SAMENVATTING

Ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan
den IJssel moet worden verbeterd om de kans op wateroverlast in de Krimpenerwaard
zo klein mogelijk te maken. Door HHSK is hiervoor dijkversterking KIJK gestart. Tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden zal de weg op de dijk tijdelijk moeten worden afgesloten
voor het verkeer. Om het gebied voor alle (lokale) verkeersstromen bereikbaar te
houden tijdens de uitvoering van KIJK is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke
omleidingsvarianten.
Op basis van geografische kenmerken is het project KIJK in 7 omleidingsvakken verdeeld.
Daarvan is gebleken dat voor de volgende omleidingsvakken alternatieve routes/
beschikbaar moeten zijn:
2. Gedeelte Ouderkerk aan den IJssel tot Heuvelman
3. Gedeelte Heuvelman tot Lageweg
6. Gedeelte schaapjeszijde tot Gouderak
7. Gedeelte Gouderak
Voor de verkenning zijn criteria opgesteld waaraan de omleidingsvarianten moeten
voldoen. Aan de hand hiervan zijn varianten benoemd voor gemotoriseerd- en/of
langzaam verkeer. Deze zijn vervolgens aan de hand van een beoordelingskader
beoordeeld (zeef1). Op basis van deze resultaten was geen duidelijk voorkeursvariant
per omleidingsvak te bepalen. Daarom zijn alle overblijvende varianten op basis van
aanvullende criteria beoordeeld (zeef 2).
Uit deze aanvullende beoordeling is van de omleidingsvakken 2, 3 en 6 een bypass
parallel aan de dijk als voorkeursalternatief benoemt. De lengte waarover een tijdelijke
weg aangebracht moet worden is bij deze variant het kortst, geeft voor alle
omleidingsvakken meer mogelijkheden voor ontsluiting van de percelen aan de dijk
tijdens de uitvoering en de impact op de omgeving is het minst.
Voor omleidingsvak 7 was maar één kansrijk alternatief overgebleven voor het
gemotoriseerd verkeer: een tijdelijke route om Gouderak. Deze wordt dus automatisch
de voorkeursvariant voor dit omleidingsvak. Voor het langzaam verkeer is de
voorkeursvariant een bypass.
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1

INLEIDING

1.1

De dijk voldoet niet aan de norm

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) beheert de
primaire waterkering langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den
IJssel (dijkring 15). Primaire waterkeringen moeten, gedurende langere tijd, hoge
waterstanden kunnen keren om overstromingen te voorkomen. De dijken worden
daarom periodiek getoetst om te beoordelen of ze stevig genoeg zijn. De Hollandsche
IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de huidige en de
nieuwe eisen voor waterveiligheid. Naast een stabiliteitsopgave is er ook sprake van een
hoogteopgave. Ook als de Stormvloedkering Hollandsche IJssel gesloten is, moeten de
achterliggende dijken water kunnen keren. Bij hevige regenval worden de diepe polders
uitgemalen op de Hollandsche IJssel. Het probleem van binnenwaartse macrostabiliteit
gaat in de toekomst verergeren. Enerzijds door extreme weersomstandigheden door de
mondiale klimaatverandering, anderzijds door de autonome bodemdaling in de
Krimpenerwaard.

1.2

Dijkversterking om Krimpenerwaard beter te beschermen

HHSK moet ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te
maken. Zodat de ruim 200.000 mensen in het achterliggende gebied hier ook in de
toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De versterking is gecombineerd in
het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De hoofddoelstelling van het
project is de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter deze dijken te beschermen
tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel.
Hoe de dijkversterking moet worden bewerkstelligd wordt onderzocht in de komende
jaren. Om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief (VKA) zijn verschillende
onderzoeken noodzakelijk die de gevolgen van de dijkversterking in beeld brengen. Een
definitieve keuze voor het VKA staat gepland voor september2018

1.3

Bereikbaarheid tijdens uitvoering dijkversterking

Eén van de zaken waar dit project in moet voorzien is de bereikbaarheid tijdens de
uitvoering. In 2016 en 2017 zijn gesprekstafels georganiseerd met stakeholders (o.a.
bewoners en bedrijven) waarin de zorgen, wensen en ideeën over de bereikbaarheid
tijdens uitvoering zijn opgehaald. Burgers en ondernemers hechten een groot belang
aan een goede ontsluiting en bereikbaarheid van huis en bedrijf. Op trajecten waar aan
de dijk wordt gewerkt kan geen verkeer passeren. Tijdens de uitvoering zullen
dijktrajecten immers afgesloten of gestremd zijn. Dit in verband met de benodigde
ruimte voor uitvoering én om de veiligheid voor weggebruikers te kunnen garanderen.
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Omdat dijktrajecten afgesloten zullen zijn en veel lokaal verkeer van de route gebruik
maakt, worden er hoge eisen gesteld aan de omleidingsroute. Deze eisen hebben
betrekking op veiligheid, bruikbaarheid, omrijafstand en omrijtijd.
Om tot een goede afweging te komen welke omleidingsvariant de voorkeur heeft, is een
verkennend onderzoek noodzakelijk.

1.4

Aanleiding

Er is voor gekozen de ontsluiting van het gebied tijdens uitvoering al in de
verkenningsfase te onderzoeken gezien het grote belang van de bereikbaarheid en niet
uit te stellen tot de planfase. Ook wordt de impact van de tijdelijke omleidingsroute in
de MER 1e fase voor de dijkversterking meegenomen.

1.5

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is de mogelijkheden verkennen welke omleidingsvarianten
bruikbaar zijn om het gebied voor alle (lokale) verkeersstromen bereikbaar te houden
tijdens de uitvoering van KIJK. Hierbij worden de bruikbaarheid, benodigde maatregelen
en gevolgen in beeld gebracht en tegen elkaar afgewogen. Dit moet uiteindelijke leiden
tot een voorkeurs omleidingsvariant.

1.6

Proces

Het onderzoek is uitgevoerd als uitbreiding van de reeds voorziene bureau- en
veldstudie verkeer in het kader van de MER. De studie is tot stand gekomen door in
verschillende workshops de benodigde informatie te verzamelen en te toetsen. Hierbij
zijn collega’s betrokken van HHSK en het ingenieursbureau. De praktijksituatie buiten in
het veld en ervaringen van andere (dijkversterkings)projecten zijn hierbij het
uitgangspunt geweest.
De uitkomsten van de eerder gehouden gesprekstafels zijn tevens betrokken bij het
opstellen van deze variantenstudie
Bij het beoordelen van de effecten zijn de milieueffecten in kaart gebracht. Hierbij zijn
de deskundigen van de andere bureaustudies betrokken.

1.7

Vervolg

Uit deze variantstudie volgt een duidelijk voorkeur voor de omleidingsroute; een
tijdelijke weg in het achterland parallel aan de dijk. Over het inzetten van deze oplossing
is verdere besluitvorming noodzakelijk. Dat zal echter in een later stadium plaatsvinden.
Deze studie zal vooralsnog door de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever van KIJK
worden geaccordeerd en met de bestuurlijke partners gedeeld.
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Daarnaast zal volgens de huidige inzichten het document als uitgangspunt in het
vervolgtraject worden meegenomen. Dit houdt in dat het consortium dat de
planuitwerking en realisatie verzorgt de voorkeursvariant als vertrekpunt zal hanteren,
maar de ruimte krijgt voor eigen inzicht en creativiteit voor de uitwerking.
Bij de verdere uitwerking van de omleidingsroute zal de omgeving betrokken worden bij
de verdere uitwerking en detaillering. Door wie en op welke termijn is afhankelijk van de
verdere besluitvorming.
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2

UITGANGSPUNTEN VOOR ONDERZOEK

Het onderzoek richt zich niet op het hele projectgebied van KIJK. De keuze hiervoor
wordt in dit hoofdstuk toegelicht. Verder worden overige uitgangspunten beschreven en
hoe informatie uit de gesprekstafels is meegenomen

2.1

Scope voor omleidingsvarianten en omleidingsvakken

Het projectgebied van KIJK loopt van Krimpen aan den IJssel (IJsseldijk kruispunt met
Veerpad) tot aan Gouderak (Dorpsstraat kruispunt met Lange Rol). Voor de op te stellen
omleidingsvarianten is de dijk in vakken verdeeld, de omleidingsvakken.
De indeling is gebaseerd op basis van het geografische kenmerk dat het begin/eind sluit
aan op huidige structuren of op de dijkvakken waar volgens het VKA werkzaamheden
verricht gaan worden.
Dit heeft geresulteerd in de volgende indeling:
1. Gedeelte Krimpen aan den IJssel
2. Gedeelte Ouderkerk aan den IJssel tot Heuvelman
3. Gedeelte Heuvelman tot Lageweg
4. Gedeelte IJssellaan
5. Gedeelte Lageweg tot Schaapjeszijde
6. Gedeelte schaapjeszijde tot Gouderak
7. Gedeelte Gouderak
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Figuur 1 Indeling Omleidingsvakken ten behoeve van de omleidingsstrategie

Binnen dit gebied is de keuze gemaakt om alleen de trajecten Ouderkerk-Lageweg en
Lageweg – Gouderak te onderzoeken. Deze keuze is gemaakt omdat voor het traject
Lageweg buitenom en het traject Krimpen-Ouderkerk redelijke alternatieven (bestaande
routes) in de huidige structuur beschikbaar zijn voor het verkeer met een beperkt
tijdverlies. Voor het gedeelte tussen Lageweg en Schaapjeszijde zijn er door de
aanwezigheid van voorland mogelijkheden.
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Figuur 2 Situatie omleidingsvak 1: Krimpen aan den IJssel- Ouderkerk aan de IJssel

Voor omleidingsvak 1 is er de mogelijkheid om via kortbij gelegen bestaande
infrastructuur al het verkeer om te leiden. Ook blijft het tijdsverlies beperkt, zoals blijkt
uit de tabellen in Bijlage 1.
Figuur 3 Situatie omleidingsvak 4 en 5: Lageweg buitenom tot Schaapjeszijde

Voor het omleidingsvak 4 is geen omleiding benodigd. De ca. 300 motorvoertuigen per
etmaal (mvt/etm) kunnen altijd Lageweg bereiken en vanaf daar de reis voortzetten en
omgekeerd. De extra reistijd bedraagt dan enkele minuten.
Ter hoogte van omleidingsvak 5 ligt zijn er meerdere mogelijkheden om het verkeer
doorgang te laten vinden door de aanwezigheid van voorland. Als uit het VKA komt dat
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de kruin van de dijk ter plaatse wordt verplaatst kan de weg gehandhaafd blijven. Blijft
de kruin van de dijk op de bestaande locatie dan kan een tijdelijke weg op het voorland
worden gerealiseerd. Omdat voor beide mogelijkheden voldoende ruimte aanwezig is,
wordt dit omleidingsvak niet verder beschouwd.
In de komende hoofstukken zullen de omleidingsvarianten worden besproken voor de
volgende omleidingsvakken:
 2: Ouderkerk aan den IJssel – Heuvelman;
 3: Heuvelman – Lageweg;
 6: Schaapjeszijde – Gouderak;
 7: Bebouwde kom Gouderak.

2.2

Algemene uitgangspunten

Om de scope van het onderzoek niet te complex te maken is de omvang van de scope
beperkt gehouden. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:
 Er wordt in eerste instantie niet gekeken naar bereikbaarheid van de woningen
en bedrijven ter hoogte van de werkzaamheden, het Openbaar Vervoer en
hulpdiensten. Dit krijgt aandacht na het vaststellen van een VKA, in de fase van
de planuitwerking;
 Tijdens de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden is het niet mogelijk
voor verkeer om gebruik te maken van een werkvak (geen ruimte, onveilig, niet
passeerbaar). Dit geldt voor alle dijkversterkingsalternatieven;
 De omleidingsvarianten hebben een tijdelijk karakter zonder grootschalige
blijvende effecten in de bestaande structuren en verschijningsvormen.

