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1. Inleiding 
 

1.1 Project KIJK aanleiding en doel 
 

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 stabiliteitsprobleem is er ook sprake van een 
hoogteprobleem. 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. 

HHSK moet daarom 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, en 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. 
De dijkverbetering Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard is een onderdeel van het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).   

Het project KIJK is gefaseerd in een verkenning, planuitwerking en realisatiefase. Het 
hoogheemraadschap is in 2015 gestart met de verkenningsfase voor het project. In de 
verkenningsfase zullen we de IJsseldijken nader onderzoeken om een gedetailleerd beeld 
van de situatie te krijgen en van de mogelijke oplossingsrichtingen. Eerst worden alle 
mogelijke alternatieven bekeken en daaruit de kansrijke oplossingsrichtingen bepaald. 
Het hoogheemraadschap werkt deze kansrijke oplossingsrichtingen uit en bepaalt een 
voorkeursalternatief, de best passende oplossing voor verbetering van de dijk om de 
waterveiligheid het beste te kunnen borgen. Dit doen we in overleg met 
belanghebbenden zoals provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpen aan den IJssel en 
de gemeente Krimpenerwaard, bewoners en bedrijven en andere belanghebbende 
partijen. 

Dit voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt in een 
projectplan Waterwet of in een projectbesluit op basis van de nieuwe Omgevingswet. De 
planuitwerkingsfase resulteert in een besluit voor de uitgewerkte voorkeursvariant. Na de 
planuitwerking volgt de realisatiefase waarin de daadwerkelijke maatwerkoplossingen 
verder worden geoptimaliseerd en uitgevoerd worden. 

Een zorgvuldig besluit; doorlopen m.e.r.-procedure 

Voordat de realisatie kan beginnen, wordt door het hoogheemraadschap een projectplan 
of projectbesluit (in de nieuwe omgevingswet) vastgesteld en aan de provincie 
voorgelegd ter goedkeuring. Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de 
mogelijke effecten op het milieu en de omgeving worden beschouwd. 
Dijkversterkingsprojecten zijn m.e.r.1-beoordeling plichtig. Gezien de omvang van het 

                                                           
1 M.e.r. staat voor milieueffectrapportage (de procedure). MER staat voor Milieueffectrapport (het document). 



project en de te verwachten milieueffecten is gekozen om een vrijwillige m.e.r. uit te 
voeren. De kern van de m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van milieueffecten, 
waarbij het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie inzichtelijk wordt 
gemaakt. Voor wat betreft de toekomstige situatie moeten verschillende kansrijke 
alternatieven worden beschouwd.  

Het MER-rapport wordt, formeel gezien, opgesteld ter onderbouwing bij het - aan het 
eind van de planuitwerkingsfase - te nemen besluit over het projectplan Waterwet. 
Omdat het in de verkenningsfase te nemen besluit over het voorkeursalternatief ook een 
zorgvuldige afweging vereist, wordt het MER voor het project KIJK echter in twee delen 
samengesteld. Het eerste deel van het MER, dat wordt opgesteld in de verkenningsfase, 
vormt de ondersteuning van de medio 2018 te nemen beslissing voor het uitwerken van 
het voorkeursalternatief. Het tweede deel van het MER, op te stellen in de 
planuitwerkingsfase, vormt de ondersteuning van de uitwerking van het voorkeurs-
alternatief en het te nemen besluit over de dijkversterking. De bureaustudies vormen een 
bouwsteen voor het eerste deel van het MER.  

In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (NRD KIJK) opgesteld en in procedure 
gebracht. De Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de 
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Bijlage C geeft inzicht in 
de wijze waarop invulling is gegeven aan de NRD en adviezen van de Commissie m.e.r. 

1.2 Bureaustudies 
 

Bureaustudies, veldonderzoeken en effectbeschrijvingen 

Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen 
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante 
milieuaspecten. Het onderzoek bestaat uit een reeks bureaustudies (onderzoek fase 1) 
en veldonderzoeken (onderzoek fase 2). In de bureaustudies wordt de reeds beschikbare 
relevante kennis en informatie binnen het studiegebied van KIJK verzameld, beschreven 
en in kaart gebracht. In de veldonderzoeken worden vervolgens de ontbrekende 
inzichten verzameld, onder andere door het verrichten van waarnemingen in het veld 
(bijv. grondboringen, natuurinventarisatie of verkeerstellingen). Ook kan veldonderzoek 
worden ingezet om de informatie uit de bureaustudie te verifiëren of nader te detailleren. 
De informatie uit de bureaustudies en veldonderzoeken wordt – op het moment dat er 
kansrijke alternatieven zijn vastgelegd (verwachting juni 2017) – gebruikt om de 
milieueffecten van deze alternatieven te bepalen en om tot een onderbouwd 
voorkeursalternatief te komen.  

Voor elk van onderstaande 10 milieuaspecten is een bureaustudie opgesteld en wordt 
indien relevant een veldonderzoek uitgevoerd.  

