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Inleiding
Bedoeld voor

hulpdiensten, ondernemers, agrariërs, zorgboerderij, bed- en

De bereikbaarheidsstrategie geeft een overzicht van de maat-

breakfast, huisarts, thuiszorg en bewoners deelden hun zorgen,

regelen die we willen nemen om het projectgebied tijdens de

wensen en ideeën hierover met ons. Zo hebben we meer zicht

uitvoering van dijkproject KIJK bereikbaar te houden voor ver-

gekregen op de gevolgen van de dijkversterkingswerkzaamhe-

keer, zodat er gewoond, gewerkt en geleefd kan worden.

den voor het verkeer. Knelpunten van een afsluiting of omleiding voor de omgeving en vooral het waarom, de verhalen hier-

We willen hiermee overzicht en duidelijkheid geven aan ieder-

achter, waren voor ons nuttig om te horen. Gezamenlijk zijn we

een die woont en werkt in de Krimpenerwaard en de gevolgen

op zoek gegaan naar concrete tips en oplossingen. Daarnaast

van de uitvoering van dijkproject KIJK ervaart en wil weten wat

hebben we veel tips gekregen voor onze aannemers tijdens de

het hoogheemraadschap gaat doen om de nadelige gevolgen

uitvoering van KIJK en over hoe partijen geïnformeerd willen

te beperken. Dit zijn onder andere bewoners van het projectge-

worden. Deze tips zijn voor nu nog niet aan de orde, omdat we

bied, weggebruikers van de IJsseldijk, werknemers van bedrijven,

daar nog te vroeg voor in het proces zitten. Wel hebben we deze

partners en medeoverheden die bij het project betrokken zijn.

genoteerd zodat het later in het project opgepakt kan worden.

De bereikbaarheidsstrategie beschrijft onze ambities, die

In totaal zijn er zo’n 350 onderwerpen ingebracht die de basis

we aan de aannemer meegeven voor de uitvoering van de

vormen van deze bereikbaarheidsstrategie. Vervolgens heb-

dijkversterking..

ben we op grond van onze kennis en de ervaringen van andere
projecten keuzes gemaakt, zodat we gesteld staan tijdens de

Gesprekken met de omgeving vormen de
basis voor de bereikbaarheidsstrategie

uitvoering:

In 2016 en 2017 hebben we tijdens ‘gesprekstafels bereikbaar-

•• bereikbare woningen en bedrijven tijdens de uitvoering;

heid’ en individuele overleggen circa 50 personen gesproken

•• goede afspraken door gericht overleg;

van 40 verschillende adressen aan de dijk. Onderwerp van

•• omleiden en beperken van verkeer;

gesprek was de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van KIJK.
Hierbij waren verschillende bewoners, bedrijven en organisaties betrokken die gebruik maken van de dijk. Overheden,

•• communicatie op maat;
•• gezond en veilig wonen en werken.
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Per onderwerp geven we aan wat de planning is en wanneer

is nodig om de maatregelen verder uit te werken en de daad-

welke keuzes met welke partijen worden gemaakt.

werkelijke aanpak te bepalen.

Status en vervolg

De laatste versie komt medio 2021 beschikbaar vlak voordat de

Het opstellen van de bereikbaarheidsstrategie is een

daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking start. We wil-

belangrijk onderdeel van het project KIJK, maar is niet in

len in die periode de daadwerkelijke uitvoering van de verster-

één keer geregeld. Er wordt daarom nog volop aan gewerkt.

kingswerkzaamheden bepalen in overleg met de aannemer(s).

Dit is de eerste versie. Met deze bereikbaarheidstrategie

Hun inbreng hebben we nodig om de laatste detaillering te

bepaalt het waterschap de koers voor de komende jaren.

bepalen van onze aanpak om het gebied bereikbaar, veilig en

Afgelopen twee jaar hebben we in gesprek met bewoners

leefbaar te houden.