2.3

Benodigde capaciteit omleidingsroute

Om te kunnen bepalen of de omleidingsroute voldoende capaciteit heeft, is het van
belang om vast te stellen welk hoeveelheid verkeer gefaciliteerd moet worden. Het gaat
hierbij om het gemotoriseerd verkeer. Voor het langzaam verkeer is dit niet van belang
omdat men hier de redenering volgt dat het gevaar op een weg niet wordt veroorzaakt
door fietsers. En dat een weg die veilig is voor weinig fietsers, dat ook is voor veel
fietsers. Het aantal fietsers op de IJsseldijk ligt rond de 870 (Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard, 2017) per dag.
Voor gemotoriseerd verkeer is het van belang om verschillende verkeersstromen te
onderscheiden. In dit rapport worden de volgende verkeersstromen en definities
gehanteerd:
(Boven)regionaal verkeer
Doorgaand verkeer dat geen herkomst of bestemming op de dijk zelf heeft, maar
wel gebruik maakt van de route. Bijvoorbeeld verkeer tussen Gouda en Krimpen aan
den IJssel of verkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouda.
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Lokaal verkeer
Verkeer met herkomst of bestemming Gouderak of Ouderkerk aan den IJssel. Dus
direct buiten de omleidingsvakken.
Bestemmingsverkeer
Verkeer met herkomst of bestemming tussen Gouderak en Ouderkerk aan den
IJssel. Dus binnen de omleidingsvakken.
Als basis voor de onderverdeling zijn de resultaten uit het kentekenonderzoek (Aveco de
Bondt, 2018) gebruikt omdat deze het beste inzicht geven in de herkomst en
bestemming van het verkeer. Omdat is gebleken dat de verkeersintensiteiten van het
kentekenonderzoek lager uitvallen dan het verkeersmodel, is een correctie noodzakelijk.
Daar de start van de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden nog enkele jaren
duurt worden de verwachte toekomstige hoeveelheden verkeer betrokken. Uitgaande
van het verkeersmodel Midden Holland voor 2025 bedraagt de hoeveelheid verkeer op
de dijk 5.000 tot 6.500 mvt/etm.
Bovenstaande resulteert in onderstaande tabel.
Tabel 1 Verkeersintensiteiten verdeeld naar verkeersstromen

(Boven)regionaal verkeer
Lokaal verkeer Gouderak – Ouderkerk
Bestemming op de dijk
Totaal

2.4

vertaald naar
vertaald naar
Kentekenverkeersmodel
verkeersmodel
Verdeling
onderzoek
2015
2025
(gem.)
1300 1500
1400 1600
1800 2100
34%
1600 1800
1700 1900
2200 2500
41%
700 1400
800 1500
1000 2000
25%
3600 4700
3900 5000
5000 6600

Uitgangspunten voor effecten

De omleiding zal invloed hebben op de omgeving. Op basis van de uitgevoerde
bureaustudies voor het project KIJK is veel informatie beschikbaar. De volgende
omgevingsaspecten zijn van belang.
 Landschap;
 Cultuurhistorie / Archeologie;
 Natuur;
 Bodem;
 Water;
 Woon- en leefomgeving.
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Uit de bureaustudies volgen de onderstaande effecten waar rekening mee moet worden
gehouden:
Landschap
 Ingrepen in het landschap die het landschap doen veranderen.
Cultuurhistorie / Archeologie
 Ingrepen in het landschap die de historisch-geografische patronen aantasten.
 Langs de dijk staan vele gebouwde monumenten
 Er zijn geen bekende archeologische vindplaatsen.
 Sporen uit de Tweede Wereldoorlog die langs de dijk aanwezig zijn.
Natuur
 De contouren van NNN-gebieden.
Bodem
 Zettingen van de ondergrond in relatie tot de tijdsduur waarop tijdelijke
constructies aanwezig zijn
 Verstoring van hoge geologische waarden op diepte.
 Bodemverontreiniging ter plaatse van gedempte watergangen.
Water
 Garanderen van de waterafvoer.
Woon- en leefomgeving
 geluid en trillingen in relatie tot de afstand tot woningen
Op basis van bovenstaande wordt gekeken welke aspecten onderscheidend zijn voor het
afwegingskader.
De volgende aspecten zijn onderscheidend:
Landschap
 Ingrepen die het landschap aantasten en veranderen
Cultuurhistorie :
 Ingrepen in het landschap die historisch-geografische patronen aantasten doen
veranderen.
Natuur
 Rekening houden met de contouren van NNN-gebieden.
Woon- en leefomgeving
 Zorgen voor voldoende afstand tot woningen in verband met geluid en
trillingen.
De volgende aspecten zijn niet onderscheidend en worden daarom niet meengenomen
in het afwegingskader:
Bodem
 Aspecten waarvan de invloeden met eenvoudige of beperkte technische
maatregelen oplosbaar zijn waardoor het onderscheid zich in geld laat
uitdrukken.
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Water
 Aspecten waarvan de invloeden met eenvoudige of beperkte technische
maatregelen oplosbaar zijn waardoor het onderscheid zich in geld laat
uitdrukken.
Archeologie
 Vindplaatsen zijn niet bekend en daarmee niet onderscheidend.
 Monumenten en sporen uit de tweede wereldoorlog bevinden zich binnen het
werkgebied van de dijkversterking en maatregelen binnen de dijkversterking
worden genomen. Hierdoor is dit niet meer onderscheidend voor de
omleidingen.
 Door het uitgangspunt dat de omleidingsvarianten en tijdelijk karakter hebben,
is uitgesloten dat er diepere grondlagen worden aangetast, waarmee ook de
geologische waarden en het beperken van zettingen niet onderscheidend zijn.

2.5

Resultaten gesprekstafels

De afgelopen periode heeft HHSK diverse gesprekken gevoerd met diverse stakeholders
in de vorm van gesprekstafels. Van de opgehaalde informatie zijn notities gemaakt en
verwerkt in een database. Voor de omleidingsstudie is gekeken naar de informatie op
het aspect bereikbaarheid tijdens de versterkingswerkzaamheden. De belangrijkste
punten zijn hieronder in drie tabellen weergegeven.
Tabel 2 geeft de belangrijkste punten voor bereikbaarheid in relatie tot het autoverkeer
weer. Tabel 3 gaat over het langzaam verkeer.
In de bereikbaarheidsstrategie zijn alle gemaakte opmerkingen opgenomen. Deze
hebben vooral betrekking op de eindsituatie na de dijkverzwaring en zijn soms locatie
specifiek. Bij het bepalen van de varianten zijn deze daarom niet meegenomen.
Tabel 2 Belangrijkste punten voor bereikbaarheid i.r.t. autoverkeer

thema subthema issue

oplossing of
voorwaarde

norm,
criteria

afsluiten

algemeen

de mogelijkheid van een
omleidingsroute (binnen redelijke
afstand) ontbreekt

lokaal verkeer moet altijd doorgang
vinden, wel omleiden voor doorgaand
verkeer

max 10-15 min
omrijtijd

omleiden

algemeen

Door afsluiting van de dijk ontstaat op
de alternatieve routes een grotere
verkeersdruk, hierdoor worden ook
andere locaties moeilijker bereikbaar

inventariseer bestaande knelpunten
en los deze op of vermijd ze in
omleidingsroutes

omleiden

algemeen

Door afsluiting van de dijk ontstaat op
de alternatieve routes een grotere
verkeersdruk met verkeersonveiligheid
tot gevolg

beperkt het verkeer op
omleidingsroutes door alternatieven
aan te bieden, bijvoorbeeld door
inzet waterbus tussen Krimpen ad
IJssel <=> Gouda

beperkt het verkeer
op bestaand
achterliggend
wegennet door voor
omleidingsroutes
door alternatieven
aan te bieden
beperkt het verkeer
op bestaand
achterliggend
wegennet door voor
omleidingsroutes
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thema subthema issue

oplossing of
voorwaarde

norm,
criteria
door alternatieven
aan te bieden

omleiden

agrarisch

de tiendweg is nodig voor de ontsluiting
van agrarische percelen, door afsluiting
van de dijk zal het gebruik van deze
route verder toenemen met nog meer
overlast tot gevolg (fietsers wijken niet
uit, auto's nog minder, etc)

tiendweg niet inzetten als
omleidingsroute

agrarische percelen
moeten via de
Tiendweg c.a.
bereikbaar blijven

afsluiten

algemeen

door de werkzaamheden is de reguliere
route gestremd

zet pontjes in naar de overkant van
de Hollandsche. IJssel, zodat daar de
route vervolgt kan worden

omleiden

algemeen

instellen van omleidingsroutes
betekend een enorme toename van de
reistijd voor toeleverende bedrijven

zorg voor korte omleidingsroutes

Bekijk ook de
mogelijkheden aan de
aan de overkant van
de Hollandsche IJssel
zorg voor korte
omleidingsroutes

omleiden

overlast beperken

Door afsluiten van de IJsseldijk wordt
het gebied lange tijd (6 jaar) 'op slot'
gezet voor werkzaamheden waarvoor
eveneens afsluitingen nodig zijn

geen afsluitingen van de dijk, maar
lokaal oplossen door het maken van
bypasses

maken van bypasses

bereikbaar
heid

verbeteren
ontsluiting

er zijn weinig alternatieve wegen om op
de dijk te komen (zeker niet voor
vrachtverkeer)

leg een aantal extra doorsteken aan
naar het achterland (noord-zuid of
oost-west)

Aanleg extra
doorsteken naar het
achterland (noordzuid of oost-west)

Tabel 3 Belangrijkste punten voor langzaam verkeer

thema subthema issue

oplossing of
voorwaarde

norm,
criteria

doorgang

algemeen

fietsers en voetgangers moeten de
mogelijkheid hebben om het
werkterrein te passeren

zorgen voor route langs het werk,
niet via het bouwterrein

zorgen voor route
langs het werk, niet
via het bouwterrein

afsluiten

algemeen

door de werkzaamheden is de reguliere
route gestremd

zet pontjes in naar de overkant van
de Hollandsche. IJssel, zodat daar de
route vervolgt kan worden

omleiden

overlast beperken

Door afsluiten van de IJsseldijk wordt
het gebied lange tijd (6 jaar) 'op slot'
gezet voor werkzaamheden waarvoor
eveneens afsluitingen nodig zijn

geen afsluitingen van de dijk, maar
lokaal oplossen door het maken van
bypasses

Bekijk ook de
mogelijkheden aan de
aan de overkant van
de Hollandsche IJssel
maken van bypasses
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3

WERKWIJZE VOOR AFWEGING OMLEIDINGSVARIANTEN

Als eerste is de scope voor de omleidingsvarianten bepaald. Dit bestaat uit criteria
waaraan de omleiding moet voldoen om als variant te worden beschouwd. Deze is mede
gebaseerd op basis van de resultaten uit de gesprekstafels, zoals beschreven in
hoofdstuk 2.5. Deze resultaten vormen de criteria voor de selectie van kansrijke
varianten, die wordt gemaakt bij Zeef1 (zie hoofdstuk 6Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.).
Na Zeef1 zijn in overige onderscheidende omgevingsaspecten benoemd die beïnvloedt
worden door de omleidingen. Dit is beschreven in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden..
Na de afwegingen in Zeef1 en Zeef2 blijven de omleidingsvarianten die de voorkeur
hebben over.

3.1

Selectiecriteria voor Zeef1

Bij de selectiecriteria voor Zeef1 worden twee categorieën onderscheiden:
gemotoriseerd en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).
Selectiecriteria voor de omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer:
1. De omleidingsvarianten voor gemotoriseerd verkeer moeten veilig bruikbaar zijn
voor auto’s, vrachtverkeer en agrarisch verkeer;
2. De in te zetten wegen moeten voldoende capaciteit hebben om naast het
bestaande verkeer ook het omgeleide verkeer te kunnen verwerken;
3. De extra omrijtijd is beperkt tot maximaal 15 min. Hierbij moet de eventuele
extra reistijd in verhouding staan tot de normale reistijd.
4. Geen beperking van de bereikbaarheid op de bestaande wegen in het gebied
achter de dijk, waaronder ook de Tiendwegen en fietspaden. Als gevolg van
(sluip)verkeer over deze wegen kan de maximale capaciteit worden
overschreden met vertraging en dus een sterk verminderde bereikbaarheid tot
gevolg.
Selectiecriteria voor de omleidingsroute voor langzaam verkeer:
1. De omleidingsvarianten voor langzaam verkeer moeten veilig bruikbaar zijn voor
voetgangers, bromfietsers, fietsers en brommobielen;
2. De extra omrijafstand en omrijtijd mag maximaal 1 km lang of maximaal 5
minuten zijn.
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4

BESCHRIJVING OMLEIDINGSVARIANTEN

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke omleidingsvarianten denkbaar/beschikbaar
zijn welke voldoen aan de scope-criteria (zie § 3.1). De mogelijke omleidingsvarianten
zijn geïnventariseerd tijdens een interne brainstormsessie1 door HHSK en Aveco de
Bondt waarbij de resultaten uit de gesprekstafels als startpunt zijn genomen.
Voor de varianten wordt gekeken naar autoverkeer en langzaam verkeer. Bij het
benoemen van de varianten zijn deze twee verkeerstypen eerst gescheiden beschouwd.
Daarna is gekeken in hoeverre er sprake is van een overlap door de volgende
onderverdeling te maken:
 Geschikt voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer;
 Geschikt voor gemotoriseerd verkeer;
 Geschikt voor langzaam verkeer.
Hierbij wordt onder gemotoriseerd verkeer verstaan auto’s en landbouwverkeer. Onder
langzaam verkeer worden fietsers, brommobielen en voetgangers verstaan.
Op basis van de brainstormsessie zijn de omleidingsvarianten benoemd zoals weergeven
in Tabel 4.
Tabel 4 Omleidingsvarianten

Beschrijving omleiding

Geschikt voor
Gemotoriseerd Langzaam
verkeer
verkeer

Via de N210 en N207
Via het onderliggende wegennet (Schaapjeszijde,
etc)
Via Tiendwegen en fietspaden
Via bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk
Via extra ontsluitingen tussen dijk en N210
Via overzijde Hollandsche IJssel
Via een bypass over het water
Via bypass op de dijk
Via een pont langs het werk
De drie omleidingsroutes die niet geschikt zijn bevonden voor langzaam verkeer heeft
als reden dat deze routes niet voor het langzaam verkeer interessant zijn omdat
hiervoor bestaande structuren van fietspaden en Tiendwegen minder omrijden is.
1

Selectie uitgevoerd tijdens brainstormsessie d.d. 13 januari 2017, aanwezigen: M. Guichelaar,
M. Virardi – van de Hulsbeek, J. van de Nadort, R. Goudriaan (allen HHSK), B. Troost (Aveco de
Bondt)
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Aan het eind van het hoofdstuk zal ook de 0-variant (niets doen) worden beschouwd om
de (milieu)effecten te bepalen.