 Water  Archeologie 
 Bodem  Woon- en leefomgeving 
 Natuur  Verkeer 
 Landschap  Kabels en leidingen 
 Cultuurhistorie  Niet gesprongen explosieven 

 

De bureaustudies zijn opgesteld in de periode november 2016 tot maart 2017 (onderzoek 
fase 1). Veldonderzoeken worden uitgevoerd in de periode maart – november 2017. De 
effectbeschrijving van de kansrijke alternatieven wordt uitgevoerd in de periode juni – 
november 2017 en de effectbeschrijving van het voorkeursalternatief vóór april 2018.   
De rapportage van de bureaustudie bevat tevens het Plan van Aanpak voor het 
veldonderzoek (zie 4.2).  

                                                                                                                                                                                     
 



Totstandkoming bureaustudies  

De uitgangspunten voor de wijze van uitvoering van de bureaustudies zijn bij aanvang 
vastgelegd in een Activiteitenplan per studie. De uitgangspunten voor bureaustudie water 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit rapport. 

Vervolgens zijn relevante bestaande stukken (onderzoeksrapporten, wettelijke- en 
beleidskaders, informatieve kaarten, GIS-data, gebiedsbeschrijving e.d.) verzameld en 
geanalyseerd. Ook zijn relevante specialisten (binnen HHSK) en ‘dijkkenners’ (personen 
en organisaties buiten HHSK) benaderd en is op die wijze informatie en kennis over het 
gebied en/of het specifieke milieuaspect opgehaald. De verzamelde informatie is in de 
rapportages bureaustudie opgenomen. In een aantal gevallen is de informatie in 
(GIS)kaarten weergegeven.  

De concept rapportages zijn beoordeeld door het projectteam KIJK van HHSK en in een 
aantal gevallen door specialisten en ‘dijkkenners’. Opgehaalde wensen, eisen, reacties, 
verslagen en adviezen zijn aantoonbaar verwerkt en teruggekoppeld (zie ook bijlage A). 
De definitieve rapportages zijn vastgesteld door HHSK. 

1.3 Scope, plan- en studiegebied 
 

Scope KIJK 

De hoofddoelstelling van het project KIJK is ervoor te zorgen dat de bewoners en 
(economische) waarden achter de waterkering in normtraject 15-3 van dijkring 15 
worden beschermd tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel. Het 
betrekken van de omgeving en het benutten van meekoppelkansen behoort tot de 
nevendoelen van het hoogheemraadschap. 

De scope is de ruimtelijke afbakening van het project en bestaat uit drie onderdelen: 

1. Veiligheidsopgave: het technisch veiligheidsprobleem met dijkvakken of 
kunstwerken die niet voldoen aan de norm, met beschrijving van bijbehorend 
faalmechanisme; 

2. Inpassingsopgave: de in te passen functies en waarden in het projectgebied; 
3. Omgevingsopgave: de eventuele mee te nemen gebiedsontwikkelingen en/of 

verbetering van ruimtelijke kwaliteit (meekoppelkansen). 

Plangebied en onderzoeksgebied  

Het plangebied is het gebied zoals dit wordt afgebakend in het projectplan Waterwet en 
waar binnen de dijkversterking plaatsvindt. Zo nodig dienen ter realisatie in het 
plangebied ook de bestemmingsplannen te worden gewijzigd en vergunningen en 
ontheffingen tezamen met het projectplan te worden gecoördineerd. Het plangebied voor 
KIJK omvat in ieder geval de dijktrajecten in de scope. In de fase van de bureaustudies is 
het plangebied als volgt gedefinieerd:  

 De dijk met kruin, talud en teen;  
 Een strook van 50m. vanaf de kruin van de dijk aan de rivierzijde, en 100m. aan 

de zijde van de Krimpenerwaard. De oplossingsrichtingen voor de dijk en ook een 
eventuele verlegging van kabels en leidingen vallen binnen deze zone. 

Daarnaast is er sprake van een groter plangebied voor mogelijke tijdelijke vervanging 
van de verkeersfunctie: het onderzoeksgebied. Dit gebied is als volgt gedefinieerd:  

• Het gebied achter de dijk en de bewoning tot en met de tiendwegen;  
• De Hollandsche IJssel; 
• De dijk aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, inclusief een strook van 50m. 

binnendijks.  



Met satellietbeelden wordt de mate van verzakking van grond en gebouwen in kaart 
gebracht; de blauwe stippellijn op de kaart geeft de contour van het onderzoeksgebied 
weer voor dit aspect.  

Hieronder is het plangebied en het onderzoeksgebied op kaart weergegeven. 

 

Studiegebied 

De effecten van de voorgenomen activiteit kunnen verder reiken dan de grenzen van het 
plangebied. In het MER dient daarmee rekening te worden gehouden. De omvang van 
het studiegebied, waarvoor de effecten worden beschreven, moet zodanig groot zijn dat 
alle relevante effecten binnen het onderzoekgebied vallen. Het studiegebied kan per 
onderwerp en effect dus verschillen, afhankelijk van het bereik van de effecten. In de 
bureaustudies is per betreffend milieuaspect het aangehouden studiegebied 
weergegeven.  