en bedrijven de ambities en uitgangspunten bepaald. De
komende jaren gaan we deze strategie samen met partners,
bedrijven en bewoners verder invullen. Met hen willen we de
al genoemde maatregelen aanvullen en concretiseren door
de uitgangspunten voor de ideale aanpak te bepalen. In het
document is de status en planning van deze maatregelen
benoemd.
Wilt u ook suggesties inbrengen of in overleg met ons treden
horen wij het graag. Hier vindt u onze contactgegevens.Een
volgende versie komt eind 2018 (voorlopige planning) beschikbaar, na de vaststelling van het voorkeursalternatief van
de dijkversterking. Daarmee hebben we meer zicht op de werkzaamheden die worden uitgevoerd om de dijk te versterken en
welke invloed dat heeft op de bereikbaarheid. Deze informatie
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Inleiding project
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een
groot dijkproject omdat deze niet aan de veiligheidseisen voldoet: Krachtige
IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). We zoeken naar een maatwerkoplossing voor
dit gebied, die de waterveiligheid van het gebied vergroot. We zijn nu in de
verkenningsfase bezig met alle vooronderzoeken: grondonderzoeken, monitoring
huizen, historisch onderzoek en we onderzoeken mogelijke alternatieven. In de
zomer van 2018 kunnen we de omgeving vertellen wat kansrijke maatregelen zijn
voor KIJK. Het duurt zeker nog vijf jaar voordat de eerste schop de grond in gaat.
We beseffen ons dat dit een ingrijpend project is voor de omgeving: een
dijktraject van ruim 10 km met veel woningen en bedrijven pal aan de dijk (ca.
740 adressen), veel woon- en werkverkeer, slappe grond en een steile en smalle
dijk.
Dit is het eerste dijkproject die volgens de nieuwe normering en
rekenmethodieken is doorgerekend. Hierbij kijken we niet meer sec naar de dijk,
maar veel meer naar de waterveiligheid voor de inwoners in het achterliggende
gebied en wat daarvoor nodig is. Uit onderzoek in 2016 kwam naar voren dat de
dijk onder druk van de Hollandse IJssel kan afschuiven richting de polder. En dat
we op termijn ook te maken met een hoogteopgave: het water stijgt door
klimaatverandering en de dijk zakt net als de rest van de polder.

Moordrecht

Pontje Gouderak - Moordrecht

Door het centrum van
Gouderak rijden dagelijks
tot 500 vrachtwagens.

Gouderak
Hier passeren dagelijks ongeveer 3.750 motorvoertuigen

Bedrijventerrein Kattendijk

Dit stukje dijk is geen
doorgaande verkeersroute en
dus een stuk rustiger.

Gouderakse Tiendweg een smalle weg met 2 stroken asfalt, de tiendweg heeft
cultuurhistorische waarde

Lageweg

Smalle vaargeul

Heuvelman Hout, aan en afvoer van
producten via de weg en het water

De Hollandse IJssel is een getijdenrivier: het water gaat
ongeveer 1,5 meter op en neer tussen eb en vloed.

Berkenwoude
Hier passeren dagelijks ongeveer
4.000 motorvoertuigen

Betrekken van de omgeving

Fietspont Ouderkerk - Hitland
De Hollandse IJssel is een druk bevaren rivier, zoals met
vrachtschepen richting Alphen en Gouda.

Capelle aan

den IJssel

den IJssel

Stormvloedkering Hollandse
IJssel en Algerabrug

Ouderkerk aan

Hier passeren dagelijks bijna 5.000 motorvoertuigen

Krimpen aan
den IJssel

Uitgangspunt in onze werkwijze is het vroegtijdig betrekken van de omgeving en het zo
nuttig mogelijk toepassen van alle aanwezige kennis vanuit het gebied. We willen de
belangen kennen van de bedrijven en de mensen die hier aan de dijk en in de dorpskernen
wonen, werken en recreëren. Daarom delen we vanaf het begin onze kennis en zoeken we
naar gezamenlijke oplossingen.
De bewoners en bedrijven hier weten veel meer over de dijk dan wij. Het
hoogheemraadschap houdt regelmatig inloopavonden en
-ochtenden, en gesprekstafels met verschillende belangengroepen. Zo hebben we al een
aantal gesprekstafels gehouden over o.a. natuur, bereikbaarheid tijdens de uitvoering en
cultuurhistorie.
Er is tevens een interactieve GIS-kaart op onze website, waar mensen gedurende de hele
doorlooptijd van KIJK hun ideeën en suggesties op kunnen vermelden. Het
hoogheemraadschap wil vervolgens in deze digitale kaart zichtbaar maken wat we
meenemen in dit dijkproject. Op de website van KIJK is daarnaast een film te zien over de
mensen die hier aan deze dijk wonen, werken en recreëren.