4.1

Omleidingsvarianten voor het gemotoriseerd verkeer
Figuur 4 Schematische weergave omleidingsvarianten gemotoriseerd verkeer (uit brainstormsessie)

4.1.1

Via de N210 en N207

Bij deze variant wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur met de functie
gebiedsontsluiting in de Krimpenerwaard. Dit zijn de provinciale wegen N207 tussen de
rotonde Gouderaksebrug en rotonde Bergambacht, de N210 tussen rotonde
Bergambacht en Krimpen aan den IJssel en de N475 vanaf de rotonde N210 en
Ouderkerk aan den IJssel.
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Figuur 5 Wegenstructuur in de Krimpenerwaard

Tussen Gouderak en deN207 (rotonde Gouderaksebrug) is geen gebiedsontsluitingsweg
aanwezig. Hier zal het verkeer gebruik moeten maken van de als erftoegangsweg (ETW1) ingerichte Middelblok.

4.1.2

Via het onderliggend wegennet (Schaapjeszijde, etc)

Bij deze variant vormt het onderliggend wegennet de ontsluiting tijdens de
werkzaamheden aan de dijk. Hiervoor zijn twee routes in aanmerking:
 Bij werkzaamheden tussen Gouderak en Lageweg:
Route Schaapjeszijde, Achterbroek en Beijerscheweg;
 Bij werkzaamheden tussen Lageweg – Ouderkerk aan den IJssel:
Route Schaapjeszijde - Kerkweg-Westeinde – Oudelandsweg.
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Figuur 6 De te gebruiken wegen van het onderliggend wegennet

4.1.3

Via extra ontsluitingen tussen dijk en N210

Bij deze variant is het idee om in de lengte richting van de kavelindeling in de
Krimpenerwaard een aantal tijdelijke nieuwe verbindingen te maken tussen de dijk en
de provinciale weg. Gedachte hierbij is dat de impact van deze extra wegen relatief
beperkt is, doordat de bestaande kavelstructuur als uitgangspunt wordt gebruikt.
Deze variant kan echter niet overal worden geprojecteerd. Zo is het niet mogelijk om
Gouderak aan de zuidoostzijde te kunnen ontsluiten door de daar aanwezige bebouwing
en door het ontbreken van weginfra binnen Gouderak met voldoende capaciteit om het
verkeer te kunnen verwerken.
De volgende verbindingen zijn wel mogelijk:
 Een verbinding parallel aan de Schaapjeszijde langs Berkenwoude.
 Een verbinding parallel aan het fietspad langs de Berkenwoudsche Hoge
Boezem/Oude Wetering. Deze kan vervolgens worden aangesloten op de
Berkenwoude of parallel aan de Tiendweg richting de N475.
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4.2

Omleidingsvarianten voor gemotoriseerd- en langzaam verkeer

4.2.1

Via Tiendwegen en fietspaden

Bij deze variant wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur die in de reguliere
situatie afgesloten is voor autoverkeer. Langzaam verkeer, inclusief landbouwverkeer, is
wel toegestaan. Daarnaast is er een beperkt aantal ontheffing houders die van de wegen
gebruik mag maken. De Tiendwegen zijn wegen met de categorie ETW-2.
Verder hebben de wegen een bijzonder karakter door de smalle rijloper die letterlijk
glooit in het landschap met aan weerszijde knotwilgen.
Foto 1 Gouderakse tiendweg

4.2.2

Via bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk

Bij deze variant is het uitgangspunt de aanleg van tijdelijke infrastructuur, in dit geval de
aanleg van een tijdelijke weg achter de bebouwing langs, waarmee het verkeer om de
door werkzaamheden afgesloten omleidingsvakken heen geleid wordt. Daarbij kan het
wegprofiel worden afgestemd op de beoogde gebruikers: alleen voor het
bestemmingsverkeer of ook geschikt voor lokaal en/of (buiten)regionaal verkeer.
Door dat de afstand van de tijdelijke weg achterlangs tot de dijk gering is, is het mogelijk
om de bypass op te knippen in kleinere delen, door het aanbrengen van meerdere
verbindingen naar de dijk.
Voor omleidingsvak 7, welke valt binnen de bebouwde kom van Gouderak, zou de
bypass moeten aansluiten op de bestaande infrastructuur in Gouderak (zwarte lijn in
Figuur 7). Dit blijkt gezien de structuur/breedte van de wegen/bebouwing aan de rand
van Gouderak voor het gemotoriseerde verkeer niet mogelijk. Daarom is gekozen voor
een tijdelijk rondweg om Gouderak.
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Figuur 7 Situatie rondom Gouderak

4.2.3

Via overzijde Hollandsche IJssel.

Aan de overkant van de Hollandse IJssel is ook een dijk aanwezig met daarop een weg.
Door deze bereikbaar te maken zou deze ingezet kunnen worden als tijdelijke
omleidingsroute. Het bereikbaar maken kan door via een pont of een brug het verkeer
naar de overzijde van de Hollandsche IJssel te brengen.
De huidige pontverbinding tussen Gouderak en Moordrecht is met een capaciteit van
twee personenauto’s per keer niet geschikt. Om voldoende capaciteit te verkrijgen is
een alternatief nodig.
Naast de capaciteit van de pont zijn ook voorzieningen nodig om het wachtende verkeer
op te kunnen stellen, waarbij het verkeer dat de pont verlaat niet wordt gehinderd
Bij de keuze voor een brug moet rekening gehouden worden met het vrachtverkeer over
water en met de pleziervaart. Relevant is dat de Hollandsche IJssel onderdeel is van de
staande mast route, wat betekent dat een vaste brug niet mogelijk is. Op een drukke
dag in juli passeren er ca. 185 vracht- en plezierschepen (Aveco de Bondt, 2017).
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4.2.4

Bypass via het water

De basisgedachte van deze variant is gelijk aan die van ‘Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk’: de aanleg van tijdelijke infrastructuur. In dit geval aan de
buitenzijde van de dijk op de Hollandsche IJssel. Hierbij wordt de tijdelijke weg drijvend
op de rivier aangelegd. Gedachte hierbij is dat er in de rivier geen obstakels zijn die
gepasseerd moeten worden. De uitdaging van deze variant is om te zorgen voor
voldoende drijfvermogen zodat deze verbinding ook geschikt is voor vrachtverkeer.
Verder zal door de getijdewerking van de rivier de drijvende elementen de rivier ter
plaatse voldoende diepgang moeten hebben om te voorkomen dat de elementen op de
bodem terecht komen. Als dit gebeurd bestaat de kans dat de elementen scheef zakken
of vast komen te zitten en niet meer gaan drijven.
Foto 2 Het prototype drijvende weg te Hedel bij ‘s-Hertogenbosch

De drijvende weg is een concept dat in Nederland nauwelijks wordt toegepast. Naar de
mogelijkheden hiervan is onderzoek gedaan en gepubliceerd in De Drijvende Weg:
tussen prototype en praktijktoepassing (Royal Haskoning / Ministerie Verkeer en
Waterstaat AVV / Traffictest, 2004). In dit onderzoek is beschreven dat een drijvende
weg kan worden toegepast voor het onderhoud aan bruggen en groot onderhoud van
wegen die langs het water lopen. Het reguliere verkeer wordt dan omgeleid over een
stuk drijvende weg met de lengte van het te reconstrueren weggedeelte. De drijvende
weg kan vervolgens mee schuiven met het volgende op te pakken wegvak. In ZuidHolland wordt deze methode voor reconstructie van een provinciale weg als alternatief
gezien voor het omrijden via het omliggende wegennet, of voor een nieuw tijdelijk tracé
op vaste grond.
De drijvende weg is geschikt voor een snelheid van 80 km/h en geschikt voor voertuigen
tot 7,5t. Deze laten de drijvende weg niet scheefhangen. Vrachtwagens zijn voor deze
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uitvoering te zwaar. Aandachtpunten verder zijn de benodigde verankering als gevolg
van stroming en impact van golfslag.
De beperking van het voertuiggewicht maakt deze variant niet geschikt voor
vrachtverkeer maar is wel geschikt voor het overige gemotoriseerd verkeer.

4.3

Omleidingsopties voor het langzaam verkeer

In aanvulling op de varianten uit § 4.2 worden voor het langzaam verkeer (fietsers en
voetgangers) de volgende omleidingsopties als mogelijkheid gezien:
 Via bypass op de dijk;
 Via een pont langs het werk.

4.3.1

Via bypass op de dijk (alleen t.b.v. langzaam verkeer)

Deze variant betreft het op of langs de dijk, buiten het werkvak om, aanleggen van een
tijdelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Dit zou kunnen door de aanleg van
een tijdelijke kleine steunberm op het talud waarop een fietspad kan worden aangelegd.
Bij deze oplossing is het uitgangspunt dat er geen werkzaamheden buitendijks
plaatsvinden.

4.3.2

Via een pont langs het werk (alleen t.b.v. langzaam verkeer)

Door gebruik te maken van de Hollandsche IJssel kan in de vorm van een ‘watertaxi’ de
fietsers en voetgangers om de werkzaamheden gevaren worden.
Deze variant is niet geschikt voor brommobielen.

4.4

O-variant

Hierbij worden geen aanvullende maatregelen getroffen. Ter plaatse van de
werkzaamheden wordt de weg afgesloten en zal het verkeer zich via het bestaande
wegennet moeten afwikkelen. Dit komt voor het autoverkeer neer op omleiden via de
N210/N207 en het onderliggende wegennet. Voor het langzaam verkeer komt deze
overeen met omleiden via de Tiendwegen en de fietspaden.
Risico is dat de Tiendwegen en fietspaden gebruikt gaan worden door sluipverkeer.
Maar dat effect kan worden beheerst met handhaving en valt buiten de scope van dit
document.
Omdat deze varianten al worden beschreven wordt de 0-variant als variant op zich
verder niet meer besproken.
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5

OPLOSSEND VERMOGEN OMLEIDINGSVARIANTEN

De omleidingsvarianten zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn beoordeeld op oplossend
vermogen, waarbij ze moeten voldoen aan de criteria capaciteit en tijdverlies.

5.1

Bruikbaarheid

Op basis van de uitgangspunten uit hoofdstuk 2 vormen capaciteit en tijdsverlies harde
criteria; een omleidingsvariant moet aan beide criteria voldoen om door Zeef1 heen te
komen. Immers als hier niet aan wordt voldaan in de omleidingsvariant niet bruikbaar.
Voor de omleidingsvarianten wordt uitgegaan van de volgende maximale capaciteiten
(CROW, 2013):
 Provinciale wegen (GOW-II):
20.000 - 25.0002 mvt/etm
 ETW-1 (zoals IJsseldijk en Middelblok):
5.000 – 6.0003 mvt/etm.
 ETW-2 (zoals Schaapjeszijde, Achterbroek):
1.500 – 2.0004 mvt/etm.
Bij de beoordeling of er voldoende capaciteit aanwezig is zal bij de bestaande intensiteit,
welke volgt uit het verkeersmodel 2025, op de betreffende wegvakken de intensiteit van
het om te leiden verkeer opgeteld moeten worden. De capaciteit die benodigd is voor
het om te leiden verkeer staat beschreven in §2.3.
Voor de omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7, waar omleidingsopties voor zijn uitgewerkt, is
inzichtelijk gemaakt wat de reistijden voor de verschillende omleidingsvarianten zijn bij
werkzaamheden aan dat betreffende omleidingsvak.
De reistijden zijn bepaald door de reistijden in Google-Maps op te vragen voor de
verschillende verbindingen. De tijden zijn opgevraagd tijdens de daluren overdag, zodat
uitgegaan wordt van de meest gunstige reistijd. De reistijden van de omleidingen zijn
bepaald door vooraf een gemiddelde snelheid per traject vast te stellen. Op basis van de
lengte is vervolgens de reistijd bepaald. Daarbij is uitgegaan van de volgende
gemiddelde snelheden:
 25 km/h: Wegvak met een maximale snelheid van 30 km/h;
 45 km/h: Wegvak met een maximale snelheid van 60 km/h.