Historische beschrijving van de KIJK-dijk 
 
Invloed van rivieren en de zee 
De dijk die centraal staat in project KIJK beschermt de Krimpenerwaard tegen hoogwater. De 
Krimpenerwaard is een veenweidegebied, dat vanaf de 11e eeuw wordt ontgonnen vanaf de 
rivieren de Lek, de Vlist en de Hollandsche IJssel. De Hollandsche IJssel is in die tijd nog een 
zijarm van de Lek, die aftakt nabij Vreeswijk (vlak boven Vianen). Sinds de eerste ontginningen 
worden ook de eerste kaden aangelegd langs de rivier, om het slechts iets hoger gelegen land 
tegen hoogwater te beschermen. In 1285 is de Hollandsche IJssel bij de splitsing met de Lek 
afgedamd, waardoor de gemiddelde waterstand op de Hollandsche IJssel een stuk lager wordt 
dan van de Lek en zo de afwatering verbeterd. De rivier wordt nu alleen nog gevoed door 
gegraven wateren, zoals het Merwedekanaal. Er is wel een open verbinding met zee en er is dus 
sprake van getijde-invloed.  In 1854 wordt ook bij Gouda een dam gelegd, met hierin een sluis, 
waardoor de zee-invloed vanaf dan tot aan Gouda loopt. Stroomopwaarts van Gouda naar 
Nieuwegein is de Hollandsche IJssel gekanaliseerd. 
 
Diverse dijkdoorbraken en overstromingen: 1400 - 1700  
Het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is in 1430 opgericht als reactie op de St. 
Elisabethsvloed van 1421. Er zijn in de loop ter tijd verscheidene dijkdoorbraken en 
overstromingen geweest. Zo is in 1672 de oude Hollandse Waterlinie opzettelijk geïnundeerd. 
Vervolgens hebben in 1677, 1726, 1751 en 1760 grote dijkdoorbraken en daaruit resulterende 
overstromingen plaatsgevonden. In deze periode was de IJsseldijk over het algemeen niet heel 
sterk, door de venige ondergrond en gebrek aan financiële middelen om deze te verzwaren. 
Overstromingen versterkten de armoede in de regio nog meer, maar maakte ook duidelijk dat 
dijkverzwaring en - verhoging van levensbelang was. De dijken werden dan ook na elke 
overstroming of risicovolle situatie weer wat verder opgehoogd en versterkt.  
 
Omvangrijke dijkverhogingen: 1916 en 1952 
In 1916 vond een grote dijkverhoging plaats, naar aanleiding van de stormvloed in januari van 
dat jaar, waar het water vervaarlijk hoog aan de dijken stond. In de bebouwde kom van 
Ouderkerk en Gouderak werd de dijk met ongeveer 80 cm verhoogd op andere plekken tot wel 
1.5 meter. De bebouwing kon veelal worden ontzien, door grondkerende muren toe te passen op 
enige afstand van de voorgevels. In 1952 werd de dijk opnieuw onderhanden genomen, na 
nieuwe berekeningen aan de eisen waaraan de dijk diende te voldoen. Vóór de stormvloed is in 
dat jaar totaal 2.4 km dijk verhoogd.  
 
Stormvloedramp, dijkdoorbraak 1953  
Op 1 februari 1953, de nacht van de stormvloedramp, wordt ook de Krimpenerwaard bedreigd 
door hoge waterstanden. De stormpolder ten westen van Krimpen loopt na het breken van de 
dijk volledig onder. Omstreeks half 6 in de ochtend bezwijkt ook de dijk bij Ouderkerk, vlak 
naast de Gereformeerde kerk. Het gat van bijna 40 meter lang wordt gedicht met twee 
sloopschepen die worden afgezonken in het gat. Een laadschip weet  met een lading zand en 
puin het gat uiteindelijk weer te dichten. Het stuk dijk dat doorbreekt stond op de planning om 
binnen een paar maanden versterkt te gaan worden, maar dat kwam dus te laat. Er ontstaat een 
metersdiep wiel en de polder Kromme, Geer en Zijde loopt vol. De Krimpenerwaard komt er 
uiteindelijk relatief goed vanaf door het snelle dichten van het gat en de kaden die een verdere 
inundatie van de Krimpenerwaard voorkomen. Na de stormvloedramp wordt de Deltacommissie 
opgericht, waar het Deltaplan uit voortkomt. In 1958 is het eerste deltawerk gereed: de 
stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel. Ook word circa 4 km dijk opgehoogd.  
 
De dijk als plek voor industrie en transport 
De Krimpenerwaard is nog steeds een landbouwgebied maar er is ook steeds meer ruimte voor 
natuur en recreatie. De dijken van de Hollandsche IJssel hebben, naast de functie van 
ontginning-as, van oudsher een belangrijk functie vanuit bedrijvigheid en transport. De dijk 
heeft dan ook een rijke industriële geschiedenis. Door de open verbinding met zee is altijd veel 
verse klei afgezet, waardoor vooral in de 17e en 18e eeuw een bloeiende baksteenindustrie 
ontstaat langs de dijken van de rivier. Deze industrie gebruikt de rivier als belangrijkste 
vervoers-as. Om de klei te verzamelen worden in de uiterwaarden ‘rikken’ gelegd waarachter de 
klei neerslaat: de zellingen. Later worden deze zellingen verder opgehoogd en gebruikt als 
locatie voor nieuwe industrieterreinen en woonwijken. De baksteenindustrie en later andere 
industrieën en scheepsbouwactiviteiten maken gebruik van de rivier als transportas. De weg op 
de dijk is een regionale ontsluitingsroute tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda.  
 