Overzichtskaart bereikbaarheidsstrategie

21 november 2017

Meer informatie op hhsk.nl/kijk
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Doel en uitgangspunten
Doel van dijkproject KIJK

Onze uitgangspunten voor bereikbaarheid

We voeren dijkproject KIJK uit om de Krimpenerwaard te be-

Om het gebied bereikbaar, veilig en leefbaar te houden hante-

schermen tegen hoogwater in de Hollandsche IJssel. Tijdens

ren we de volgende basis uitgangspunten tijdens de uitvoering

de uitvoering van het project moet er in het gebied gewoond,

van KIJK om de overlast te beperken:

ge- werkt en geleefd worden. Overlast en beperkingen kunnen
we niet voorkomen. In gesprek met elkaar proberen we deze

•• Optimale informatievoorziening;

over- last zo veel mogelijk te beperken. De bereikbaarheids-

•• Samen de schouders er onder met onze partners;

strategie geeft een overzicht van de maatregelen die we voor

•• Iedereen veilig, thuis en onderweg;

ogen hebben om te zorgen dat het projectgebied KIJK tijdens
de uitvoering veilig, leefbaar en bereikbaar blijft voor verkeer.

•• Veilige en bruikbare routes voor het verkeer;
•• Behouden van de mogelijkheid om te wonen en te werken,
zolang dat veilig kan;
•• Generieke oplossingen waar mogelijk, maatwerk waar
noodzakelijk;
•• Geen 2 afsluitingen op 1 doorgaande route;
•• Woningen en bedrijven blijven benaderbaar* vanaf 1 zijde,
zolang dat veilig kan.

* Benaderbaar wil zeggen dat er beperkingen gelden ten aanzien
van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van woningen en bedrijven.
Zolang het veilig kan kunnen woningen en bedrijven bereikt worden
met gemotoriseerd verkeer of als dat niet mogelijk is te voet. Welke
beperkingen gelden en de duur daarvan is vooral afhankelijk van de
werkzaamheden die ter plaatse worden uitgevoerd.
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Ambities

Om onze uitgangspunten te bereiken
hebben we de volgende ambities:
Het gebied bereikbaar, leefbaar en
veilig te houden is een grote uitdaging
die we graag waar willen maken. Deze
doelstelling willen we bereiken door aan
de hand van vijf ambities maatregelen
te nemen. Deze ambities zijn gericht
op managen van verkeersstromen,
contact met bedrijven, bewoners en
medeoverheden en leefbaarheid in het
werkgebied.

1. Bereikbare woningen en
bedrijven tijdens de uitvoering
2. Samen afspraken maken
3. Omleiden en beperken van verkeer
4. Communicatie op maat
5. Gezond en veilig wonen en werken
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AMBITIE 1
Bereikbare woningen
en bedrijven tijdens de
uitvoering
Langs de dijk zijn veel woningen en bedrijven aanwezig. In de gesprekstafels is het belang van bereikbaarheid tijdens de uitvoering
van woningen en bedrijven sterk benadrukt. Hierbij gaat het om
aan- en afvoer van goederen, bezorgen van pakketjes en bezoek van
bijvoorbeeld de thuiszorg.
We nemen maatregelen om de woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden voor bewoners, werknemers en hun leveranciers en bezoekers. We kunnen niet voorkomen dat er overlast
ontstaat, daarnaast zal de reguliere route niet altijd bruikbaar zijn.
De reistijd kan daarom toenemen. We doen er echter alles aan om de

MAATREGELEN

adressen vanaf één zijde benaderbaar te houden.

a) Continuïteit bedrijven behouden

Veiligheid staat daarbij voorop. Zolang het veilig kan zijn woningen en

b) Woningen bereikbaar voor bewoners

bedrijven vanaf één zijde te bereiken. Zo mogelijk voor gemotoriseerd
verkeer en anders via een veilige looproute. Als de veiligheid niet gewaarborgd is, zijn andere maatregelen nodig. Dit is afhankelijk van de
werkzaamheden die worden uitgevoerd.

c) Slimme uitvoering
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diensten. Zodra de vervoerstroom stokt, vertraagt of
bedrijven niet meer zichtbaar zijn, is er een grote kans
dat de continuïteit en bedrijfszekerheid afneemt. Het
voortbestaan van bedrijven kan daardoor in gevaar
komen.
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•• Voor het bestemmingsverkeer is er een (tijdelijke) route
beschikbaar die ook veilig gebruikt kan worden door
vrachtverkeer.
Bovenstaande aanpak is ons voorstel zoals we die op dit moment het liefst zien. Vanwege de krappe ruimte en intensieve
bebouwing op de IJsseldijken zal deze aanpak niet altijd mogelijk zal zijn. Wij zoeken in samenspraak met u naar de beste
aanpak per locatie/dijkvak.

