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PROJECTKRANT

Krachtige
IJsseldijken
Krimpenerwaard

Het project KIJK zorgt voor waterveiligheid in de Krimpener- en Lopikerwaard. Het project KIJK is
10,6 km lang en ligt tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Er wonen, werken en recreëren
ongeveer 200.000 mensen in het achter de dijk liggende gebied (dijkring 15).
De versterking van de dijk is nodig om hen te beschermen tegen overstromingen. De
werkzaamheden die nodig zijn voor de waterveiligheid van het gehele gebied hebben voor u, de
bewoners en bedrijven direct aan de dijk, veruit de grootste impact. We hebben breed gekeken naar
mogelijke oplossingen en met u de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd. Vele bewoners en
bedrijven hebben de informatieavonden bezocht (meer dan 1.000 contactmomenten) en we
hebben veel informatie van u ontvangen. Ook is veel informatie ontvangen van diverse historische
verenigingen en bestuurlijke partners. Mede op basis van de waardevolle input uit die contacten,
zijn we als bestuur van het hoogheemraadschap nu gekomen tot een concept voorkeursalternatief
(VKA) voor de dijkversterking. Met dit concept VKA zijn we bijna aan het eind van de
verkenningsfase. Dit najaar sluiten we deze fase af met het nemen van een voorkeursbeslissing.
Maar eerst leggen we nu het concept VKA aan u voor ter consultatie: we zijn benieuwd naar uw
reactie op het concept VKA.
Behalve het concept VKA hebben we ook een inventarisatie gemaakt van omleidingsalternatieven.
Die laat zien hoe we het gebied bereikbaar houden tijdens de werkzaamheden. Ook daarop kunt u
uw reactie geven in deze consultatieperiode.
Uw reacties worden verzameld en een antwoord daarop ontvangt u vóór de voorkeursbeslissing dit
najaar. Daarna start de planuitwerkingsfase waarin in lijn met het voorkeursalternatief een Ontwerp
projectplan Waterwet wordt opgesteld. Daaraan gekoppeld is een afspraak en bezwaarperiode. Naar
verwachting zullen in 2022 de werkzaamheden aan de dijk beginnen. We blijven u over elke stap in
het traject informeren, maar zullen ook met u als bewoners en bedrijven aan de dijk in gesprek gaan.
Toon van der Klugt
Loco-dijkgraaf en verantwoordelijk bestuurder

Reageren op het voorkeursalternatief? Doe het nu!
Op 24 april is het dagelijks bestuur van het

Nadrukkelijk geven we aan dat dit een concept is.

het KIJK-project ten einde en op basis van het

hoogheemraadschap van Schieland en de

De beslissing voor het definitieve

definitieve VKA volgt dan de

Krimpenerwaard voor het project KIJK tot een

voorkeursalternatief wordt door het dagelijks

planuitwerkingsfase. Aan het eind daarvan volgt

concept voorkeursalternatief (concept VKA)

bestuur in het najaar genomen.

besluitvorming over het definitieve

gekomen. Dat betekent dat er nu voor de

Voordat die beslissing wordt genomen, leggen

Ontwerpplan. (Zie de planning achterop deze

verschillende dijkvakken op het KIJK-traject

we nu het concept VKA ter consultatie aan u

krant.)

een concept voorkeursoplossing ligt voor de

voor: het waterschap hoort graag wat u van het

manier waarop de dijk ter plekke versterkt

concept VKA vindt. Wilt u dus nog uw stem laten

Bekijk alle informatie over het concept VKA voor

kan worden.

horen over de KIJK-dijkversterking, dan is dit hét

het gehele traject en per dijkvak op de website

moment: de reacties die we in deze

www.hhsk.nl/kijk en maak gebruik van het

Vanwege de beperkte omvang van deze krant is

consultatieperiode ontvangen worden door het

formulier op de website om op het concept VKA

het niet mogelijk om hier per dijkvak aan te

projectteam verwerkt, zodat het dagelijks

te reageren.

geven hoe het concept voorkeursalternatief

bestuur deze in het najaar kan meenemen in de

Is het gebruik van de website voor u niet mogelijk

eruitziet, die informatie geven we u graag op de

beslissing voor het definitieve

en wilt u toch reageren? Neem dan contact op

KIJK-website: www.hhsk.nl/kijk.

voorkeursalternatief. Deze beslissing is niet

met het omgevingsteam-KIJK: per email:

U vindt daar bovendien alle informatie, alle

vatbaar voor beroep of bezwaar. De officiële

omgevingsteamkijk@hhsk.nl of telefonisch:

onderzoeksrapporten en per dijkvak de

zienswijzeperiode start in 2021 als het ontwerp

Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo

beoordeling en de afweging die gebruikt is om te

projectplan Waterwet ter inzage wordt gelegd.