  



  



2. Uitgangspunten bureaustudie 
 

Bureaustudie Water  
23 nov. 2016 
Output  Doel 

• Inzicht krijgen in regionale en lokale werking en functies van het 
huidige watersysteem 

• Inzicht krijgen in historie van het watersysteem; 
• Inzicht krijgen in beschikbare gegevens watersysteem (vastleggen-

toegankelijk maken); 
• Inzicht krijgen in mogelijke 

randvoorwaarden/knelpunten/risicolocaties t.a.v. het watersysteem; 
• Inzicht krijgen in mogelijke meekoppelkansen t.a.v. het 

watersysteem; 
• Inzicht krijgen in eventuele kennisleemtes t.a.v. het watersysteem. 

De resultaten vormen basisinformatie/input voor: 
• Deelnemers ontwerpteam 
• Communicatie met bewoners 
• Vaststellen uitgangspunten voor geotechnische/hydrologische 

berekeningen 
• Ontwikkelen alternatieven (kansen, randvoorwaarden) 
• Effectbeoordeling alternatieven 
• MER (zie ook richtlijnenadvies Commissie m.e.r,) 
• Vaststellen kennisleemtes / plan van aanpak aanvullend 

veldonderzoek 

Specifieke inhoudelijke aandachtspunten voor de bureaustudie zijn in 
ieder geval: 
• Relatie tussen Hollandse IJssel en binnendijks gebied/watersysteem 

Krimpenerwaard en overig achterland; 
• Optreden van maaivelddaling en gevolgen voor watersysteem;  
• Detailwaterhuishouding bij bebouwing langs dijk; 
• Variaties in bodemopbouw en gevolgen voor watersysteem 

(grondwaterstroming, grondwaterstanden/stijghoogten); 
 

Output Notitie/rapportage Bureaustudie Water inclusief bijbehorende kaarten, 
figuren en tabellen. Relevante data worden tevens digitaal in GIS-
vastgelegd, zodat deze beschikbaar zijn voor het uitvoeren van 
aanvullende (ruimtelijke) analyses en kaartpresentatie. 
Rapport heeft karakter van watersysteemanalyse, waarin bodem, 
grondwater, oppervlaktewater en functies in samenhang worden 
beschreven, van regionaal tot lokaal schaalniveau.  
 

Stappenplan De volgende werkstappen zijn voorzien: 
 

Stap 1. Bureaustudie fase 1 (doornemen beschikbare informatie en 
gegevens, integrale analyseren, samenvatten/vastleggen in 
rapportage, met bijbehorende kaarten/figuren tabellen, 
uitwisselingsoverleggen gebiedsdeskundigen HHSK). 

Stap 2. Bespreken voortgang met gebiedsdeskundigen HHSK, leden 
ontwerpteam en trekkers deelonderzoeken met raakvlakken 
Bureaustudie Water. Vaststellen aanvullende 
informatiebronnen en/of informatiebehoefte. 

Stap 3. Bureaustudie fase 2 (opvragen en doornemen aanvullende 
gegevens/informatie, mondelinge navraag bij 
gebiedsdeskundigen, aanpassen/aanvullen rapportage. 



Stap 4. Vaststellen leemtes in kennis, opstellen concept plan van 
Aanpak Veldonderzoek water. 

Stap 5. Afronden concept-rapportage V1 ten behoeve van 
Consolidatiesessie met IPM-team en Dijkkenners. 

Stap 6. Consolidatiesessie en verwerken reacties tot concept V2 ten 
behoeve van review IPM-team en kernteam Onderzoek. 

Stap 7. Verwerken reacties review, tot definitief eindrapport en    
         aanbieden eindrapport.  

 
Uitwerking vindt plaats van grof naar fijn, uitwerking tot niveau wat 
nodig is voor afweging/ontwerpspoor/keuze Voorkeursalternatief. 
 

 

  



3. Resultaten bureaustudie Water  
 

3.1 Samenvatting bureaustudie 
 

Krimpenerwaard (KIJK) zijn voor verschillende milieuaspecten bureauonderzoeken 
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en de beschikbare 
informatie/gegevens hierover. Deze onderzoeken vormen de basis voor de alternatief-
ontwikkeling en de beoordeling van deze alternatieven. De onderzoeken geven ook 
inzicht in de leemtes in kennis voor de betreffende milieuaspecten in de 
(meekoppel)kansen en randvoorwaarden voor het planvormingsproces.  