Aandachtspunten
Een deel van de werkzaamheden van agrarische bedrijven is
afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden.

Ideale aanpak

Bedrijven moeten rekening houden met vertragingen, dit
kunnen we niet voorkomen. Om de bereikbaarheid zo veel
mogelijk te behouden hebben we de volgende ideale aanpak
voor ogen:

•• Bedrijven zijn via één zijde benaderbaar;
•• De in- en uitritten van bedrijven blijven zoveel mogelijk
bruikbaar, over eventuele beperkingen en stremmingen van
het gebruik vindt tijdig afstemming plaats;
•• Tijdens werkzaamheden in de directe nabijheid van bedrijven,
is het mogelijk dat bedrijven tijdelijk niet bereikbaar zijn.
Deze situatie voorkomen we zoveel mogelijk en laten we
zo kort mogelijk duren. Als de veiligheid niet gewaarborgd
kan worden voor werknemers moeten andere maatregelen
worden getroffen. Zie maatregel 5c;
•• Omleidingen worden als bypass ingezet voor
bestemmingsverkeer, rondom wegafsluitingen;
•• Op logische plaatsen worden keermogelijkheden ingericht
die ook voor vrachtverkeer bruikbaar zijn;

Inritten van sommige bedrijven zijn in sommige gevallen maar
vanaf één rijrichting te gebruiken.

Tips en ideeën
•• Op vastgestelde tijden de route openstellen voor
bevoorrading;
•• Tijdelijke bedrijfsvestiging buiten het werkgebied van KIJK.

Nog te onderzoeken
Via welke route het lokale verkeer wordt omgeleid, waaronder
de mogelijkheid om een tijdelijke weg achterlangs aan te leggen.
TOELICHTING: Tijdens het proces om te komen tot een bereikbaarheidstrategie zijn verschillende tips en ideeën ingebracht. Deze dragen bij aan de bereikbaarheid. Het is op dit moment nog niet mogelijk om ze als vaststaande aanpak
te benoemen. Hiervoor is het nog te vroeg in het proces of ze liggen buiten het
bereik van KIJK en zijn bijvoorbeeld keuzes die de aannemer gaat maken.
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Maatregel 1b: Woningen
bereikbaar voor bewoners
De bewoners van het projectgebied zijn afhankelijk van de IJsseldijk om bij hun woning te komen en
vanaf hun woning te vertrekken naar het werk, het
doen van boodschappen of het bezoeken van de
sportclub. Als een woning niet bereikbaar is, kunnen
bewoners niet thuis komen om te eten en te slapen
of zijn ze afgesloten van de buitenwereld. Dit is in alle
gevallen ongewenst. Bewoners moeten daarom bij
de voorzieningen kunnen komen die zich in de dorpskernen bevinden of in de groter plaatsen zoals Gouda.
Daarnaast is er een keur aan bezoekers, diensten en
bezorgers waarvoor de woningen bereikbaar moeten
zijn. De variatie van wie, wanneer, waarom en hoe
vaak bezoek krijgt is enorm verschillend.

TOEKOMSTIGE
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MEER INFORMATIE

Ideale aanpak
•• Woningen blijven via één zijde benaderbaar;
•• Afritten en trappen blijven zoveel mogelijk bruikbaar. Als
door de werkzaamheden gebruik niet mogelijk is, zorgen we
voor een alternatief, zodat woningen in ieder geval lopend te
bereiken zijn. Alternatief: we zorgen voor een brug of vlonder
die veilig bruikbaar is en voldoende breed (stroef, verlichting);
•• Tijdens werkzaamheden in de directe nabijheid van
woningen, is het mogelijk dat woningen tijdelijk niet
bereikbaar zijn. Deze situatie voorkomen we zoveel mogelijk
en laten we zo kort mogelijk duren.
•• Als er in de nabijheid van woningen wordt gewerkt en dit
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt worden bewoners en
bezoekers van en naar de woning begeleid door een speciaal
daarvoor aangewezen persoon;
•• Als de veiligheid niet gewaarborgd kan worden voor
bewoners moeten andere maatregelen worden getroffen.
Zie maatregel 5c;
•• Beperkingen en stremmingen in de toegankelijkheid van
woningen worden in goed overleg bepaald;
•• Als woningen tijdelijk niet per auto bereikbaar zijn, zorgen we
voor alternatieve parkeergelegenheid in de directe nabijheid.
Zie maatregel 5b;
•• Op logische plaatsen worden keermogelijkheden ingericht
voor verkeer;
•• Voor het bestemmingsverkeer is er een (tijdelijke) route
beschikbaar die ook veilig gebruikt kan worden door auto’s en
fietsers;
•• Er worden omleidingen ingezet rondom wegafsluitingen, als
bypass voor het verkeer. Zie ambitie 3;
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Aandachtspunten