(06 500 34 964).

komen tot het concept voorkeursalternatief.

Met die beslissing komt de verkenningsfase van

Bewonersavonden juni over Concept VKA
In juni organiseren we enkele inloopavonden over het Concept VKA. Kijk a.ub. voor precieze tijden en actuele informatie op de website www.hhsk.nl/kijk.

Datum

Locatie

Dijkvak

14 juni

De Tuyter, Krimpen aan den IJssel

A t/m E

19 juni

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel

E t/m L

Lees alle informatie over het concept VKA
en de omleidingsalternatieven op de

21 juni

Dorpshuis, Gouderak

Q t/m W

27 juni

De Kaasboerderij, Lageweg (Ouderkerk aan den IJssel)

M t/m Q

website www.hhsk.nl/kijk , en als u dat
wilt: reageer met het formulier! Op de
website ziet u hoe dat kan.
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Voorstel voorkeursalternatief ter consultatie
In april is het dagelijks bestuur van het

Hoe komen we tot een voorkeursalternatief?

hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard gekomen tot een concept
voorkeursalternatief (VKA) voor alle

•

De dijk aan alle zijden versterken in

op de omgeving, betaalbaarheid of draagvlak,

Om tot een voorkeursalternatief voor een

grond: er wordt grond toegevoegd

dan gaat de voorkeur uit naar een oplossing met

dijkvak te komen, zijn we uitgegaan van een

bovenop de dijk en aan de buiten- en

minder grond en meer constructie. In dit geval

basisredeneerlijn:

binnenkant van de dijk.

wordt deze volgorde aangehouden:

•

dijkvakken. In het najaar neemt het bestuur
een besluit over de definitieve

1. Een grondoplossing heeft in principe de

Een asverschuiving. De as van de dijk
‘verschuift’ naar buiten, de binnenteen

voorkeursalternatieven voor de verschillende

voorkeur. De belangrijkste redenen: een

dijkvakken. Daarna volgt de planuitwerkings-

grondoplossing is betrouwbaar,

fase waarin de voorkeursalternatieven tot in

uitbreidbaar, goed te beheren en duurzaam.

Als grondoplossingen te veel negatieve effecten

detail worden uitgewerkt.

Er zijn twee soorten grondoplossingen:

hebben in termen van uitvoerbaarheid, impact

blijft wel op dezelfde plek.

2. Een grondoplossing met een type IIconstructie. Een type II constructie is een
damwand die het grondlichaam op zijn plek
houdt.

3. Een type I-constructie: een zelfstandig
waterkerende constructie, zoals een
damwand (metaal) of een diepwand (beton).
Per dijkvak zijn de kansrijke alternatieven met
elkaar vergeleken in een zogenaamde multi
criteria analyse (MCA). De MCA is een
beoordeling van kansrijke alternatieven op
meerdere, van te voren vastgestelde, relevante
eigenschappen, en levert op een gestructureerde

lengte

manier informatie voor het maken van

km

%

2,82

28%

afwegingen en beslissingen rondom het VKA. De
aspecten die in de MCA per dijkvak en per

Benutten voorland (grond)

kansrijk alternatief beoordeeld zijn, zijn: veilig
systeem, uitvoerbaarheid, gevolgen voor

Grondoplossing

0,60

6%

Grondoplossing met hulpconstructie (type II)

0,49

5%

Zelfstandig kerende constructie (type I)

6,25

61%

10,16

100%

ruimtelijke omgeving, financiële gevolgen,
draagvlak en ruimtelijke kwaliteit.

Totaal

Bekijk het Concept VKA meer in detail op
de website www.hhsk.nl/kijk

Ook dijk direct boven Ouderkerk
wordt meegenomen
Onlangs is besloten om ook het dijkdeel direkt boven Ouderkerk mee te nemen in het
KIJK-project. Het gaat om 350 meter dijk vanaf het begin van de IJsseldijk Noord /
komgrens Ouderkerk ad IJssel (hectometerpaal 28,86) tot het begin van het breed en hoog
voorland / Avia terrein (hectometerpaal 29,21) (zoals bekend was er in dit dijkdeel in 1953
een doorbraak). Dit deel van de dijk maakt nu dus onderdeel uit van het KIJK-traject.
Daarmee wordt voorkomen dat mogelijk twee keer hinder zou ontstaan: tijdens KIJK én op
het moment dat dit dijkdeel later onderhanden zou worden genomen.
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Alle informatie
beschikbaar op de
website
Op de website www.hhsk.nl/kijk stellen we alle
informatie beschikbaar die is verzameld om te
komen tot het Concept VKA. Zo vindt u er de
multi criteria analyse (MCA) per dijkvak die de
basis is voor het Concept VKA en alle
onderzoeken die in de voorbereiding gedaan zijn.
Uiteraard vindt u er ook het formulier waarmee u
in de consultatieperiode, tot eind juni, op het
Concept VKA kunt reageren.

