verwerken; voldoende (verkeers)capaciteit.
• Het tijdsverlies is beperkt; de omleiding levert niet meer vertraging op dan 15
minuten (gemotoriseerd verkeer) c.q. 5 minuten (langzaam verkeer).
Naast de hiervoor genoemde criteria zijn ook de invloed op het landschap, de natuur,
cultuurhistorie en de woon- en leefomgeving meegenomen in de afweging.

Gemotoriseerd Verkeer
(o.a. auto’s en vrachtwagens)

Langzaam verkeer
(o.a. (brom)fietsers,
wandelaars en brommobielen)



Veilig en geschikt voor auto’s,
vrachtverkeer en agrarisch verkeer





Moet naast bestaand verkeer ook
omgeleid verkeer kunnen verwerken





Maximale omrijtijd van 15 minuten
bovenop normale reistijd
Bestaande wegen achter de dijk,
inclusief de Tiendwegen en fietspaden
moeten bereikbaar blijven tijdens de
uitvoering



Veilig en geschikt voor
voetgangers, bromfietsers,
fietsers en brommobielen
Maximale extra omrijtijd van 5
minuten bovenop normale
reistijd, of maximale
omrijafstand van 1 kilometer

Tabel 1 Criteria gebruikt voor "zeef 1"

Zeef 2
Aan de hand van de eerste beoordeling zijn een aantal kansrijke omleidingsvarianten
gevonden. Toch kwam hier geen duidelijke voorkeursvariant uit per omleidingsvak.
Daarom zijn de kansrijke varianten getoetst (zeef 2) op basis van de volgende
aanvullende criteria:
• De lengte van de omleidingsroute;
• Het aantal woningen dat met geluidshinder te maken kan krijgen;
• De meerwaarde voor het gebied en de uitvoering van de dijkversterking.
Uit deze aanvullende beoordeling is per omleidingsvak een voorlopige voorkeursvariant
bepaald. Zoals aangegeven heeft hierover nog geen besluitvorming plaatsgevonden en
zal in overleg met de nog te selecteren een nadere uitwerking plaatsvinden over de
omleiding voor het verkeer.

3.

Onderzochte trajecten

Het projectgebied van KIJK loopt van Krimpen aan den IJssel tot aan Gouderak. Voor het
bepalen waar omleidingen nodig zijn is het gebied opgedeeld in meerdere vakken:
zogenoemde omleidingsvakken. Deze vakken zijn weergegeven in figuur 2.
Omdat voor een deel gebruik gemaakt kan worden van bestaande wegen met een
beperkte omrijtijd, zijn niet alle trajecten nader onderzocht.
• Doorgaand verkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouda kan omrijden via
de N210 en N207;
• Verkeer tussen Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel
(omleidingsvak 1) kan omrijden via de N475 en de N210;
• Verkeer op de IJsseldijk Noord rond Lageweg (omleidingsvak 4) kan omrijden via
Lageweg.
Er is geen omleiding nodig voor het traject tussen Lageweg en Schaapjeszijde
(omleidingsvak 5), omdat in het voorkeursalternatief van de dijkversterking op dit
gedeelte geen werkzaamheden zijn voorzien waarvoor de rijbaan (langere tijd) moet
worden afgesloten.
De trajecten Ouderkerk-Lageweg (omleidingsvakken 2 en 3) en Lageweg-Gouderak
(omleidingsvakken 6 en 7) zijn verder onderzocht.

Figuur 2 Indeling omleidingsvakken gebruikt voor het opstellen van de omleidingsstrategie

4.

Onderzochte varianten

Aan het begin van het onderzoek zijn een aantal mogelijke omleidingsvarianten bepaald
voor gemotoriseerd en/of langzaam verkeer. In figuur 3 zijn deze bij elkaar gezet.