2

Waarden conform tabel 6.3 uit Handboek Wegontwerp Gebiedsontsluitingswegen voor een
enkelstrooks rotonde welke de maatgevend is voor de N207/N210.
3
Volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig moet een weg met hogere intensiteit ingericht
worden als GOW, waardoor de capaciteit op deze waarden zijn vastgesteld. De capaciteit van een
ETW-1 is in de praktijk hoger, waarbij capaciteit van de kruispunten maatgevend is.
4
Voor de ETW-2 is de passeerbaarheid bepalend voor de capaciteit en niet de kruispunten.
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Bij het bepalen van de reistijden is geen rekening gehouden met extra reistijd als gevolg
van een capaciteitstekort. Bij een I/C-verhouding, de verhouding tussen intensiteit en
capaciteit, van meer dan 0,9 is de kans op structurele filevorming groot.
Voor wegvakken in de buurt van veel bebouwing is een maximale snelheid van 30 km/h
aangehouden omdat bij deze rijsnelheid de normen voor geluid, lucht en trillingen niet
van toepassing zijn.
De resultaten voor de trajecten zijn opgenomen in bijlage 1.

5.2

Omgevingseffecten

Zoals in § 2.4 beschreven zijn een aantal omgevingseffecten benoemd waarop de
beoordeling gaat plaatsvinden. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:
Landschap:
Ingrepen die het landschap aantasten en veranderen
Cultuurhistorie:
Ingrepen in het landschap die historisch-geografische
patronen aantasten doen veranderen.
Natuur:
Rekening houden met de contouren van NNN-gebieden.
Woon- en leefomgeving:
Zorgen voor voldoende afstand tot woningen in verband
met geluid en trillingen.

5.3

Afwegingskader

Op basis van voorgaande is onderstaand afwegingskader opgesteld.
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Tabel 5 Afwegingskader omleidingsstrategie

Criterium
Capaciteit

Onvoldoende

Tijdsverlies
(autoverkeer)

Meer dan 15 min.
Voor het meeste
verkeer
Meer dan 5 min.
voor het meeste
verkeer

Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Autoverkeer

Ongeschikt voor
autoverkeer

Licht vrachtverkeer

Ongeschikt voor licht
vrachtverkeer

Vrachtverkeer

Ongeschikt voor
vrachtverkeer

Langzaam verkeer

Ongeschikt voor
langzaam verkeer

Criterium
Bereikbaarheid achterland
tijdens omleiding

Landschap/cultuur
aantasting na opheffen
omleiding)

Natuur
tijdens omleiding

Woon en leefomgeving
tijdens omleiding
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Voldoet voor het
grootste deel op de
omleiding
Voor het meeste
verkeer minder dan
15 min.
Voor het meeste
verkeer minder dan
5 min.

Voldoende

Geschikt voor
autoverkeer met
beperking
Geschikt voor licht
vrachtverkeer met
beperking
Geschikt voor
vrachtverkeer met
beperking
Geschikt voor
langzaam verkeer
met beperking

Geschikt voor
autoverkeer

-

Voor al het verkeer
minder dan 5 min.

Geschikt voor licht
vrachtverkeer
Geschikt voor
vrachtverkeer
Geschikt voor
langzaam verkeer

0

Extra verkeer op
wegen binnen het
achterland waardoor
intensiteit te hoog
wordt in relatie tot
de capaciteit
waardoor
doorstroming
significant afneemt
Blijvende aantasting
van de
landschappelijke
en/of
cultuurhistorische
waarden
Verstoring van
natuurwaarden
binnen NNN-gebied
Significante toename
van geluids- en/of
trillingshinder voor
woningen
langsomleiding

referentie

Voor al het verkeer
minder dan 15 min.

+

De
verkeersafwikkeling
op het achterland
functioneert als
huidige situatie

Geen (blijvende)
aantasting van de
landschappelijke
en/of
cultuurhistorische
waarden
(bijna) geen
verstoring van
natuurwaarden
binnen NNN-gebied
Geluids- en/of
trillingshinder voor
woningen langs
omleiding blijft
vrijwel gelijk
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Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van twee soorten beoordelingen:
 Met vinkjes en kruisjes;
 Met -, 0 en +.
De vinkjes en kruisjes geven aan of een variant voldoet aan de criteria gesteld in §3.1
(zie tabel hieronder).
Daarnaast geeft de plus, nul of min aan of de variant een positief, neutraal of negatief
effect heeft op de omgeving. Dit laatste betreft een expert judgement.
Er is gekozen om eerst alle aspecten te beoordelen en daarna pas conclusies te trekken.
Dit is gedaan om mogelijkheden die bij het samenstellen van de varianten niet of
onvoldoende onderkentent waren alsnog in beeld te krijgen of om varianten te
optimaliseren.

Oordeel

Verklaring
Het oordeel is dat de variant aan het criterium voldoet.
Het oordeel is dat de variant aan voor het grootste deel aan het criterium
voldoet. Er zijn nog aandachtspunten.
Het oordeel is dat de variant niet aan het criterium voldoet.

n.v.t.

Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden omdat de omleidingsroute
niet relevant is voor het betreffende type verkeer, of de beschouwde
omleidingsvariant niet relevant is voor het betreffende omleidingsvak.

Naast deze criteria zullen de kansen en knelpunten die zijn geïdentificeerd per variant
worden beschreven.
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6

BEOORDELING OMLEIDINGSVARIANTEN OP OPLOSSEND VERMOGEN

De omleidingsvarianten (zoals beschreven in hoofdstuk 4) zijn beoordeeld op de criteria
voor oplossend vermogen zoals beschreven in hoofdstuk 5.

6.1

Via de N210 en N207

6.1.1

Capaciteit en tijdsverlies

Als gevolg van de omleiding van het verkeer dat nu tussen Gouderak –
Ouderkerk/Krimpen rijdt, zal de verkeersintensiteit op het Middelblok toenemen. De
toename zal ca. 1.000 – 1.300 mvt/etm bedragen. Dit bestaat uit enerzijds een toename
van 30% door meer verkeer tussen Gouderak en Ouderkerk en anderzijds een afname
van 10% van het doorgaande verkeer die niet meer via Gouderak rijdt. Daarmee komt
de totale intensiteit op het Middelblok tussen de 7.300 – 10.150 mvt/etm te liggen.
Op de provinciale wegen zitten ca. 19.000 mvt/etm ter hoogte van Stolwijk. Een
toename met 6.000 mvt/etm geeft een overbelasting door de daar aanwezige
enkelstrooks rotondes. Door aanpassing van deze rotondes naar bijvoorbeeld
turborotodes kan de capaciteit toenemen tot 30.000 mvt/etm en zou er geen sprake
meer zijn van een capaciteitstekort.
Deze omleiding geeft een vertraging van ca. 11 minuten (27 min. via omleiding
tegenover 16 min. huidige reistijd) voor het traject Gouderak – Ouderkerk aan den IJssel.
Voor het verkeer dat een herkomst of bestemming heeft op de dijk tussen Gouderak en
Ouderkerk neemt de omrijtijd toe tot meer dan 15 minuten. Hiermee wordt niet voor al
het verkeer voldaan aan het criterium tijdsverlies.
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Figuur 8 Omleiding van de N-wegen tussen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel

6.1.2

Geschiktheid voor verkeer

De N210 en N207 zijn gebiedsontsluitingswegen en zijn geschikt voor al het
gemotoriseerd verkeer. Het Middelblok kent wat betreft soort autoverkeer ook geen
beperkingen.

6.1.3

Omgevingseffecten

Als al het verkeer dat van de dijk gebruik maakt wordt omgeleid via de N210 en N207 is
de kans groot dat het verkeer met een herkomst/bestemming aan de dijk, het
onderliggend wegennet in het achterland van de dijk gaat gebruiken. Dit zal leiden tot
een toename van het verkeer en kans op overlast.
Dit geldt ook voor de Middelblok. Het verkeer met bestemming Gouderak zal via de
N210/N207 en de Middelblok naar Gouderak rijden. Naast het capaciteitstekort zal de
extra verkeersdruk een afname van de verkeersveiligheid tot gevolg hebben. Vooral
(groepen) fietsers zullen door de hoge verkeersintensiteit extra kwetsbaar worden
doordat deze minder ruimte zal worden gegund.
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Omdat er gebruik gemaakt wordt van bestaande infrastructuur die niet hoeft te worden
aangepast vindt er geen aantasting plaats van landschappelijke en cultuurhistorische
waarden en NNN-gebied. Als gevolg van de toename van het verkeer zal er wel sprake
zijn van een enige toename van geluid/trillingen.

6.1.4

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7.
Tabel 6 Resultaten beoordeling omleidingsvariant N210/N207

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Deze omleidingsroute voldoet niet aan de gesteld criteria en is daarmee niet geschikt.
Deze kan alleen worden ingezet voor het (boven)regionaal en lokaal verkeer. Dit betreft
het verkeer met een herkomst uit Gouderak of noordelijker en een bestemming in
Ouderkerk aan den IJssel of zuidelijker en vice versa.

6.1.5

Verwachte knelpunten





datum

Als gevolg van de aanwezigheid van enkelstrooks rotondes in de provinciale weg
heeft deze niet overal voldoende capaciteit.
Beheer en onderhoud zullen als gevolg van de toename van het verkeer
mogelijk toenemen.
Sluipverkeer op het weggennet in het achterland.
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6.1.6

Kansen





6.2

Er zijn plannen voor de provinciale wegvakken met deze hoge intensiteiten de
enkelstrooks rotondes aan te passen. Als gevolg van die aanpassingen is er op
het provinciale weggennet voldoende capaciteit.
Na het oplossen van de knelpunten op de provinciale wegen kan het
doorgaande verkeer dat nu gebruik maakt van de dijk direct beginnen met het
rijden via de provinciale wegen. Daarvoor zal dan wel ondersteunend beleid
moeten worden ingezet.

Via het onderliggend wegennet (Schaapjeszijde, etc)
Foto 3 Achterbroek
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Foto 4 Aanduiding 15t zone aan begin Schaapjeszijde

6.2.1

Capaciteit en tijdsverlies

Schaapjeszijde - Achterbroek - Beijerscheweg
Dit weggennet heeft de inrichting van een ETW-2. Veelal is de rijloper zo smal dat alleen
ter hoogte van passervakken elkaar tegemoetkomende auto’s elkaar kunnen passeren.
Hierdoor is de capaciteit beperkt tot 1.500-2.000 mvt/etm.
De maximale verkeersintensiteit volgens het verkeersmodel 2025 bedraagt 1.800
mvt/etm. Alleen al bij omleiding van het lokaal verkeer (2.200 – 2.500 mvt/etm) zal de
intensiteit zodanig toenemen dat deze ruim over de beschikbare capaciteit heen zou
komen. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroming zal stagneren en daarmee ook het
tijdsverlies zal toenemen.
Verder is er op de wegen, als gevolg van de beperkte wegbreedte de niet draagkrachtige
bermen en fundering een gewichtsbeperking van kracht. Het maximale voertuiggewicht
wat gebruik mag maken van deze wegen is 15 ton.
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Figuur 9 Omleiding via Schaapjeszijde, Achterbroek en Beijerscheweg

De route Schaapjeszijde, Achterbroek en Beijerscheweg geeft een vertraging van 18
minuten (25 min. tegenover 7 min.) en komt wat betreft reistijd 3 minuten boven de
norm (maximaal 15 minuten extra reistijd) uit. De capaciteit van deze bestaande
infrastructuur is bovendien beperkt. De route gaat voor een groot deel over wegen van
het wegtype ETW-2 (Achterbroek en Beijerscheweg) of wegen met een wegbreedte van
ETW-2 (≤4,50m)(Schaapjeszijde). Hier zijn de mogelijkheden tot passeren beperkt zeker
voor elkaar passerend vrachtverkeer.
Als naar het tijdsverlies wordt gekeken zonder rekening te houden met vertragingen als
geval van het tekort aan capaciteit wordt de norm van 15 minuten met 6 minuten
overschreven voor het gemotoriseerd verkeer.
Schaapjeszijde - Kerkweg-kom Berkenwoude Westeinde – Oudelandsweg/Berkenwoude
Dit wegennet heeft de inrichting van een ETW-2. Veelal is de rijloper zo smal dat alleen
ter hoogte van passeervakken elkaar tegemoetkomende auto’s elkaar kunnen passeren.
Verder is er op de wegen, als gevolg van de beperkte wegbreedte en de smalle niet altijd
even draagkrachtige bermen en fundering, een gewichtsbeperking van kracht. Het
maximale voertuiggewicht wat gebruik mag maken van deze wegen is 15 ton.
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Figuur 10 Omleiding via Schaapjeszijde - Kerkweg-Westeinde – Oudelandsweg.