Omgeving nauw betrokken
Een project als KIJK levert het beste resultaat
als ook de omgeving goed wordt betrokken: de
omgeving levert lokale informatie die van

•
•
•

belang is in de ontwikkeling van de plannen en
geeft aan in hoeverre er draagvlak is voor
verschillende kansrijke alternatieven. In de
verkenningsfase waren er voor het uitwisselen

Kan het met minder hoogte ook veilig?
Bereikbaarheid tijdens de uitvoering
Veiligheid van de weg nu en straks (veiliger

•
•
•

Aanleggen glasvezel (snel internet)
Bushokjes
Steigers

door minder verkeer?)

•
•
•

van informatie gesprekstafels over kansrijke

Schadeverwachting en -behandeling panden

In het bepalen van het concept VKA zijn deze

Intensiteit van de werkzaamheden

aandachtspunten meegenomen, en is gekeken

Als het toch op de schop gaat, maak het

naar de mogelijkheid om aangedragen kansen en

mooier

wensen te realiseren. Relevante reacties die nu

alternatieven, inrichtingstafels, gesprekken

in de consultatieperiode worden gegeven op het

met dijkkenners, inloopochtenden, tafels over

Kansen en wensen

Concept VKA, zijn ook waardevol en worden

bereikbaarheidsstrategie en

Ingediende kansen en wensen die bewoners en

meegenomen in de beslissing over het

keukentafelgesprekken. Daarnaast wordt via

bedrijven aandroegen waren onder meer:

definitieve VKA in het najaar. Het heeft dus zin

de website en projectkranten informatie
gedeeld.

om te reageren! Hoe dat kan leest u op

•
•

Aandachtspunten bewoners en bedrijven
Bij de bespreking van de kansrijke alternatieven

Extra parkeerplekken, liefst van de dijk af
(bijvoorbeeld op voorland)

•

werden door bewoners en bedrijven onder meer
deze aandachtspunten meegegeven:

Verkeersveiligheid verbeteren

Extra ontsluitingsweg (van de dijk direct
naar N210)

•

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

www.hhsk.nl/kijk.

Wat betekent:
Voorkeursalternatief:
De oplossing die de voorkeur heeft,
boven andere kansrijke alternatieven.
Dit is een principe-oplossing voor een
dijkvak: De oplossing wordt wat betreft
exacte locatie, afmetingen en inpassing
in de planuitwerkingsfase nog
geoptimaliseerd.
Grondoplossing:
De dijk versterken met grond.
Asverschuiving:
De dijk wordt aan de buitenkant, richting
de Hollandse IJssel, versterkt met grond.
De bestaande dijk is dan onderdeel van
de nieuw opgebouwde dijk. In de nieuwe
situatie ligt de as van de dijk verder naar
buiten en is dan dus verschoven.
Type I-constructie:
Een zelfstandig kerende constructie die
de functie van de huidige dijk
overneemt, zoals een dam- of diepwand.
Type II-constructie:
Een damwand als hulpconstructie om de
grond in het talud vast te houden.
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Hoe blijven woningen en bedrijven
in het KIJK-gebied bereikbaar tijdens de werkzaamheden?
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is

trajecten beoordeeld. Hierbij is naar het effect

Steeds concreter

alternatieven en oplossingen, bijvoorbeeld in de

een belangrijk onderwerp bij KIJK. Daarom is

op lokaal en doorgaand verkeer gekeken en naar

We blijven de komende jaren met elkaar het

planning van de werkzaamheden.

mede op basis van de inbreng van bewoners,

de impact van de omleidingsvariant op de

gesprek voeren over de bereikbaarheid met

De bereikbaarheidsvoorstellen worden vanaf

bedrijven, hulpdiensten en andere

omgeving. Dat leverde per traject een voorlopige

bewoners, bedrijven en andere

tweede helft 2019 uitgewerkt. De gedetailleerde

belanghebbenden een

voorkeursvariant op.

belanghebbenden. Het hoogheemraadschap wil

planning voor dit proces wordt te zijner tijd in

samen met hen en de nog te selecteren

samenwerking met de aannemer opgesteld.

bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Deze
bevat een overzicht van de mogelijkheden om

Doorgaand verkeer tussen Ouderkerk aan den

aannemer de omleidingsstrategie steeds

Hierover vindt tijdig communicatie plaats,

het projectgebied van KIJK tijdens de

IJssel en Gouda kan omrijden via de N210 en

concreter maken.

waarbij wordt aangegeven hoe de omgeving

werkzaamheden verkeersveilig en bereikbaar

N207. Dit leidt nauwelijks tot extra reistijd.