Tips en ideeën

•• Alle bewoners, oud en jong moeten hun woning veilig kunnen
verlaten. Extra aandacht is nodig voor oudere bewoners
en kinderen; valgevaar en hulpmiddelen (wandelwagen,
rollators, etc);

•• Zorg voor een haal- en brengservice voor bijvoorbeeld
boodschappen;

•• Bezoekers moeten ook veilig bij de woningen kunnen komen.
Het kan zijn dat ze dicht bij de woning moeten komen om
spullen af te leveren die groot of zwaar zijn of waarbij extra
bezorgtijd ongewenst is. Denk aan thuiszorg, maaltijden en
bouwmaterialen;
•• Als de bereikbaarheid verslechterd voelen de oudere
bewoners dat als eerste (sociaal isolement, hulpbehoevend
voor boodschappen, etc.);
•• Veiligheid en leefbaarheid van het werkgebied zijn belangrijk,
maatregelen die hier over gaan kunt u vinden bij maatregel
5c.

•• Inrichten van voorzieningen waar burgers naar toe kunnen
om elkaar te ontmoeten en voor een praatje over de
dijkversterking.

Status
Bovenstaande aanpak is ons voorstel zoals we die op dit moment het liefst zien. Vanwege de krappe ruimte en intensieve
bebouwing op de IJsseldijken zal deze aanpak niet altijd mogelijk zal zijn. Wij zoeken in samenspraak met u naar de beste
aanpak per locatie/dijkvak.

TOELICHTING: Tijdens het proces om te komen tot een bereikbaarheidstrategie zijn verschillende tips en ideeën ingebracht. Deze dragen
bij aan de bereikbaarheid. Het is op dit moment nog niet mogelijk om
ze als vaststaande aanpak te benoemen. Hiervoor is het nog te vroeg
in het proces of ze liggen buiten het bereik van KIJK en zijn bijvoorbeeld
keuzes die de aannemer gaat maken.
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Maatregel 1c: Slimme
uitvoering
Een slimme uitvoering van het werk kan veel overlast
voorkomen voor het verkeer dat in het projectgebied
moet zijn.

Tips en ideeën
Voor een slimme uitvoering zijn onderstaande issues, tips
en ideeën genoemd door burgers en bedrijven tijdens de

TOEKOMSTIGE
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MEER INFORMATIE

•• De hoeveelheid verkeer is nu al een aandachtspunt, door
de werkzaamheden zal het verkeer toenemen dit komt de
veiligheid niet ten goede;
•• Instellen van omleidingsroutes betekend een enorme
toename van de reistijd voor toeleverende bedrijven.

Voorgestelde tips en ideeën
•• Check de uitvoerbaarheid van oplossingen in relatie
tot bereikbaarheid. Laat het werkplan toetsen door een
hoofduitvoerder;
•• Werk op 1 locatie en beperk het aantal afsluitingen op de
route;

gesprekstafels.

•• Maak de halve-rijbaan afzettingen niet te lang, zodat de
wachttijden niet te ver oplopen;

Benoemde issues door omgeving

•• Hanteer langere werktijden tijdens de uitvoering, zodat de
uitvoeringstijd wordt verkort. Beter kort en heftig dan lang
en slepend;

•• Op papier zijn oplossingen snel neergezet, maar de praktijk
kan weerbarstiger zijn;
•• Door werkzaamheden op route/halve rijbaan afzettingen,
etc, neemt rij- en reistijd toe als gevolg van vertraging;
•• Afsluiten van de IJsseldijk leidt tot veel overlast voor
bewoners en weggebruikers;
•• Er ontstaat economische schade (of faillissement) als bedrijf
tijdelijk moet sluiten of beperkt bereikbaar is;
•• Halve rijbaanafzettingen zijn een goed middel om verkeer
doorgang te verlenen, maar ze zorgen wel voor vertraging/
wachttijden;
•• Tijdens de uitvoering van het werk moet er soms geschakeld
worden tussen aannemer en bedrijf/bewoner om knelpunten
(snel en goed) op te lossen;