Deze route Schaapjeszijde - Kerkweg-Westeinde – Oudelandsweg blijft wat betreft de
extra reistijd met 14 minuten (21 min. tegenover 7 minuten) net binnen de maximaal
gestelde 15 minuten extra reistijd. De route gaat door de bebouwde kom van
Berkenwoude wat ongewenst is in verband met verkeersveiligheid en trilling.
De verkeersintensiteit is volgens het verkeersmodel 2025 700 – 1.000 mvt/etm. Alleen al
bij omleiding van het lokaal verkeer (2.000 – 2.600 mvt/etm) zal de intensiteit zodanig
toenemen dat deze ruim over de beschikbare capaciteit heen zou komen. Dit heeft tot
gevolg dat de doorstroming zal stagneren en daarmee ook het tijdsverlies zal toenemen.
Als naar het tijdsverlies wordt gekeken zonder rekening te houden met vertragingen als
geval van het tekort aan capaciteit wordt de norm van 15 minuten met 1 minuut
overschreven voor een klein deel gemotoriseerd verkeer.
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6.2.2

Geschiktheid voor verkeer

De bestaande wegen kennen nu een gewichtsbeperking (maximaal 15t) en zijn daardoor
niet geschikt voor vrachtwagens. Zonder aanpassingen aan de fundering worden de
wegen bij te zware belasting kapot gereden, waardoor deze wegen onveilig worden.
Door de aanwezigheid van scherpe bochten zijn deze wegen niet geschikt voor lange
voertuigcombinaties (zoals trekker-oplegger).
Om beide routes geschikt te kunnen maken als omleidingsroute zullen ze ingericht
moeten worden als ETW-1, waardoor de capaciteit toeneemt tot 5.000 tot 6.000
mvt/etm. Gezien de kritische reistijd voor de omleidingsvakken 2 en 3 en het niet
voldoen aan het criterium reistijd voor de omleidingsvakken 6 en 7 is hiervoor geen subvariant ontwikkeld.

6.2.3

Omgevingseffecten

Ook als alleen het lokale verkeer gebruik zou maken van deze omleidingsroutes is de
kans groot dat het een effect op het gehele achterland zal hebben door het
capaciteitstekort, waardoor de doorstroming wordt beperkt en al het verkeer wordt
geconfronteerd met toenemende reistijden.
Omdat er gebruik gemaakt wordt van bestaande infrastructuur vindt er geen aantasting
plaats van landschappelijke en cultuurhistorische waarden, onder de voorwaarde dat
deze niet hoeft te worden aangepast. De wegen liggen in het NNN-gebied waardoor als
gevolg van toename van het verkeer de natuur ten opzichte van de huidige situatie
verder zal worden verstoord.
Op de route, die onder andere door de bebouwde kom van Berkenwoude gaat, zal
sprake zijn van een toename van het verkeer met als gevolg een toename van
geluid/trillingen voor de aanwonenden langs de omleidingsroute.

6.2.4

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7.
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Tabel 7 Resultaten beoordeling omleiding via onderliggend wegennet

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0
-

0
-

0
-

0
-

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat deze variant niet voldoet aan de gestelde
criteria.

6.2.5

Knelpunten






6.2.6

Kansen



6.3

De bochten zijn niet geschikt voor trekker-oplegger combinaties.
Verbreding is niet mogelijk zonder blijvende aantasting van het karakter van de
weg en de directe omgeving. Bijvoorbeeld het gedeeltelijk dempen van
watergangen en het kappen van houtwallen/knotwilgen.
Beheer en onderhoud zullen als gevolg van de toename van het verkeer
mogelijk toenemen.

Door de wegen aan te passen worden deze geschikt voor zwaarder verkeer.

Via Tiendwegen en fietspaden

6.3.1

Capaciteit en tijdsverlies

De fietspaden en Tiendwegen zijn niet ingericht voor het verwerken van ander verkeer
dan fietsers en een enkel (landbouw)voertuig. De rijloper is zo smal dat passeren voor
(landbouw)verkeer alleen mogelijk is ter hoogte van een perceel ontsluiting. Verder is de
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wegconstructie niet stabiel waardoor deze als gevolg van ongelijkmatige zettingen in de
loop van de jaren is gaan ‘glooien’.
Het fietspad Snippejagerskade sluit in Gouderak aan in een woonwijk waar de bestaande
infrastructuur wat betreft capaciteit beperkt is voor autoverkeer.
Om als omleidingsroute te kunnen functioneren, zal de capaciteit uitgebreid moeten
worden naar ETW-1, waardoor de Tiendwegen en fietspaden een capaciteit krijgen van
5.000 tot 6.000 mvt/etm. Omdat voor allen omleidingsvakken wordt voldaan aan het
criterium reistijd zijn hiervoor sub-varianten ontwikkeld (zie § 6.3.7).
Wat betreft tijdsverlies geeft het een beperkt tijdsverlies (extra kilometers):
 Snippejagerskade – Tiendweg - Schaapjeszijde:
3 min. (1,4 km)
 Schaapjeszijde – Tiendweg – Nesse Tiendweg:
1 min. (0,2 km)
 Nesse Tiendweg – fietspad – Tiendweg Oost:
2 min (1,6 km)
Voor het fietsverkeer geldt dat de omleiding niet voldoet aan het criterium dat de
omleiding maximaal 1 km langer mag zijn. Dit met uitzondering van de omleiding voor
vak Schaapjeszijde – Tiendweg – Nesse Tiendweg.

6.3.2

Geschiktheid voor verkeer

De wegen zijn geschikt voor fietsers en een enkel (landbouw)voertuig. Zonder
aanpassingen aan het ‘glooiende’ verloop van de Tiendwegen is het voor autoverkeer
alleen veilig als er stapvoets wordt gereden. Het is met de huidige vormgeving van de
weg niet mogelijk om verkeersstromen uit beide richtingen over de Tiendweg af te
wikkelen.

6.3.3

Omgevingseffecten

De route maakt gebruik van bestaande infrastructuur die nu alleen door fietsers of
bestemmingsverkeer wordt gebruikt. Door er meer verkeer op toe te laten zal de
hoeveelheid verkeer boven de maximale capaciteit van de weg uitkomen, waardoor de
doorstroming stagneert en dus de bereikbaarheid afneemt.
Door zonder aanpassingen van de bestaande infrastructuur gebruik te maken vindt er
geen aantasting plaats van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Aanpassing
van het wegprofiel zou betekenen dat het karakteristieke karakter van de Tiendwegen
zal verdwijnen.
De wegen liggen in het NNN-gebied waardoor als gevolg van toename van het verkeer
de natuur ten opzichte van de huidige situatie verder zal worden verstoord.
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Langs de route bevinden zich niet veel woningen. Maar om de route te bereiken zal het
verkeer wel door Gouderak (Snippejagerskade) en Ouderkerk (Tiendweg Oost) moeten.
Hier zal wel sprake zijn van een toename van geluid en trillingen.

6.3.4

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7.
Tabel 8 Resultaten beoordeling omleidingsvariant via Tiendwegen en fietspaden

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving

6.3.5

0
0

0
-

0
-

Knelpunten







datum

0
-

De capaciteit van de Tiendwegen is onvoldoende om een significante toename
van het verkeer te kunnen verwerken waardoor reistijden onaanvaardbaar (>15
min extra) zullen toenemen.
De bochten zijn niet geschikt voor trekker-oplegger combinaties.
De wegen liggen in NNN-gebied.
Verbreding van de Tiendwegen is niet mogelijk zonder blijvende aantasting van
het karakter van de weg.
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6.3.6

Kansen



6.3.7

Door de aanleg van een tijdelijke weg naast de bestaande weg is de route wel
bruikbaar te maken, waarbij voldoende capaciteit beschikbaar komt. Hierdoor
ontstaan sub-varianten. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Sub-varianten via Tiendwegen en fietspaden

Door langs de bestaande infra een nieuwe tijdelijke weg aan te leggen ontstaat wel een
route met voldoende capaciteit voor het autoverkeer. Voor het traject Snippejagerskade
– Tiendweg – Schaapjeszijde gaat dit echter niet op. Dit komt omdat de aansluiting van
de Snippejagerskade op de kern van Gouderak te smal is evenals de aansluitende wegen
in dit deel van de bebouwde kom. De capaciteit van de weg blijft daarmee een knelpunt.
Een tijdelijke route via de Schaapjeszijde-Tiendweg –Nesse Tiendweg en Nesse
Tiendweg – fietspad – Tiendweg Oost, met een profiel ETW-1 (zie Figuur 15
Principeprofiel tijdelijke rijbaan is voor het autoverkeer een alternatief en is daarom
toegevoegd aan de beoordeling van Zeef1. Doordat er sprake is van een nieuwe
tijdelijke route is er tijdelijk maar geen blijvende een aantasting van de landschappelijke
en/of cultuurhistorische waarden. Als gevolg van de extra capaciteit ten opzichte van de
bestaande situatie wordt ook de bereikbaarheid van het achterland beter.
Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2 en 3. De omleidingsvakken 6 en 7 zijn hier niet van toepassing
omdat een aansluiting in Gouderak nabij de Snippejagerskade niet mogelijk is.
Tabel 9 Resultaten beoordeling sub-omleidingsvariant via Tiendwegen en fietspaden

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving
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6.4

Via bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk

6.4.1

Capaciteit en tijdsverlies

Het per omleidingsvak aanleggen van een tijdelijke weg achter de woningen langs is
mogelijk voor alle verkeer voor de omleidingsvakken 2, 3 en 6. Voor Omleidingsvak 7 is
het niet mogelijk om aan te sluiten op een weg met voldoende capaciteit aan de rand
van de bebouwde kom van Gouderak. Op de locaties waar de rand van Gouderak niet
wordt gevormd door bebouwing bestaat de daar aanwezige infrastructuur uit een
smalle weg of woonstraat.
De J.G. Staringlaan aan de zuidwestzijde is een smalle één richtingsverkeer straat. De
Snippejagerskade is een fietspad die binnen de bebouwde kom ligt ingeklemd tussen
bebouwing en een watergang. Aan de noordoostzijde zouden de Dotterlei of de
Weegbree mogelijkheden bieden om via de Essendreef te ontsluiten. Dit zijn nu
woonstraten die niet geschikt zijn voor de hoeveelheden verkeer die omgeleid moet
gaan worden.
Figuur 11 Structuur van Gouderak
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Foto 5 Snippejagerskade aansluitend op de Groene Wetering
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Figuur 12 Indicatie van locaties bypasses parallel aan de dijk

De bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk betreft een nieuw aan te leggen tijdelijke
weg, waardoor er vrijheid is in vormgeving. Daarom is gekozen om de wegbreedte enindeling in overeenstemming te maken met de benodigde capaciteit: ETW-1.
Het tijdsverlies bedraagt enkele minuten doordat de gemiddelde snelheid op de
tijdelijke weg als gevolg van de keuze om deze een lagere snelheid (30 km/h) te geven
dan de weg op de dijk (60 km/h).
De omleiding heeft nauwelijks een toename van de af te leggen afstand tot gevolg en is
daarmee ook geschikt voor het langzaam verkeer.
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6.4.2

Geschiktheid voor verkeer

De omleidingsvakken 2, 3 en 6 zijn geschikt voor alle verkeer. Voor omleidingsvak 7 is
voor (brom)fietsers en voetgangers is een mogelijke ontsluiting te realiseren via J.G.
Staringhlaan, een straat met éénrichtingsverkeer. Hierdoor is het tijdsverlies als gevolg
van omrijden nihil.
Figuur 13 Mogelijke locatie ontsluiting van Gouderak voor (brom)fietsverkeer

6.4.3

Omgevingseffecten

De tijdelijke weg moet gebouwd worden op een weinig draagkrachtige ondergrond. Hoe
zwaarder het verkeer, hoe zwaarder de aan te brengen verhardingsconstructie met
meer zettingen tot gevolg. Naast de belasting is voor de zettingen ook de tijdsduur van
belang. Een beperking van de duur betekent ook een beperking van de zettingen.
Na verwijderen van de tijdelijke weg zal de veen/weide terugveren. Maar hoe groter de
zetting, hoe groter het verschil ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld. Herstel
zal dan langer duren totdat de zichtbare sporen van de tijdelijke weg zijn uitgewist.
Het traject is achter de huizen langs ontworpen om deze de mogelijkheid te bieden om
tijdelijk aan de achterzijde te kunnen ontsluiten, maar ver genoeg om rekening te
houden met de gevolgen van geluids- en trillingshinder.
De bypass is zo veel mogelijk geprojecteerd buiten het NNN-gebied om verstoring daar
te voorkomen. Het (geheel) ontzien van NNN-gebied voor de omleidingsvakken 6 en 7 is
niet mogelijk.
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6.4.4

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7.
Tabel 10 Resultaten beoordeling omleidingsvariant bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk

Criterium

Omleidings
- vak 2

Omleidings
- vak 3

Omleidings
- vak 6

Omleidingsvak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid
achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en
leefomgeving

6.4.5

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
-

-

-

0

0

0

-

-

Knelpunten





6.4.6

Inpassing in de omgeving en de gevolgen van de tijdelijke aanleg (op bijv.
landschap, bodem).
Locaties waar de verbinding wordt gemaakt tussen de dijk en de weg
achterlangs (ruimtegebruik, hinderaspecten).
Hinder van de bewoners aan de achterzijde van de woningen (beperking van
uitzicht).