Doel van deze rapportage is om inzicht te geven in de achtergronden en werking van het 
watersysteem en de relevante aspecten en ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Ook 
is de Bureaustudie bedoeld om inzicht en samenhang te geven in de beschikbare 
informatie en gegevens over het watersysteem en de mogelijke randvoorwaarden, 
knelpunten en (meekoppel)kansen voor de dijkversterking.   

Omdat een groot aantal wateraspecten niet los kan worden gezien van het functioneren 
van het watersysteem als geheel, is een brede scope aangehouden, waarbij het 
watersysteem in regionaal perspectief is beschouwd. Met deze informatie kan vervolgens 
worden ingezoomd naar deelaspecten en/of deelgebieden. 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: 

Bodemopbouw en maaivelddaling 

• De bodemopbouw in het gebied varieert, met zavel tot zware klei, en veen 
• De dikte van de deklaag met klei (zover tot zware klei) en veen bedraagt circa 10 

meter, hieronder bevindt zich het eerste watervoerende (zand)pakket. 
• Plaatselijk liggen voormalige stroomgordels in het gebied, deze raken voor een 

deel ook de dijktrajecten van KIJK. Bij interpretatie van de beschikbare 
bodemgegevens moet hiermee rekening worden gehouden. 

• De veenlagen in de Krimpenerwaard zorgen voor een voortgaande bodemdaling in 
het gebied. Deze bodemdaling kan lokaal oplopen tot 20 mm/jaar, het gemiddelde 
per peilvak ligt tussen 0 en 10 mm/jaar.  

• De omvang van de maaivelddaling verschilt over dijktraject van KIJK. 

Grondwater(systeem) 

• Grondwaterstroming in ondergrond (eerste watervoerende pakket) loopt van 
zuidoost naar noordwest. 

• De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket verschilt over het dijktraject 
van KIJK. 

• De grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld verschillen over dijktraject van 
KIJK. 

• In grote delen van de Krimpenerwaard is sprake van wegzijging van grondwater 
naar de ondergrond. Langs de IJsseldijk is lokaal (ondiepe) kwel vanuit de 
Hollandsche IJssel mogelijk. 

• De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket wordt slechts (zeer) beperkt 
beïnvloed door het waterpeil van de Hollandsche IJssel. 

Oppervlaktewater(systeem)  

• Langs het KIJK-traject is sprake van verschillende bemalingsgebieden en 
verschillende peilvakken. 

• Binnen de Krimpenerwaard ligt een groot aantal gebieden die door de provincie 
zijn begrensd als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. De 
natuurgebieden worden waterhuishoudkundig geïsoleerd en krijgen een eigen 



peilbeheer (verhoogd waterpeil ten opzichte van gebieden met landbouwkundige 
functie).  

• In Krimpenerwaard komt veel open water voor. Bij extreme neerslag zijn de 
peilstijgingen in het watersysteem daarom relatief beperkt.  

• Bij doorgaande maaivelddaling tot 2035 is een peilaanpassing van 10 tot 20 cm 
nodig om de huidige droogleggingen te handhaven, bij doorgaande 
maaivelddaling tot 2050, 17 tot 35 cm.  

• Indien het beleid voor peilaanpassing naar de toekomst toe wordt doorgezet, kan 
dit mogelijk knelpunten geven voor bebouwing (bijvoorbeeld droogvallen houten 
fundering) of infrastructuur (ongelijkmatige bodemdaling vanwege verschillen in 
natuurpeil en landbouwkundig peil).  

Hollandsche IJssel 

• Het peilverloop op Hollandsche IJssel volgt het getijdeverloop, waarbij 
getijdeverschil een bandbreedte heeft van circa 1,5 meter. 

• De Hollandsche IJssel verzorgt de waterafvoer diverse naast- en achterliggende 
gebieden. De afvoeren zijn afkomstig uit de beheergebieden van 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Rijnland. 

• De vigerende afspraken over het waterbeheer Hollandsche IJssel zijn vastgelegd 
in het Waterakkoord Hollandsche IJssel uit 2005. 

• De Hollandsche IJssel kan van het buitenwater worden afgesloten door sluiting 
van de Algerakering. Bij gesloten waterkering en volledige benutting van de 
bestaande afvoercapaciteit naar de Hollandsche IJssel, bedraagt de peilstijging op 
de Hollandsche IJssel circa 10 cm/uur.  

• Een waterschijf van 10 cm op de Hollandsche IJssel, staat gelijk aan een 
waterhoeveelheid van circa 225.000 m3. 

• Stuurfactoren voor de aannames ten aanzien van het hoogwaterpeil op de 
Hollandsche IJssel: keerpeil/moment van sluiten kering, faalkans sluiten 
waterkering, maalstopppeil. 

Wateropgaven en, beleidskaders en relevante ontwikkelingen 

• Ten behoeve van KRW-waterlichaam Krimpen aan den IJssel is de wens om een 
inlaatvoorziening vanuit de Hollandsche IJssel te realiseren. 

• Indien het beleid voor peilaanpassing naar de toekomst toe wordt doorgezet, kan 
dit mogelijk knelpunten geven voor bebouwing (bijvoorbeeld droogvallen houten 
fundering) of infrastructuur (ongelijkmatige bodemdaling vanwege verschillen in 
natuurpeil en landbouwkundig peil).  