Figuur 3 Overzicht van de mogelijke omleidingsvarianten die zijn onderzocht

Beschrijving van de onderzochte varianten
Via de N210 en N207: Het verkeer maakt gebruik van de provinciale wegen N207 tussen
de rotonde Gouderaksebrug en rotonde Bergambacht, de N210 tussen de rotonde
Bergambacht en Krimpen aan den IJssel en de N475 vanaf de rotonde N210 en
Ouderkerk aan den IJssel.
Via het onderliggende wegennet: Verkeer maakt gebruik van de lagere categorie wegen
in de Krimpenerwaard. Het betreft de routes Schaapjeszijde - Achterbroek Beijerscheweg (bruikbaar tijdens werkzaamheden tussen Gouderak en Lageweg) en
Schaapjeszijde – Kerkweg-Westeinde – Oudelandsweg (in het geval van werkzaamheden
tussen Lageweg en Ouderkerk aan den IJssel).
Via een tijdelijke drijvende weg: Voor het verkeer wordt op de Hollandsche IJssel een
tijdelijke, drijvende weg aangelegd.
Via een tijdelijke weg voor fietsers en voetgangers (alleen t.b.v. langzaam verkeer):
Voor fietsers en voetgangers wordt op/ langs de dijk, buiten de werkzaamheden om, een
tijdelijke weg aangelegd.
Via Tiendwegen en fietspaden: Het verkeer wordt omgeleid via de Tiendwegen
(onverharde wegen met watergangen aan weerszijden) en fietspaden die normaal
gesproken afgesloten zijn voor autoverkeer. Het betreft de routes Snippejagerskade –
Tiendweg – Schaapjeszijde, Schaapjeszijde – Tiendweg – Nesse Tiendweg en Nesse
Tiendweg – fietspad – Tiendweg Oost.
Via een (tijdelijke) omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Om het verkeer om te
leiden wordt een tijdelijke weg aangelegd achter de bebouwing langs. Het verkeer wordt
afgesloten werkvakken heen geleid. Door het aanleggen van verbindingen naar de dijk is
het mogelijk deze weg op te knippen in kleinere delen.
Via extra ontsluiting tussen de dijk en N210: Op een aantal locaties wordt een extra
(tijdelijke) weg aangelegd tussen de dijk en de N210. Bij de aanleg wordt zo veel
mogelijk de structuur van de kavels gevolgd. De volgende twee mogelijkheden zijn
uitgewerkt: een weg parallel aan de Schaapjeszijde, een weg parallel aan het fietspad
Berkenwoudsche Hoge Boezem.

Via overzijde Hollandsche IJssel: Het verkeer wordt omgeleid met een beweegbare brug
(i.v.m. scheepvaart) naar overkant van de Hollandsche IJssel. Vervolgens wordt gebruik
gemaakt van de wegen die zich aan de overzijde bevinden: Groenendijk, Westeinde,
Schielandse Hoge Zeedijk West en Kortenoord. Een pont is niet mogelijk omdat deze
onvoldoende capaciteit heeft voor de hoeveelheid om te leiden verkeer.
Via een pont (alleen t.b.v. langzaam verkeer): Door gebruik te maken van een watertaxi
op de Hollandsche IJssel kunnen fietsers en voetgangers om de werkzaamheden heen
gevaren worden.

5.

Afweging voor omleidingsvak 2

Gedeelte tussen Ouderkerk aan den IJssel en Heuvelman.
Onderstaand vindt u een korte weergave van de beoordeling van de omleidingsvarianten,
op basis waarvan we tot een voorlopige voorkeursvariant zijn gekomen.