Kansen







datum

nvt

De ligging maakt het mogelijk tijdelijk de percelen achterlangs te ontsluiten.
Hierdoor is het mogelijk met meer of grotere werkvakken te gaan werken.
De busverbinding kan blijven functioneren.
Ook geschikt te maken om het langzaam verkeer te faciliteren.
Hulpverlening ondervindt nauwelijks hinder.
Combineren met de werkzaamheden als gevolg van het verleggen van de kabels
en leidingen uit de dijk naar achter de bebouwing langs.
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6.5

Via extra ontsluitingen tussen dijk en N210

Het idee van deze variant was dat op een aantal locaties een extra ontsluiting wordt
gerealiseerd tussen de dijk en de N210. Eén daarvan was er één ter hoogte van
Gouderak. Bij de uitwerking van deze variant bleek dat het maken van een ontsluiting
vanuit de zuidoostzijde van Gouderak niet mogelijk was door de aanwezige bebouwing
en het ontbreken van een weg met voldoende capaciteit waarop kan worden
aangesloten.
De twee mogelijkheden die zijn uitgewerkt zijn de volgende verbindingen:
 parallel aan de Schaapjeszijde;
 parallel aan het fietspad Berkenwoudsche Hoge Boezem aansluitende op de
Berkenwoude.
Figuur 14 Extra ontsluitingen langs bestaande infrastructuur richting de N210

Omdat het een nieuw aan te leggen tracé betreft is de wegbreedte/indeling in
overeenstemming te maken met de benodigde capaciteit.
Figuur 15 Principeprofiel tijdelijke rijbaan
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De omleiding valt niet binnen de tijdscriteria voor alle herkomst-bestemmingen. Voor de
weg parallel aan de Schaapjeszijde is het tijdverlies vergelijkbaar met de omleiding via
Schaapjeszijde - Kerkweg-Westeinde – Oudelandsweg, zoals beschreven in §6.2.

6.5.1

Geschiktheid voor verkeer

Aangezien het een nieuw aan te leggen tracé betreft is deze geschikt te maken voor alle
verkeer.

6.5.2

Omgevingseffecten

Door de aanleg van extra capaciteit in het achterland wordt de ontsluiting daar tijdelijk
beter.
Hierbij wordt de structuur van de kavels gevolgd. Daarbij wordt wel gestuit op
Berkenwoude en/of lintbebouwing die gepasseerd moet worden, waardoor mogelijk
(tijdelijk) woningen/gebouwen moeten wijken. Verder wordt het NNN-gebied
doorsneden (zie bijlage 4).

6.5.3

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3 en 6. Deze omleiding is voor langzaam verkeer en omleidingsvak
7 niet geschikt en dus niet van toepassing.
Tabel 11 Resultaten beoordeling omleidingsvariant extra ontsluitingen tussen dijk en N210

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving

datum
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n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+
-

+
-

+
-

referentie

BTT/012/16160303

pagina

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

48 van 77

6.5.4

Knelpunten




6.5.5

Kansen



6.6

Inpassing in de omgeving waarbij de gevolgen van de tijdelijke aanleg beperkt
blijven.
Passage van Berkenwoude/lintbebouwing.

-

Via overzijde Hollandsche IJssel.

Bij deze variant is het uitgangspunt het gebruik maken van de aan de zijde van de
Zuidplaspolder aanwezige wegen op de dijk: Groenendijk en/of Westeinde/Schielandse
Hoge Zeedijk West/Kortenoord.
Foto 6 Groenendijk
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Foto 7 Schielandse Hoge Zeedijk West

De Groenendijk heeft een breedtebeperking van 2,2m en er geldt een verbod voor
voertuigen zwaarder dan 1,2t. De Westeinde/Schielandse Hoge Zeedijk
West/Kortenoord heeft een profiel vergelijkbaar met de IJsseldijk waarbij voor het
fietsverkeer een parallel liggende weg of fietspad aanwezig is. De aanlanding kan dan
niet ter hoogte van de bestaande veerstoep. Zowel aan de zijde van Gouderak als aan de
zijde van Moordrecht is onvoldoende ruimte om het verkeer af te kunnen wikkelen. Pas
buiten de bebouwde kom van Moordrecht is de eerste mogelijkheid om een brug aan te
leggen.
Op basis van bovenstaande is deze dijk opgedeeld in drie delen:
1. Veerstoep Moordrecht tot de komgrens Moordrecht;
2. Komgrens Moordrecht - Westeinde/Schielandse Hoge Zeedijk West/Kortenoord;
3. Groenendijk.
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Figuur 16 De beschouwde delen van de overzijde Hollandsche IJssel

6.6.1

Capaciteit en tijdsverlies

Deel 1 en deel 3 hebben wat betreft wegprofiel onvoldoende capaciteit door te
beperkte wegbreedte. Het tussenliggende gedeelte (deel 2) voldoet wel.
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Om vervoer via de overzijde van de Hollandsche IJssel mogelijk te maken zijn er 3
mogelijkheden:
 Pontverbinding
 Vlotbrug
 Beweegbare brug
Omdat de Hollandsche IJssel onderdeel uitmaakt van de staande mastroute
(Rijkswaterstaat, 2011) is een vaste brug niet mogelijk.
Als referentie voor een pontverbinding is die van Schoonhoven-Gelkenes genomen. De
dienstregeling daar wordt door 2 veerponten uitgevoerd met onderstaande
specificaties.
Tabel 12 Specificaties ponten Schoonhoven-Gelkens

Stad Schoonhoven
Lengte over alles

44 meter

Lengte laadoppervlak:

31.00 meter

Breedte over alles:

14,55 meter

Draagvermogen:

178,848 ton

Max. asdruk:

25 ton

Schoonhoven 3

datum

Lengte over alles:

44,16 meter.

Lengte laadoppervlak:

30,00 meter.

Breedte over alles:

14,27 meter.

Draagvermogen:

132,111 ton volgens meetbrief RN 490035/15

Max.asdruk

20 ton.
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Foto 8 ponten Schoonhoven-Gelkens

Beide ponten hebben een capaciteit van maximaal 24 personenauto’s.
Op basis van een dienstregeling met een afvaart ieder kwartier per oever, heeft deze
verbinding een maximale capaciteit van 96 personenauto’s per uur per richting (100%
bezetting).
Op basis van het verkeersmodel is de verkeersintensiteit tijdens de avondspits5
maatgevend: ca. 250 mvt/h. Als hier 40% (boven)regionaal en lokaal verkeer van wordt
afgetrokken is de pontcapaciteit met 96 personenauto’s onvoldoende om al het verkeer
(150 mvt/h)6 te kunnen bedienen.

5
6

datum

Tijdens de avondspits van 2 uur is de verkeersintensiteit volgens het verkeersmodel 500 mvt
60% van 250 mvt/h
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Foto 9 Voorbeeld van een vlotbrug

Figuur 17 Schematische weergave van een tijdelijke beweegbare brug

Een tijdelijke vlotbrug of beweegbare brug kan wel voldoende capaciteit bieden. Ook
heeft deze minder verliestijd om over te steken. Daarbij zal de openingstijd gereguleerd
moeten worden en zullen er voorzieningen moeten komen om wachtende auto’s op te
kunnen laten stellen. Een vlotbrug is echter niet geschikt voor een getijderivier als de
Hollandsche IJssel. Bij laag water komen delen op de bodem te liggen waardoor deze
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scheef kunnen komen te liggen. Een tijdelijke beweegbare brug is een kostbare
oplossing: €2,5-4,5 miljoen per brug (Provincie Noord-Holland, 2016).
Op basis van bovenstaande kan alleen door het tijdelijke aanleggen van beweegbare
bruggen een verbinding gecreëerd worden voor het gemotoriseerd verkeer met
voldoende capaciteit. Uitgangspunt is dat tijdens veel verkeersaanbod de brug
beschikbaar blijft voor het autoverkeer en het scheepvaartverkeer, dat alleen bij een
geopende brug kan passeren, hinder zal ondervinden.
Wat betreft de omrijtijd neemt deze met enkele minuten toe en voldoet daarmee.

6.6.2

Geschiktheid voor verkeer

Aangezien het een nieuw aan te leggen voorziening betreft is deze geschikt te maken
voor al het verkeer.

6.6.3

Omgevingseffecten

De Krimpenerwaard wordt hiermee ontlast, maar heeft geen effect op het gebied achter
de dijk. Wel wordt de Zuidplaspolder zwaarder belast.
De bruggen zullen, om geen beperking te geven in de capaciteit, beperkt open kunnen.
Dit geeft hinder voor de scheepvaart. De mate van hinder voor de scheepvaart hangt af
van de vrije hoogte van de tijdelijke brug.
Omdat er alleen nieuwe oeververbindingen worden gemaakt is er geen aantasting van
Landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden. Omdat de Hollandsche IJssel NNNgebied is, zal door de tijdelijke oeververbindingen verstoring plaatsvinden. Omdat ook
langs de Westeinde/Schielandse Hoge Zeedijk West/Kortenoord woningen staan krijgen
deze te maken met een toename van geluids- en/of trillingshinder.

6.6.4

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7.
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Tabel 13 Resultaten beoordeling omleiding overzijde Hollandsche IJssel

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving

6.6.5

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

Knelpunten





6.6.6

Belemmering van de doorvaart scheepvaart.
De aanleg van twee bruggen kan leiden tot andere routekeuzes en daardoor
verschuiving van verkeer.
Kostbaar: enkele miljoenen per brug.

Kansen



6.7

0
0
0
-

De aanleg van twee bruggen kan leiden tot andere routekeuzes en daardoor
verschuiving van verkeer omdat in de huidige situatie de bestaande routes
(Algracorridor en via Julianasluis) filegevoelig zijn. De tijdelijke bruggen geven
extra mogelijkheden om de Hollandsche IJssel over te steken.

Drijvende weg

Toepassing van de drijvende weg is nog niet vaak toegepast en er nog geen ervaring in
gebieden met (sterk) fluctuerend waterpeil. Uit literatuur (Royal Haskoning / Ministerie
Verkeer en Waterstaat AVV / Traffictest, 2004) blijkt dat deze variant niet geschikt is
voor vrachtverkeer zwaarder dan 7,5t.
Verder heeft de drijvende weg voldoende diep water nodig om tijdens laag water niet
op de bodem te zakken waardoor de weg scheef kan komen te liggen of zich gaat
vastzuigen en niet meer gaat drijven bij opkomend tij. Hierdoor wordt de
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vaarwegbreedte van de Hollandsche IJssel beperkt. Hoeveel deze beperking zal zijn is
niet onderzocht.
Doordat de drijvende weg een raakvlak geeft met de werkzaamheden aan de buitenzijde
van de dijk, die in alle nog overgebleven kansrijke alternatieven voorkomen wordt niet
voldaan de criteria zoals benoemd in §3.1. Deze variant is hiermee komen te vervallen.