• De Wateroverlastnormering (NBW-opgave) geeft geen knelpunten voor de 
Krimpenerwaard. 

• In het project Slim Watermanagement Hollandsche IJssel, wordt op dit moment 
onderzoek gedaan naar de onderlinge samenhang van de watersystemen van de 
verschillende waterbeheerders, en de strategieën die mogelijk zijn om 
waterknelpunten bij hoogwater of droogte te voorkomen. 

• In het kader van het Veenweideprogramma hebben betrokken overheden en 
gebiedspartijen afgesproken om uiterlijk in 2021 in totaal 2250 hectare van de 
EHS (Natuur Netwerk Nederland gerealiseerd te hebben. In samenhang hiermee 
zal ook aanpassing van de waterhuishouding plaatsvinden (eigen peilbeheer voor 
natuurgebieden). 

• Door bewoners zijn verschillende meldingen gedaan die betrekking hebben op de 
bodemopbouw en/of het functioneren van het (lokale) watersysteem. 

• In het Deltaprogramma 2015 is als voorkeurstrategie vastgesteld om de 
Hollandsche IJssel als ‘open rivier’ te handhaven, met maximale kansen voor 
scheepvaart en getijdenatuur. De dijkversterking van KIJK wordt als “no-regret” 
beschouwd. Voor de toekomst gaat nader onderzoek plaatsvinden naar de 



mogelijkheden en consequenties van het afdammen van de Hollandsche IJssel of 
het realiseren van een afsluitbare halfopen afdamming.  

Leemtes in kennis, kansen en randvoorwaarden 

• De Bureaustudie Water geeft algemeen inzicht in functioneren van het 
watersysteem en beschikbare gegevens. Voor specifieke vraagpunten kunnen 
vervolguitwerkingen wenselijk zijn, maar dit is op dit moment van het planproces 
nog niet vast te stellen.  

• Onderwerpen die verder uitgewerkt kunnen worden zijn: 
o Hoe omgaan met toekomstige waterhuishouding bij bebouwing langs dijk 

(in verband met doorgaande peilaanpassing vanwege bodemdaling); 
o Kansen en effectiviteit van realiseren (incidentele) waterberging in 

Krimpenerwaard om hoogwaterpeil op Hollandsche IJssel te verlagen; 
o Analyse gegevens actueel meetnet waterspanningsmeters; 
o Meldingen van bewoners; 
o Inpassing inlaatvoorziening uit Hollandsche IJssel naar KRW-waterlichaam 

Krimpen aan den IJssel. 

 
3.2 Rapportage bureaustudie 
 

De bureaustudie water is bijgevoegd in bijlage B.  

 

  



4. Voorstel vervolgonderzoek 
 

4.1 Leemten in kennis  
 
 
 
 

In deze Bureaustudie is een samenvattend overzicht gegeven van het functioneren van 
het watersysteem en de diverse beschikbare gegevens en informatie hierover. Dit vormt 
basisinformatie voor het vaststellen van de ontwerpuitgangspunten, het ontwikkelen van 
de kansrijke alternatieven en het beoordelen van de effecten hiervan. Voor specifieke 
vraagpunten ten aanzien van het watersysteem kunnen vervolg-uitwerkingen van deze 
gegevens en/of informatie wenselijk zijn, maar dit is in het kader van deze Bureaustudie 
nog niet vast te stellen. Dit zal tijdens het vervolgtraject naar voren moeten komen. 
 
Onderwerpen die bij de bureaustudie als aandachtspunten naar voren zijn gekomen en 
die in het vervolgtraject verder uitgewerkt kunnen worden zijn: 
 

• Maaivelddaling, toekomstige waterhuishouding en bebouwing  
• Maalstoppeil en ruimte voor waterberging in het achterland Krimpenerwaard 
• Analyse gegevens actueel meetnet waterspanningsmeters 
• Meldingen bewoners 
• Inlaat Krimpen a/d IJssel 

4.2 Plan van Aanpak veldonderzoek 
 

Maaivelddaling, toekomstige waterhuishouding en bebouwing  

Vanwege de maaivelddaling in het gebied zijn in de toekomst steeds weer 
peilaanpassingen nodig (verlaging waterpeil) om ongewenste vernatting van 
landbouwpercelen en/of infrastructuur te voorkomen. Deze peilaanpassingen kunnen een 
knelpunt gaan vormen voor de bebouwing, bijvoorbeeld vanwege het droogvallen van 
houten funderingen. De vraag doet zich voor hoe hiermee in de toekomst wordt 
omgegaan. Krijgt de bebouwing een eigen peilvak, is dit niet nodig, of worden andere 
maatregelen getroffen om negatieve effecten te voorkomen. Op termijn instellen van een 
eigen waterpeil bij de bebouwing kan gevolgen hebben voor de uitgangspunten die bij de 
dijkveiligheidsberekeningen worden gehanteerd en voor beoordeling van mogelijke 
alternatieven van dijkversterking (kans of randvoorwaarde). Bij dit onderwerp ligt er ook 
een relatie met de resultaten van de onderzoek dat is uitgevoerd voor KIJK-onderdeel 
voor OM 5.1, Schade- en monitoringsplan. Hierin is namelijk nader onderzoek gedaan 
naar de aanwezige bebouwing, en de mogelijke schaderisico’s. 