•• Faseer de werkzaamheden zodat de overlast wordt verspreid;
•• Werk vanaf het water of aan de buitenzijde van de dijk, zodat
de weg minimaal gestremd is en het werkverkeer geen
gebruik van de route over de dijk hoeft te maken;
•• Zorg voor een goede uitvoerder die bekend is met de
omgeving (=bewoners en bedrijven en Krimpenerwaard);
•• Alleen kortdurende stremmingen.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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AMBITIE 2
Goede afspraken door
gericht overleg

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het
van belang dat ondernemers, aanwonenden en medeoverheden
kunnen anticiperen op de gevolgen van de dijkversterking. Delen van
informatie, afstemmen van activiteiten, kennen van elkaars belangen
en standpunten en uitwisselen van contactgegevens zijn belangrijke
voorwaarden voor een goed verloop van het werk. Zo kunnen partijen
tijdig maatregelen nemen in de aanloop naar en tijdens de werkzaamheden en elkaar snel bereiken in onvoorziene omstandigheden.

MAATREGELEN

Er worden daarom in een vroeg stadium verschillende overlegtafels

a) Hulpdienstenoverleg

gevormd, zodat per thema informatie kan worden gedeeld en afspraken gemaakt. Daar waar dit noodzakelijk is worden er individuele
gesprekken gevoerd. Met de verschillende vormen van overleg willen
we bereiken dat de deelnemers goed geïnformeerd zijn en kunnen
anticiperen op de werkzaamheden.

b) Wegbeheerdersoverleg
c) Ondernemersoverleg
d) Keukentafelgesprekken

13

INLEIDING

OVERZICHTSKAART

DOEL EN
UITGANGSPUNTEN

Maatregel 2a:
Hulpdienstenoverleg

TOEKOMSTIGE
WEGINRICHTING

MEER INFORMATIE

Aanpak
In de aanloop naar de uitvoering van de dijkversterking willen
we de hulpdiensten betrekken bij onze planning en werkwijze.
Op deze manier kunnen de hulpdiensten ons helpen keuzes te

In geval van calamiteiten telt iedere seconde.
Voorkomen moet worden dat hulpdiensten niet of
door onnodige vertraging later bij een calamiteit komen. Omleidingen en stremmingen van het verkeer
moeten daarom bekend zijn bij alle hulpdiensten.
Tevens moeten er heldere afspraken zijn over de doorgang van de hulpdiensten en moeten de risico’s van de
werkzaamheden inzichtelijk zijn.

maken, maatregelen te nemen en risico’s af te dekken, waarbij
de veiligheid voor de bevolking gewaarborgd blijft. Anderzijds
kunnen de hulpdiensten zich op basis van onze keuzes voorbereiden hoe zij hun taken zullen oppakken tijdens de uitvoering
van de dijkversterking.
We spreken regelmatig de hulpdiensten bij in een formeel
overleg. Hierbij zijn brandweer, politie en brandweer betrokken
evenals beide veiligheidsregio’s.
De frequentie van het overleg, de gespreksonderwerpen en
welke collega’s aansluiten bij het overleg is afhankelijk van de
fase waarin het project zich bevindt. Het aantal overleggen zal
toenemen en de onderwerpen krijgen een steeds meer operationeel karakter.
In de huidige fase van het project spreken we de betrokken
partijen ieder half jaar.