6.8

Via bypass op de dijk (alleen tbv langzaam verkeer)

Een bypass op de dijk geeft direct een raakvlak met de werkzaamheden aan de dijk
doordat alle nog overgebleven kansrijke alternatieven een dusdanig ruimtebeslag
hebben dat het veilig passeren van de werkzaamheden niet mogelijk is. Hiermee voldoet
deze variant niet aan de criteria zoals benoemd in §2.1. Deze variant is hiermee komen
te vervallen.

6.9

Via een pont langs het werk (alleen tbv langzaam verkeer)

6.9.1

Capaciteit en tijdsverlies

De capaciteit kan worden gestuurd door de inzet van meerdere ponten. De verbinding is
alleen beschikbaar als deze operationeel is, waarbij het niet reëel is om uit te gaan van
een 24/7 dienstregeling. Dit betekend dat er voor de overige tijden een alternatief moet
worden geboden of langzaam verkeer in het geheel niet mogelijk is.
Het varen met een pont kost tijd en zal niet altijd exact aansluiten op het reisschema.
Hierdoor lopen de verliestijden al snel op tot meer dan 5 minuten voor korte trajecten.
Op langere trajecten kan het echter tijdswinst opleveren indien de snelheid van varen
hoger is dan die van fietsen.

6.9.2

Geschiktheid voor verkeer

Alleen geschikt voor (brom)fietsers en voetgangers.

6.9.3

Omgevingseffecten

Doordat gebruik gemaakt wordt van de Hollandsche IJssel als vaarweg is het effect op de
omgeving nihil.

6.9.4

Beoordeling

Op basis van het beoordelingskader volgen onderstaande scores voor de
omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7 ten behoeve van het langzaam verkeer.
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Tabel 14 Resultaten beoordeling omleidingsvariant pont langs het werk

Criterium

Omleidings- Omleidings- Omleidings- Omleidingsvak 2
vak 3
vak 6
vak 7

Capaciteit
Tijdsverlies
(autoverkeer)
Tijdsverlies
(langzaam verkeer)
Personenauto
Licht vrachtverkeer
Vrachtverkeer
Langzaam verkeer
Bereikbaarheid achterland
Landschap/cultuur
Natuur
Woon en leefomgeving

6.9.5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0
0
+

0
0
+

0
0
+

0
0
+

Knelpunten



6.9.6

De verbinding is alleen beschikbaar als deze operationeel is, waarbij het niet
reëel is om uit te gaan van een 24/7 dienstregeling.

Kansen






datum

n.v.t.

Het kan tijdens slecht weer een comfortabel alternatief zijn.
De inzet van een pont langs het werk in de vorm van een soort watertaxi zou de
functie bij het vervallen van de busverbinding kunnen opvangen.
De wens bestaat om een waterbusverbinding aan te leggen tot aan Gouda. Deze
variant geeft hier invulling aan en zou als pilot kunnen dienen.
Een goede verbinding via het water kan als aantrekkelijk alternatief bieden voor
een reis met de auto en daarmee bijdragen aan het verminderen van het
autoverkeer.
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7

KEUZE VOORKEURSVARAINTEN

Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 6 is een eerste filtering (zeef1) gemaakt naar
kansrijke omleidingsvarianten per omleidingsvak. Vervolgens worden deze kansrijke
varianten in §0 tot en met §7.5 beoordeeld op een criteria waarmee een nader filtering
(zeef2) is gemaakt waarna in §7.7 de voorkeursvarianten overblijven.

7.1

Resultaten beoordeling omleidingsvarianten
Tabel 15 Resultaten voor Omleidingsvak 2

datum

20 februari 2018

referentie

Bereikbaarheid achterland

Landschap/cultuur

Natuur

Woon en leefomgeving

nvt

-

0

0

0

nvt

nvt

-

0

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

0

0

-

-

0

0

0

0

+

-

-

-

nvt

0

0

+

Vrachtverkeer

nvt

Licht vrachtverkeer

Langzaam verkeer

Via de N210 en N207
Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde - Achterbroek Beijerscheweg
Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde – Kerkweg – kom
Berkenwoude – Westeinde –
Oudelandsweg/Berkenwoude
Via Tiendwegen en fietspaden
Via tijdelijke wegparallel aan
fietspad/Tiendweg oost
Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Via extra ontsluitingen tussen
dijk en N210Parallel aan
fietspad Oude Wetering
Via en pont langs het
werkAlleen voor
(brom)fietsers en voetgangers

Personenauto

Variant

Tijdsverlies
Tijdsverlies langzaam
verkeer

Capaciteit

Omleidingsvak 2

nvt

nvt

BTT/012/16160303

nvt

nvt

nvt

nvt
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Tabel 16 Resultaten voor Omleidingsvak 3

Bereikbaarheid achterland

Landschap/cultuur

Natuur

Woon en leefomgeving

nvt

-

0

0

0

nvt

nvt

-

0

-

-

-

-

0

-

-

0

-

0

+

0

-

-

0

0

0

0

Vrachtverkeer

nvt

Licht vrachtverkeer

Langzaam verkeer

Via de N210 en N207
Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde - Achterbroek Beijerscheweg
Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde – Kerkweg –
kom Berkenwoude – Westeinde –
Oudelandsweg/Berkenwoude
Via Tiendwegen en fietspaden
Via tijdelijke weg: Parallel Nesse
Tiendweg - Schaapjeszijde
Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Via extra ontsluitingen tussen dijk en
N210: Parallel aan Schaapjeszijde
Via extra ontsluitingen tussen dijk en
N210: Parallel aan fietspad Oude
Wetering
Via en pont langs het werk
Alleen voor (brom)fietsers en
voetgangers

Personenauto

Variant

Tijdsverlies
Tijdsverlies langzaam
verkeer

Capaciteit

Omleidingsvak 3

nvt

nvt

+

-

-

-

nvt

nvt

+

-

-

-

nvt

+

0

+

nvt

nvt

nvt

nvt

Omdat er meerdere omleidingsvarianten zijn die volledig voldoen aan de criteria volgens
hoofdstuk 3 en het gegeven dat het effect op de omgeving slechter scoort worden de
extra ontsluitingen tussen dijk en N210 niet verder meegenomen.
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Tabel 17 Resultaten voor Omleidingsvak 6

datum

20 februari 2018

referentie

Landschap/cultuur

Natuur

Woon en leefomgeving

nv
t

-

0

0

0

nvt

nv
t

-

0

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

0

0

-

0

+

-

-

-

+

0

-

-

nvt

0

0

+

Vrachtverkeer

nvt

Licht vrachtverkeer

Bereikbaarheid achterland

Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde - Achterbroek Beijerscheweg
Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde – Kerkweg –
kom Berkenwoude – Westeinde –
Oudelandsweg/Berkenwoude
Via Tiendwegen en fietspaden
Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Via extra ontsluitingen tussen dijk en
N210
Parallel aan Schaapjeszijde
Via overzijde Hollandsche IJssel
Komgrens Moordrecht Westeinde/Schielandse Hoge Zeedijk
West/Kortenoord;
Via en pont langs het werk
Alleen voor (brom)fietsers en
voetgangers

Langzaam verkeer

Via de N210 en N207

Personenauto

Variant

Tijdsverlies
Tijdsverlies langzaam
verkeer

Capaciteit

Omleidingsvak 6

nv
t

nvt

nvt

BTT/012/16160303

nvt

nvt

nvt
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Tabel 18 Resultaten voor Omleidingsvak 7

Natuur

Woon en leefomgeving

nv
t

-

+

0

0

nvt

nv
t

-

+

-

-

-

-

0

-

-

+

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

nvt

+

0

+

nvt

nvt

nvt

Vrachtverkeer

nvt

Licht vrachtverkeer

Landschap/cultuur

nvt

Bereikbaarheid achterland

Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde - Achterbroek Beijerscheweg
Via het onderliggende wegennet
Schaapjeszijde – Kerkweg –
kom Berkenwoude – Westeinde –
Oudelandsweg/Berkenwoude
Via Tiendwegen en fietspaden
Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Rondweg om Gouderak
Via en pont langs het werk
Alleen voor (brom)fietsers en
voetgangers

Langzaam verkeer

Via de N210 en N207

Personenauto

Variant

Tijdsverlies
Tijdsverlies langzaam
verkeer

Capaciteit

Omleidingsvak 7

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

In bovenstaande tabellen zijn per omleidingsvak de varianten die voldoen aan de criteria
met de groene kleur gemarkeerd. Al deze varianten zijn kansrijk. De overige varianten
vallen af omdat deze niet voldoen aan de criteria van Zeef1.

7.2

Van kansrijke varianten naar voorkeursvariant

Voor het vervolgproces is het wenselijk om na te gaan of uit de kansrijke
omleidingsvarianten een voorkeursvariant is te selecteren. Door dit te onderzoeken
wordt duidelijk of de varianten gelijkwaardig zijn of er een duidelijke voorkeur is. Voor
het vervolgproces geeft dit handvatten voor welke variant(en) een nadere uitwerking
moet plaatsvinden.
Aangezien de overgebleven varianten allemaal kansrijk zijn en wat betreft oplossend
vermogen en effecten gelijkwaardig zijn, zijn aanvullende criteria nodig. De kansrijke
varianten worden daarom beoordeeld op omvang van de impact (lengte en aantal
woningen binnen geluidscontour) en meerwaarde tijdens uitvoering van de
dijkversterking.
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De effecten op de omgeving van de omleidingsvarianten op de is op basis van de
overzichten uit §7.1 blijken niet onderscheidend te zijn. Oorzaak is dat de varianten
veelal in hetzelfde gebied zijn liggen. Het is niet mogelijk gebleken om de effecten ten
opzicht van elkaar te wegen. Het effect op een m2 landschap ten opzichte van een het
effect op een m2 cultuurhistorie is niet objectief te maken. Door de omvang van de
maatregelen die nodig zijn om de omleidingsvariant realiseren te kwantificeren is het
wel mogelijk een uitspraak te doen.
Daarvoor zijn de volgende criteria gehanteerd:
 Lengte van de omleidingsroute:
De lengte van de route is een duidelijke indicatie voor de impact ervan op de
omgevingsaspecten. De lengte volgt uit de tekening in bijlage 2.
 Woningen welke binnen de geluidscontour van de omleidingsroute liggen:
Het aantal woningen dat binnen de geluidscontour valt is een duidelijke
indicatie van het aantal bewoners van het gebied dat tijdelijk hinder kan
ondervinden van de omleiding. Het aantal woningen is bepaald op basis van de
geluidsberekeningen uit bijlage 5.
 Meerwaarde tijdens de uitvoering van de dijkversterking:
De omleidingsvarianten zijn onderling verschillend voor wat betreft de
meerwaarde die ze bieden voor het gebied en voor de uitvoering van de
dijkversterking. De meerwaarde voor het gebied volgt uit de kansen (beschreven
in hoofdstuk 6). De meerwaarde voor de uitvoering volgt uit de bruikbaarheid
van de route als tijdelijke ontsluiting voor de woningen en bedrijven langs het
afgesloten wegvak. Ook de bruikbaarheid van de route voor Openbaar vervoer
en hulpdiensten, waarbij de omleidingsroute de minste vertraging tot gevolg
heeft.
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7.3

Omleidingsvak 2

Alleen voor (brom)fietsers en voetgangers

7.3.1

Meerwaarde tijdens
uitvoering

Via tijdelijke wegparallel aan
fietspad/Tiendweg oost
Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Via en pont langs het werk

Aantal woningen
binnen geluidscontour

Variant

Lengte omleiding [km]

Geschikt voor
Gemotoriseerd verkeer

Omleidingsvak 2

Geschikt voor
Langzaam verkeer

Tabel 19 Weging kansrijke varianten omleidingsvak 2

4,1

97

0

2,3

9

+

1,57

n.v.t.

-

Lengte omleidingen

De varianten voor het gemotoriseerd verkeer onderscheiden zich op lengte. De bypass
parallel aan de werkzaamheden/dijk scoort daarbij duidelijk beter.
Voor het langzaam verkeer is de pontverbinding korter. Maar deze zal minder
toegankelijk (beperkt aantal opstapplaatsen en niet 24*7 beschikbaar). Daarom is voor
het langzaam verkeer niet een duidelijke voorkeur uit te spreken op basis van de lengte
van de omleiding.

7.3.2

Aantal woningen binnen geluidscontour

Op basis van de geluidscontouren worden bij de omleiding via de Tiendweg-oost vooral
woningen in Ouderkerk aan de IJssel tijdelijk belast, omdat het verkeer door een
woonstraat heen geleid moet worden. Daarbij zijn er nog andere keuzes mogelijk,
bijvoorbeeld door de Heemsraadweg te gebruiken. Maar ook dan worden meerdere
woningen geconfronteerd met een extra geluidsbelasting gedurende de omleiding.
Bij de bypass parallel aan de dijk worden enkele huizen extra belast.
Hier scoort de bypass beter.