• Analyse gegevens/ resultaten OM5.1 Schade – en monitoringsplan 
• Consultatie gebiedsdeskundigen/ beleidsmedewerkers HHSK 
• Analyse kansen/ risico’s maaivelddaling en aanpassing peilgebieden t.b.v. 

bebouwing 
• Opstellen rapportage 

Maalstoppeil en ruimte voor waterberging in het achterland Krimpenerwaard  

Indien het maalstoppeil op de Hollandsche IJssel kan worden verlaagd en/of de 
waterstandsstijging op de Hollandsche IJssel kan worden beperkt, is dit in principe 
gunstig voor de veiligheidsopgave van de dijk. Mogelijke maatregel hiervoor kan zijn om 
het gebied van de Krimpenerwaard te benutten voor (incidentele) waterberging. Dit kan 
door actief water uit de Hollandsche IJssel naar een bepaald gebied te laten stromen, of 
door de waterafvoer naar de Hollandsche IJssel stop te zetten (actieve maalstop). uit de 
Krimpenerwaard. De bijdrage die deze opties eventueel kunnen bieden, is mede 
afhankelijk van de uitgangspunten en marges die bij de veiligheidsberekeningen worden 
gehanteerd, en de waterbergingscapaciteit die beschikbaar is. Systematische uitwerking 
van deze aspecten kan duidelijk maken in welke mate deze maatregel effectief kan zijn 
voor het beperken van de veiligheidsopgave. 



Bij dit onderwerp ligt er ook een relatie met het project Slim Watermanagement 
Hollandsche IJssel. In het advies van de Commissie m.e.r. wordt ook gevraagd om dit 
nader uit te werken. 

• Analyse principes inzet waterberging en effect op veiligheidsopgave 
• Analyse zoekgebieden waterberging/waterbergingscapaciteit 
• Opstellen rapportage/memo 

Analyse gegevens actueel meetnet waterspanningsmeters 

Op dit moment wordt op zeven locaties op verschillende dieptes de waterspanning/ 
waterstand in de bodem gemeten. Deze gegevens zijn toegankelijk via een webportaal, 
Op dit moment is er nog geen systematische analyse van deze meetgegevens 
beschikbaar. Uitvoeren van dergelijke analyse kan aanvullend inzicht geven over het 
verloop van waterstanden langs de dijk en de invloed van de Hollandsche IJssel hierop. 

Eerste analyse heeft inmiddels plaatsgevonden, rapportage hierover is beschikbaar. Op 
dit moment geen aanvullende peilbuizen nodig (besproken met A. van der Kraan) 

Meldingen bewoners 

Bij uitwerking van de alternatieven en de beoordeling hiervan is het gewenst om ook de 
meldingen van de bewoners hierbij te betrekken en te beoordelen. Hiervoor kan het 
nodig zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren (locatiebezoek, veldonderzoek, nadere 
uitwerkingen en analyse beschikbare gegevens). 

Op dit moment geen verdere uitwerking van dit punt, voor afweging van de alternatieven 
is dit naar verwachting niet nodig. 

Inlaat Krimpen aan den IJssel  

Ter verbetering van de waterkwaliteit in de bebouwde kern van Krimpen a/d/ IJssel 
(KRW-waterlichaam Krimpen aan den IJssel) is bij het waterschap de wens naar voren 
gekomen om een inlaatmogelijkheid vanuit de Hollandsche IJssel te realiseren. Dit is een 
meekoppelkans voor het KIJK-project. Nagegaan moet worden of eisen en 
randvoorwaarden voor deze inlaat voorziening voldoende duidelijk zijn en in hoeverre dit 
in de uit te werken alternatieven is in te passen. 

• Consultatie KRW-medewerkers 
• Analyse gewenst functioneren en vertalen naar programma va eisen 
• Rapportage/memo programma van eisen 

 

Van concept naar definitieve rapportage veldonderzoek 
 
Conceptrapport v1 en consolidatiesessie(s) 
De resultaten van het veldonderzoek leggen we vast in een conceptrapport v1. Dit 
conceptrapport v1 bespreken we in consolidatiesessies. Eén sessie met een afvaardiging uit het 
OM-team eventueel aangevuld met thema-deskundigen vanuit HHSK en indien relevant een 
sessie met (externe) dijkkenners. Deze sessies benutten we om de (‘80%’) resultaten te delen 
en gezamenlijk te bepalen of deze volledig, correct en herkenbaar zijn en of er elementen zijn 
die nog nadere uitwerking vragen. De conceptrapportage wordt min. 3 werkdagen vóór de 
consolidatiesessie toegestuurd. Van de sessie wordt een besprekingsverslag gemaakt.  
 