Zeef 1; van mogelijke naar kansrijke omleidingsvarianten
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via N210 en N207: Gaat gepaard met teveel tijdsverlies.
• Via onderliggende wegennet: Voldoet niet aan de criteria voor capaciteit en
tijdsverlies.
• Via extra ontsluitingen tussen de dijk en N210: Aan de capaciteitsvoorwaarde
wordt voldaan. Uit de analyse van het tijdsverlies blijkt dat deze vergelijkbaar zal
zijn i.c.m. het gebruik van bestaande wegen. (wordt gecombineerd met ‘via
Tiendwegen en fietspaden).
• Via overzijde Hollandsche IJssel: De Groenendijk heeft onvoldoende capaciteit.
• Via een drijvende weg op het water: De drijvende weg ‘raakt’ de werkzaamheden
aan de buitenzijde van de dijk en kan daarom niet worden aangelegd. De
scheepvaart en eb- en vloedwerking levert tevens een te grote technische
uitdaging op.
• Via een omleiding op de dijk: De werkzaamheden op de dijk worden gekruist, er is
te weinig ruimte op dijk en te onveilig voor het verkeer.
De volgende varianten zijn kansrijk:
• Via tiendwegen en fietspaden / via een tijdelijke weg: Door onvoldoende
capaciteit zal het tijdsverlies te hoog worden. Wel is de aanleg van een tijdelijke
weg tussen Nesse Tiendweg – fietspad – Tiendweg Oost eventueel geschikt: deze
voldoet aan de eisen voor omrijtijd en de wegcapaciteit.
• Via een (tijdelijke) omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Dit alternatief
heeft voldoende capaciteit en het tijdsverlies is nihil.
• Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): de verliestijden vallen tijdens
werktijden binnen het criterium voor tijdsverlies en de capaciteit valt op te vangen
met de inzet van extra ponten. Deze optie blijft geschikt voor voetgangers en
fietsers.

Figuur 4 Uitkomst van zeef 1 voor omleidingsvak 2

Figuur 5 Uitkomst van zeef 2 voor omleidingsvak 2

Zeef 2 van kansrijk naar voorlopig voorkeursalternatief
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via een tijdelijke weg parallel aan fietspad/Tiendweg Oost: hierbij ligt in vergelijking
met de andere alternatieven het geluids- en trillingsoverlast voor omwonenden het
hoogst, en is de omrijafstand het grootst.
• Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): voor langzaam verkeer het kortst,
maar is onvoldoende toegankelijk qua dienstregeling en capaciteit.
De volgende variant is het voorlopige voorkeursalternatief:
• Via een omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Deze variant heeft voor
gemotoriseerd verkeer de kortste omrijafstand en slechts enkele woningen ervaren
geluids- en trillingsoverlast. De variant biedt meerwaarde bij de uitvoering als
tijdelijke ontsluiting van woningen en bedrijven, houdt het gebied bereikbaar voor
hulpdiensten en openbaar vervoer. Langzaam verkeer kan hier ook gebruik van
maken.

6.

Voorkeursvariant voor omleidingsvak 3

Gedeelte tussen Heuvelman en Lageweg.
Onderstaand vindt u een korte weergave van de beoordeling van de omleidingsvarianten,
op basis waarvan we tot een voorlopige voorkeursvariant zijn gekomen.

Zeef 1; van mogelijke naar kansrijke omleidingsvarianten
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via N210 en N207: Gaat gepaard met teveel tijdsverlies.
• Via onderliggende wegennet: Voldoet niet aan de criteria voor capaciteit en
tijdsverlies.
• Via extra ontsluitingen tussen de dijk en N210: Aan de capaciteitsvoorwaarde wordt
voldaan. Uit de analyse van het tijdsverlies blijkt dat deze vergelijkbaar zal zijn
i.c.m. het gebruik van bestaande wegen. (wordt gecombineerd met ‘via Tiendwegen
en fietspaden).
• Via een drijvende weg op het water: De drijvende weg ‘raakt’ de werkzaamheden
aan de buitenzijde van de dijk en kan daarom niet worden aangelegd. De
scheepvaart en eb- en vloedwerking levert tevens een te grote technische uitdaging
op.
• Via een omleiding op de dijk: De werkzaamheden op de dijk worden gekruist, er is te
weinig ruimte op dijk en te onveilig voor het verkeer.
De volgende varianten zijn kansrijk:
• Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): de verliestijden vallen tijdens
werktijden binnen het criterium voor tijdsverlies en de capaciteit valt op te vangen
met de inzet van extra ponten. Deze optie blijft geschikt voor voetgangers en
fietsers.
• Via een (tijdelijke) omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Dit alternatief
heeft voldoende capaciteit en het tijdsverlies is nihil.
• Via tiendwegen en fietspaden / via een tijdelijke weg: Door onvoldoende capaciteit
zal het tijdsverlies te hoog worden. Wel is de aanleg van een tijdelijke weg tussen
Schaapjeszijde – Tiendweg – Nesse Tiendweg eventueel geschikt: deze voldoet aan
de eisen voor omrijtijd en de wegcapaciteit.