7

Totale lengte langs het gehele omleidingsvak. Kan eventueel ingekort worden door alleen om
het werkvak heen te varen.
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7.3.3

Meerwaarde tijdens uitvoering

De bypass maakt het mogelijk om de omleiding te combineren met het bereikbaar
houden, via de achterzijde, van de woningen/bedrijven aan de binnenzijde van de dijk
ten opzichte van de tijdelijke weg via de Tiendweg oost. Hierdoor hoeven voor deze
woningen/bedrijven geen aparte voorzieningen getroffen te worden. De bus-route hoeft
niet te worden verlegd en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten wijzigt nauwelijks.
Verder is de bypass is op te knippen in korte stukken, hierdoor is de gebruiksduur in te
korten. Verder kan de locatie van de bypass mogelijk worden gecombineerd met de te
verleggen kabels en leidingen.
Deze voordelen zijn er niet voor de omleiding via de Tiendweg-oost. Als voor die variant
gekozen zou worden zullen voor de bereikbaarheid van de woningen ter hoogte van de
bouwwerkzaamheden aparte voorzieningen getroffen moeten worden.
Bij het inzetten van een pont geldt dat deze minder toegankelijk zal zijn (beperkt aantal
opstapplaatsen en niet 24*7 beschikbaar). Daarom heeft voor het langzaam verkeer de
bypass een duidelijke voorkeur als het gaat om meerwaarde tijdens de uitvoering.

7.3.4

Conclusie

Op basis van bovenstaande is de bypass een betere optie dan de tijdelijke weg langs de
Tiendweg oost. De lengte is beperkter, minder huizen vallen binnen de geluidscontour
en het biedt tevens een invulling aan de ontsluiting van de woningen en bedrijven ter
hoogte van de werkzaamheden, het Openbaar Vervoer en hulpdiensten.
Omdat een bypass ook geschikt is voor het (brom)fietsverkeer en voetgangers heeft het
inzetten van een pontverbinding geen toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid.
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7.4

Omleidingsvak 3

Alleen voor (brom)fietsers en voetgangers

7.4.1

Meerwaarde tijdens
uitvoering

Via tijdelijke weg
parallel Nesse Tiendweg - Schaapjeszijde
Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Via en pont langs het werk

Aantal woningen
binnen geluidscontour

Variant

Lengte omleiding [km]

Geschikt voor
Gemotoriseerd verkeer

Omleidingsvak 3

Geschikt voor
Langzaam verkeer

Tabel 20 Weging kansrijke varianten omleidingsvak 3

3,0

25

0

1,9

15

+

1,47

n.v.t.

-

Lengte omleidingen

De varianten voor het gemotoriseerd verkeer onderscheiden zich op lengte. De bypass
parallel aan de werkzaamheden/dijk scoort daarbij duidelijk beter.
Voor het langzaam verkeer is de pontverbinding korter. Maar deze zal minder
toegankelijk (beperkt aantal opstapplaatsen en niet 24*7 beschikbaar). Daarom is voor
het langzaam verkeer niet een duidelijke voorkeur uit te spreken op basis van de lengte
van de omleiding.

7.4.2

Aantal woningen binnen geluidscontour

Op basis van de geluidscontouren is er een klein verschil in het aantal woningen dat er
binnen valt. Het betreft voornamelijk woningen aan de dijk.
Op basis van de geluidscontour is voor dit omleidingsvak geen duidelijke
voorkeursvariant.

7.4.3

Meerwaarde tijdens uitvoering

De bypass maakt het mogelijk om de omleiding te combineren met het bereikbaar
houden, via de achterzijde, van de woningen/bedrijven aan de binnenzijde van de dijk
ten opzichte van de tijdelijke weg via de Nesse Tiendweg. Hierdoor hoeven voor deze
woningen/bedrijven geen aparte voorzieningen getroffen te worden. De bus route hoeft
niet te worden verlegd en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten wijzigt nauwelijks.
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Verder is de bypass is op te knippen in korte stukken, hierdoor is de gebruiksduur in te
korten. Verder kan de locatie van de bypass mogelijk worden gecombineerd met de te
verleggen kabels en leidingen.
Deze voordelen zijn er niet voor de omleiding via de Nesse Tiendweg. Als voor deze
variant gekozen zou wordt, zullen voor de bereikbaarheid van de woningen ter hoogte
van de bouwwerkzaamheden aparte voorzieningen getroffen moeten worden.
Bij het inzetten van een pont geldt dat deze minder toegankelijk zal zijn (beperkt aantal
opstapplaatsen en niet 24*7 beschikbaar). Daarom heeft voor het langzaam verkeer de
bypass een duidelijke voorkeur als het gaat om meerwaarde tijdens de uitvoering.

7.4.4

Conclusie

Op basis van bovenstaande is de bypass een betere optie dan de tijdelijke weg langs de
Nesse Tiendweg. De lengte is beperkter en het biedt tevens een invulling aan de
ontsluiting van de woningen en bedrijven ter hoogte van de werkzaamheden, het
Openbaar Vervoer en hulpdiensten.
Omdat een bypass ook geschikt is voor het (brom)fietsverkeer en voetgangers heeft het
inzetten van een pontverbinding geen toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid.

7.5

Omleidingsvak 6

Alleen voor (brom)fietsers en voetgangers
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Meerwaarde tijdens
uitvoering

Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Via overzijde Hollandsche IJssel
Komgrens Moordrecht Westeinde/Schielandse Hoge Zeedijk
West/Kortenoord;
Via en pont langs het werk

Aantal woningen
binnen geluidscontour

Variant

Lengte omleiding [km]

Geschikt voor
Gemotoriseerd verkeer

Omleidingsvak 3

Geschikt voor
Langzaam verkeer

Tabel 21 Weging kansrijke varianten omleidingsvak 6

2,7

8

+

2,4

157

-

1,67

n.v.t.

-
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7.5.1

Lengte omleidingen

De varianten voor het gemotoriseerd verkeer onderscheiden zich niet op lengte. Voor de
bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk zal een tijdelijke weg aangelegd moeten
worden. Daar staat tegenover dat om de bestaande infrastructuur aan de overzijde van
de Hollandsche IJssel te kunnen gebruiken twee tijdelijke bruggen nodig zijn. Hierdoor
wordt het scheepvaartverkeer gehinderd. Doordat locatie van de oversteek nabij
Gouderak wordt bepaald door de komgrens van Moordrecht zal als gevolg hiervan
omleidingsvak 6 wat korter worden waardoor omleidingsvak 7 300m langer wordt.
Op basis van bovenstaande volgt geen duidelijk voorkeur.
Voor het langzaam verkeer is de pontverbinding korter. Maar deze zal minder
toegankelijk (beperkt aantal opstapplaatsen en niet 24*7 beschikbaar). Daarom is voor
het langzaam verkeer niet een duidelijke voorkeur uit te spreken op basis van de lengte
van de omleiding.

7.5.2

Aantal woningen binnen geluidscontour

Op basis van de geluidscontouren vallen bij de omleiding via de overzijde van de
Hollandsche IJssel 157 woningen binnen de contouren, waarbij er 31 te maken krijgen
met een belasting van ≥58dB.
Bij de bypass parallel aan de dijk worden 8 huizen extra belast.
Voor de geluidscontour scoort de bypass dus beter.

7.5.3

Meerwaarde tijdens uitvoering

De bypass maakt het mogelijk om de omleiding te combineren met het bereikbaar
houden, via de achterzijde, van de woningen/bedrijven aan de binnenzijde van de dijk
ten opzichte van de tijdelijke weg via de Nesse Tiendweg. Hierdoor hoeven voor deze
woningen/bedrijven geen aparte voorzieningen getroffen te worden. De busroute hoeft
niet te worden verlegd en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten wijzigt nauwelijks.
Verder is de bypass is op te knippen in korte stukken, hierdoor is de gebruiksduur in te
korten. Verder kan de locatie van de bypass mogelijk worden gecombineerd met de te
verleggen kabels en leidingen.
Deze voordelen zijn er niet voor de omleiding via de Nesse Tiendweg. Als voor die
variant gekozen wordt zullen voor de bereikbaarheid van de woningen ter hoogte van
de bouwwerkzaamheden aparte voorzieningen getroffen moeten worden.
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Bij het inzetten van een pont geldt dat deze minder toegankelijk zal zijn (beperkt aantal
opstapplaatsen en niet 24*7 beschikbaar). Daarom heeft voor het langzaam verkeer de
bypass een duidelijke voorkeur als het gaat om meerwaarde tijdens de uitvoering.

7.5.4

Conclusie

Op basis van bovenstaande is de bypass een betere optie dan gebruik te maken van de
weg aan de overzijden van de Hollandsche IJssel. De aanleg van een tijdelijke weg geeft
tijdelijk wel aantasting van het landschap maar geeft veel minder hinder op het gebied
van geluid. Bovendien is deze optie minder complex omdat er geen tijdelijke bruggen
benodigd zijn en het biedt tevens een invulling aan de ontsluiting van de woningen en
bedrijven ter hoogte van de werkzaamheden, het Openbaar Vervoer en hulpdiensten.
Omdat een bypass ook geschikt is voor het (brom)fietsverkeer en voetgangers heeft het
inzetten van een pontverbinding geen toegevoegde waarde voor de bereikbaarheid.

Via bypass parallel aan de
werkzaamheden/dijk
Rondweg om Gouderak
Via en pont langs het werk
Alleen voor (brom)fietsers en voetgangers

Meerwaarde tijdens
uitvoering

Variant

Aantal woningen
binnen geluidscontour

Geschikt voor
Gemotoriseerd verkeer

Omleidingsvak 7

Lengte omleiding [km]

Omleidingsvak 7

Geschikt voor
Langzaam verkeer

7.6

0,3

n.v.t.

0

1,5

4

0

0,67

n.v.t.

-

Voor het gemotoriseerd verkeer is er maar één kansrijke variant waardoor deze
automatisch de voorkeursvariant wordt.
Voor het langzaam verkeer is de voorkeur voor een bypass duidelijk. Deze is korter en
24*7 beschikbaar.

7.7

Voorkeurs varianten

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voor de omleidingsvakken 2,
3 en 6 een bypass parallel aan de dijk/werkzaamheden duidelijk beter scoort dan de
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andere varianten. De lengte waarover een tijdelijke weg aangebracht moet worden in
deze variant korter dan voor de overige varianten (omleidingsvak 2 en 3) en geeft voor
alle omleidingsvakken meer mogelijkheden terwijl de impact op de omgeving minder is.
Voor omleidingsvak 7 is maar één kansrijk alternatief over gebleven voor het
gemotoriseerd verkeer. Deze wordt dus automatisch de voorkeursvariant voor dit
omleidingsvak. Voor het langzaam verkeer is de voorkeursvariant de bypass.
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9

VERKLARENDE WOORDENLIJST

capaciteit
De capaciteit van een weg wordt bepaald door het aantal verkeerseenheden dat
onder normale omstandigheden per tijdseenheid kan worden verwerkt. De
capaciteit is dus de maximale prestatiemogelijkheid van een weg.......................... 11
enkelstrooks rotonde
Een rotonde met een enkele rijstrook. ......................................................................... 30
ETW
Erftoegangsweg ............................................................. 20, 22, 26, 34, 35, 37, 39, 41, 44
gemotoriseerd verkeer
Alle soorten auto's, motoren en landbouwvoertuigen ................................................ 18
GOW
Gebiedsontsluitingsweg ................................................................................................ 26
I/C-verhouding
De I/C-verhouding is de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit op een
wegvak. Het getal geeft aan hoe congestie- of filegevoelig het gedeelte is. Daarvoor
wordt gebruikelijk de I/C-verhouding in het drukste spitsuur of tijdens alle uren van
een spitsperiode bepaald. Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een I/Cverhouding van 0,7 of lager er geen of weinig congestie zal optreden, 0,7 - 0,9 het
gedeelte op bepaalde momenten congestie zal hebben, 0,9 of hoger er structurele
filevorming op zal treden. ......................................................................................... 27
langzaam verkeer
Fietsers, brommobielen en voetgangers ...................................................................... 18
mvt/etm
Motorvoertuigen per etmaal, waarbij alle voertuigen voor één voertuig tellen
ongeacht grote en omvang. ...................................................................................... 12
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS/ Ecologische Hoofdstructuur) is de basis
van het natuurbeleid. Het NNN is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in
Nederland. .................................................................................................................... 14
turborotode
De turborotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar men al voor
het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook dient te kiezen, zodat er op de
rotonde geen weef- en snijconflicten meer voorkomen. ......................................... 30
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