De aannemer wordt in de planuitwerkingsfase

betrokken wordt bij de uitwerking en

gevraagd om, vanuit zijn expertise, tot op

besluitvorming rondom de tijdelijke

detailniveau voorstellen te doen voor slimme

bereikbaarheid van het gebied.

te houden. De ambitie is om te zorgen voor
bereikbare woningen en bedrijven die hun

Voor het verkeer tussen Krimpen aan den IJssel en

activiteiten kunnen continueren.

Ouderkerk aan den IJssel en voor de IJsseldijk
Noord rond Lageweg geldt dat doorgaand verkeer

De start van de uitvoering staat gepland voor

eenvoudig kan omrijden. Voor

2022. Tijdens de uitvoering zullen dijktrajecten

bestemmingsverkeer blijven de wegen

afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit in verband

beschikbaar, waarbij wel rekening gehouden moet

met de benodigde ruimte voor uitvoering van het

worden met verkeersmaatregelen en vertraging.

werk én om onveilige situaties voor
weggebruikers te voorkomen. Voor verkeer in het

Voor de volgende trajecten tussen Ouderkerk

werkgebied of de directe omgeving moet dan dus

aan den IJssel en Gouderak is de voorlopige

een oplossing worden gevonden om de overlast

voorkeursvariant een tijdelijke weg evenwijdig

door de wegafsluiting zo klein mogelijk te houden.

aan de dijk:

•
•
•

Omleidingsvarianten
Om een oplossing te vinden voor het omleiden
van verkeer is een aantal omleidingsvarianten

Ouderkerk aan den IJssel tot Heuvelman
Heuvelman tot Lageweg
Schaapjeszijde tot Gouderak

verkend, waaronder een brug naar de overkant
van de Hollandsche IJssel, het gebruik van de

Deze variant heeft een aantal voordelen: een

bestaande tiendwegen en fietspaden en de

tijdelijke weg is het kortste alternatief, heeft de

Info en reageren

aanleg van een extra weg parallel aan de dijk.

minste impact op het gebied en kan ingezet

Lees alle informatie over de omleidingsalternatieven op de website www.hhsk.nl/kijk,

Op basis van diverse criteria zijn de

worden voor de ontsluiting van de woningen en

en als u dat wilt: reageer! Op de website ziet u hoe dat kan.

omleidingsvarianten voor verschillende

bedrijven aan de dijk.

Hoe voorkomt en monitort het
hoogheemraadschap eventuele schade?
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van de

gecertificeerd bedrijf. Zij stellen de huidige staat

dijkversterking in de planuitwerkingsfase wordt

van het pand vast en maken foto’s van al

een nadere schadevoorspelling uitgevoerd. Het

aanwezige schade. Deze bouwkundige opname

ontwerp en de uitvoering worden aangepast

is voor alle partijen van belang bij het vaststellen

zodat de kans op schade zo veel mogelijk beperkt

van eventuele schade als gevolg van de

wordt. In de komende jaren zal geleidelijk al

werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de

worden begonnen met het inmeten van de

werkzaamheden zullen we ook monitoren

panden om het huidige zakkingsgedrag vast te

(metingen uitvoeren) om te kunnen controleren

kunnen stellen. Dit is van belang bij het verdere

of de werkzaamheden niet te veel invloed op het

ontwerp en tijdens de uitvoering. Enkele

pand hebben. Na afloop van de werkzaamheden

maanden voor de daadwerkelijke uitvoering zal

zal ook verderop in de tijd nog nagemeten

een bouwkundige opname van ieder pand

worden, en er zal een afsluitende bouwkundige

worden uitgevoerd door een onafhankelijk en

opname worden uitgevoerd en een eindmeting.

Een doorkijk naar
Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

Mei-Juni

Juli-oktober

Consulteren omgeving

Verwerken reacties

Nazorg & beheer

Najaar 2018

Vaststelling VKA

via formulier website*

Dagelijks bestuur

*op inloopbijeenkomsten kunnen wij u helpen het formulier in te vullen

Contact
Aanspreekpunt van het dijkveiligheidsproject KIJK is het omgevingsteam, bereikbaar via Guido Verweij (bereikbaar op 06 317 765 66), Maartje Virardi (06 554 129 17) en Manon Otterloo (06 500 34 964).
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