Figuur 6 Uitkomst van zeef 1 voor omleidingsvak 3

Figuur 7 Uitkomst van zeef 2 voor omleidingsvak 3

Zeef 2 van kansrijk naar voorlopig voorkeursalternatief
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via een tijdelijke weg parallel aan Nesse Tiendweg – Schaapjeszijde: Hierbij ligt in
vergelijking met de andere alternatieven het geluids- en trillingsoverlast voor
omwonenden het hoogst, en is de omrijafstand het grootst.
• Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): voor langzaam verkeer het kortst,
maar is onvoldoende toegankelijk qua dienstregeling en capaciteit.
De volgende variant is het voorlopige voorkeursalternatief:
• Via een omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Deze variant heeft voor
gemotoriseerd verkeer de kortste omrijafstand en slechts enkele woningen ervaren
geluids- en trillingsoverlast. De variant biedt meerwaarde bij de uitvoering als
tijdelijke ontsluiting van woningen en bedrijven, houdt het gebied bereikbaar voor
hulpdiensten en openbaar vervoer. Langzaam verkeer kan hier ook gebruik van
maken.

7.

Voorkeursvariant voor omleidingsvak 6

Gedeelte tussen Lageweg en Gouderak.
Onderstaand vindt u een korte weergave van de beoordeling van de omleidingsvarianten,
op basis waarvan we tot een voorlopige voorkeursvariant zijn gekomen.

Zeef 1; van mogelijke naar kansrijke omleidingsvarianten
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via N210 en N207: Gaat gepaard met teveel tijdsverlies.
• Via onderliggende wegennet: Voldoet niet aan de criteria voor capaciteit en
tijdsverlies.
• Via tiendwegen en fietspaden / via een tijdelijke weg: Niet van toepassing omdat
een aansluiting in Gouderak nabij de Snippejagerskade niet mogelijk is.
• Via extra ontsluitingen tussen de dijk en N210: Deze is komen te vervallen omdat
niet wordt voldaan aan de voorwaarde voor tijdsverlies.
• Via een drijvende weg op het water: De drijvende weg ‘raakt’ de werkzaamheden
aan de buitenzijde van de dijk en kan daarom niet worden aangelegd. De
scheepvaart en eb- en vloedwerking levert tevens een te grote technische
uitdaging op.
• Via een omleiding op de dijk: De werkzaamheden op de dijk worden gekruist, er is
te weinig ruimte op dijk en te onveilig voor het verkeer.
De volgende varianten zijn kansrijk:
• Via een (tijdelijke) omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Dit alternatief
heeft voldoende capaciteit en het tijdsverlies is nihil.

•
•

Via overzijde Hollandsche IJssel: Een aansluiting met een brug tussen
Westeinde/Schielandse Hoge Zeedijk West/Kortenoord is een geschikte
mogelijkheid, de capaciteit van deze weg is voldoende.
Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): de verliestijden vallen tijdens
werktijden binnen het criterium voor tijdsverlies en de capaciteit valt op te vangen
met de inzet van extra ponten. Deze optie blijft geschikt voor voetgangers en
fietsers.