Concept rapprtage_v2 en review 
De resultaten uit de consolidatiesessie worden verwerkt in de conceptversie v2. Deze 
conceptversie. Deze wordt voor een review aan het OM/IPM-team gestuurd. We verwachten dat 
de review in 5 werkdagen is uitgevoerd.  
 
Definitieve rapportage 
Mede op basis van de reviewronde stellen wordt een definitieve rapportage veldonderzoek 
opgesteld en aangeboden ter vaststelling door het IPM-team. 



Bijlage A Klanteisen bureaustudie 
 

Onderstaande tabel geeft de klanteisen weer dit uit voorliggend document (bureaustudie 
Water) afkomstig zijn.  

Plaats in 
document 

Klanteis-ID  
in Relatics 

Eistekst 

§3.3 KE-0182 
 

Infrastructuur of bebouwing dient geen schade op 
te lopen door veranderingen in grondwaterstanden 
als gevolg van de uitvoering. 

§3.3 KE-0181 
 

Voor de Krimpenerwaard geldt geen opgave vanuit 
het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

§2.8.3 KE-0180 
 

Het ontwerp dient getoetst te worden aan de 
afspraken zoals vastgelegd in het Waterakkoord 
Hollandsche IJssel en Lek (2005) 

 

 

  



Bijlage B Bureaustudie rapport 
 

Separate bijlage. 

 

  



Bijlage C Bureaustudie en verificatie NRD en advies Commissie m.e.r. 
 

In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (NRD KIJK) opgesteld en in procedure 
gebracht. De Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de 
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Een aantal aspecten uit 
de NRD en uit het advies van de Commissie m.e.r. heeft betrekking op waterkundige 
aspecten.  

Onderstaande tabel geeft de aanwijzingen vanuit de NRD weer én in het kort de adviezen 
van de Commissie m.e.r.. Daarnaast is aangegeven waar in welke bureaustudie invulling 
is gegeven aan deze aanwijzingen en adviezen (bedoeld als verificatie).    

 

Verificatietabel Water 

NRD 
Beoordelingscriteria water Waar komt dit aan bod Hfdst.  

Watersysteem 
 

Bureaustudie water H2 

Waterhuishouding 
 

Bureaustudie water H2 

Waterkwaliteit  
 

Bureaustudie water H2  
(§ 2.7) 

Advies Commissie m.e.r.   

Systeembeschrijving IJsseldijken en omgeving 
 

Bureaustudie water H2 

Gevoeligheidsanalyse (maatgevend waterpeil H.IJssel 
of aanpassing aan SVK) 

Bureaustudie water 
MER (pm) 

H2 (§ 2.8) 

Peilbeheer achterliggende polders 
 

Bureaustudie water 
Vervolgonderzoek water 

H2 (§ 2.6) 

Onderzoek waterberging 
 

Vervolgonderzoek water  

Beperken of stoppen veenbodemdaling 
 

Bureaustudie water 
Vervolgonderzoek water 

H3 

Toe-/afname kwel (i.v.m. natuurwaarden) 
 

Bureaustudie water 
 

H2 (§ 2.6) 

 
 

  



Bijlage D Relevante wet- en regelgeving en beleidsdocumenten  
 
Onderstaande tabel geeft een (niet limitatief) overzicht van een aantal relevante wet- en 
regelgeving en beleidsdocumenten.  
 
Wet- en regelgeving, beleidsdocument 
 

Relevante voor thema 

Nationaal Waterplan Water 

Deltaprogramma 2015  Water 

Waterwet Water 

KRW en KRW-plan 2016-2021 HHSK Water 

Veenweidepact en Veenweideprogramma Water, landschap 

Wet natuurbescherming Natuur 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) Natuur 

Natura 2000  Natuur 

Verdrag van Malta Archeologie 

Nota Belvedère > Besluit Ruimtelijke Ordening Cultuurhistorie 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) > Visie erfgoed en 
ruimte ‘kiezen voor karakter’ 

Cultuurhistorie 

Modernisering Monumentenzorg  Cultuurhistorie 

Nationale landschappen  Cultuurhistorie 

Fietsplan 2016-2025; provincie Zuid-Holland  Verkeer 

Handboek Wegontwerp (CROW) Verkeer 

Wet bodembescherming  Bodem 

Besluit Bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering Bodem 

Nota bodembeheer (Midden-Holland en Zoetermeer) Bodem 

Keur Hoogheemraadschap Woon- en leefomgeving 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en toekomstige 
Erfgoedwet) 

Woon- en leefomgeving 

Wet geluidshinder  Woon- en leefomgeving 

SBR richtlijn deel A en B  Woon- en leefomgeving 

Wet milieubeheer  Woon- en leefomgeving 

Bouwbesluit Woon- en leefomgeving 

Gemeentelijk geluidbeleid  Woon- en leefomgeving 

Algemene Plaatselijke Verordening (gemeenten)  Woon- en leefomgeving 

Richtlijn laag frequent geluid in de NSG (Nederlandse Stichting 
Geluidshinder)  

Woon- en leefomgeving 

Ruimtelijke agenda Midden Holland Woon- en leefomgeving 

Bestemmingsplannen Woon- en leefomgeving 
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