Figuur 8 Uitkomst van zeef 1 voor omleidingsvak 6

Figuur 9 Uitkomst van zeef 2 voor omleidingsvak 6

Zeef 2 van kansrijk naar voorlopig voorkeursalternatief
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via overzijde Hollandsche IJssel: Hierbij worden van de overgebleven opties de
meeste woningen getroffen door (enige) geluidsoverlast, en zal de scheepvaart
hinder ondervinden. Bovendien is de brug een kostbare en complexe oplossing.
• Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): voor langzaam verkeer het
kortst, maar is minder toegankelijk qua dienstregeling en capaciteit.
De volgende variant is het voorlopige voorkeursalternatief:
• Via een omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: Deze variant heeft voor
gemotoriseerd verkeer de kortste omrijafstand en slechts enkele woningen
ervaren geluids- en trillingsoverlast. De variant biedt meerwaarde bij de
uitvoering als tijdelijke ontsluiting van woningen en bedrijven, houdt het gebied
bereikbaar voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Langzaam verkeer kan hier
ook gebruik van maken.

8.

Voorkeursvariant voor omleidingsvak 7

Gedeelte Gouderak.
Onderstaand vindt u een korte weergave van de beoordeling van de omleidingsvarianten,
op basis waarvan we tot een voorlopige voorkeursvariant zijn gekomen.

Zeef 1; van mogelijke naar kansrijke omleidingsvarianten
De volgende varianten zijn afgevallen:
• Via N210 en N207: Gaat gepaard met teveel tijdsverlies en voldoet niet aan de
capaciteitsvoorwaarde.
• Via onderliggende wegennet: Voldoet niet aan het criterium voor tijdsverlies.
• Via tiendwegen en fietspaden / via een tijdelijke weg: Niet van toepassing omdat een
aansluiting in Gouderak nabij de Snippejagerskade niet mogelijk is.

•
•
•

•

Via extra ontsluitingen tussen de dijk en N210: Een extra ontsluiting plaatsen bij
Gouderak is niet mogelijk omdat deze niet aangesloten kan worden op een weg met
voldoende capaciteit.
Via overzijde Hollandsche IJssel: Het wegvak aan de overzijde heeft onvoldoende
capaciteit omdat deze niet breed genoeg is.
Via een drijvende weg op het water: De drijvende weg ‘raakt’ de werkzaamheden
aan de buitenzijde van de dijk en kan daarom niet worden aangelegd. De
scheepvaart en eb- en vloedwerking levert tevens een te grote technische uitdaging
op.
Via een omleiding op de dijk: De werkzaamheden op de dijk worden gekruist, er is te
weinig ruimte op dijk en te onveilig voor het verkeer.

De volgende varianten zijn kansrijk:
• Via een (tijdelijke) omleiding parallel aan de werkzaamheden/dijk: vanwege de
structuur en breedte van wegen en bebouwing in Gouderak kan de (tijdelijke) weg
niet worden aangesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarom is in dit geval gekeken
naar een tijdelijke rondweg rondom Gouderak. Voor (brom)fietsers en voetgangers is
daarbij een mogelijke ontsluiting te realiseren via de J.G. Staringhlaan.
• Via een pont langs het werk (langzaam verkeer): de verliestijden vallen tijdens
werktijden binnen het criterium voor tijdsverlies en de capaciteit valt op te vangen
met de inzet van extra ponten. Deze optie blijft geschikt voor voetgangers en
fietsers.

Figuur 10 Uitkomst van zeef 1 voor omleidingsvak 7

Figuur 11 Uitkomst van zeef 2 voor omleidingsvak 7

Zeef 2 van kansrijk naar voorlopig voorkeursalternatief
De volgende variant is het voorlopige voorkeursalternatief:
• Na zeef 1 is alleen de rondweg om Gouderak overgebleven voor gemotoriseerd
verkeer. Deze wordt daarmee automatisch de voorlopige voorkeursvariant voor
omleidingsvak 7.