Aandachtspunten en
gespreksonderwerpen
Tijdens de gesprekstafels zijn voor het overleg met de hulpdiensten de onderstaande onderwerpen genoemd;
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•• Zorg voor korte lijntjes tussen partijen, één aanspreekpunt en
de juiste contactinformatie;
•• Tijdens de uitvoering kunnen er meerdere projecten/
afsluitingen zijn van andere partijen, voorkomen moet
worden dat er geen calamiteitenroutes zijn of ‘vacuümgebieden’ (=tussen 2 afsluitingen);
•• Bij calamiteiten op de N210 of N207 loopt het gebied
vast. Zeker als verkeer (door politie) naar het onderliggend
wegennet wordt verwezen;
•• Hulpdiensten moeten goed geïnformeerd zijn over
afsluitingen, aanrijroutes;
•• Maak afspraken over aanrijden van twee zijden.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. Zodra er meer duidelijkheid is
over de versterkingsmaatregelen en de uitvoeringswijze wordt
de impact hiervan voor de hulpdiensten steeds meer helder
en kunnen de consequenties in beeld worden gebracht. Na de
vaststelling van het VKA zullen we daarom het overleg met de
hulpdiensten intensiveren.
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De frequentie van het overleg, de gespreksonderwerpen en
welke collega’s aansluiten bij het overleg is afhankelijk van de
fase waarin het project zich bevindt. Het aantal overleggen zal
toenemen en de onderwerpen krijgen een steeds meer operati-

De dijkversterkingswerkzaamheden hebben invloed
op de verkeersstromen in de regio en heeft daarmee
gevolgen voor alle wegbeheerders. Het verkeer in de
regio trekt zich namelijk niets aan van de grenzen of
wie het wegbeheer uitvoert. Onderling afstemmen
van wegwerkzaamheden en omleidingen in de regio is
daarom van belang voor alle wegbeheerders. Zo wordt
voorkomen dat het verkeer in de regio niet vastloopt
of van de ene omleiding in de andere terecht te komt.

Aanpak
In de aanloop naar de uitvoering van de dijkversterking informeren we onze collega wegbeheerders regelmatig en stemmen afsluitingen en omleidingsroutes met hen af. We borgen
hiermee dat delen van het projectgebied onbereikbaar worden
door samenloop van werkzaamheden waarbij er meerdere
afsluitingen tegelijkertijd zijn of omleidingsroutes in elkaar
overlopen. Daarnaast stemmen we communicatie op elkaar af.
We spreken regelmatig onze collega’s bij in een formeel
overleg. Hierbij zijn betrokken; gemeente Krimpenerwaard,
gemeente Krimpen aan den IJssel, Provincie Zuid-Holland en
Rijkswaterstaat.

oneel karakter.
In de huidige fase van het project spreken we onze collega
wegbeheerders ieder half jaar.

Aandachtspunten en
gespreksonderwerpen
Tijdens de gesprekstafels zijn voor het overleg met de wegbeheerders de onderstaande onderwerpen genoemd.
•• Geef de ruimte voor een echt gesprek en het gezamenlijk
zoeken naar oplossingen. Leg niet alles vast in een contract
(met de aannemer). Reserveer geld en tijd en zorg voor
beslisruimte om tijdens de uitvoering keuzes te maken bij
onvoorziene omstandigheden;
•• Zorg voor tijdig overleg, voldoende informatie en goede en
heldere afspraken met partijen;
•• De afstemming over praktische zaken kun je beter je bij de
aannemer beleggen;
•• Diverse (Provinciale) wegen zijn in onderhoud bij een
aannemer. Deze partijen moeten eveneens worden
aangehaakt;
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•• De IJsseldijk wordt regelmatig ingezet als omleidingsroute
voor wegwerkzaamheden aan andere wegen. Afstemming
tussen wegbeheerders is daarom noodzakelijk, zodat ook
andere (weg)werkzaamheden tijdig doorgang kunnen
vinden.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. Zodra er meer helderheid is over
de versterkingsmaatregelen en de uitvoeringswijze zal duidelijk worden welke afsluitingen en omleidingsroutes nodig zijn.
Na de vaststelling van het VKA zullen we daarom het overleg
met de collega wegbeheerders intensiveren.
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Maatregel 2c:
Klankbordgroep
ondernemers
Ondernemers die langs de dijk gevestigd zijn of zeer
regelmatig van deze route gebruik maken zullen
direct de gevolgen van de dijkversterking ondervinden als de bereikbaarheid van het projectgebied
veranderd. Het is daarom van belang om met deze
grote groep stakeholders op overkoepelend niveau
te zorgen voor een goede afstemming en informatievoorziening van de werkzaamheden en hierover waar
nodig is afspraken te maken.

In het klankbordoverleg willen we samen met een diverse
groep ondernemers uit de regio en de aannemer nadenken
over bereikbaarheid van het gebied tijdens de uitvoering van
de dijkversterking. Het gaat hierbij om een brede ondernemersblik en niet om het individuele bedrijfsbelang.
In de huidige fase van het project worden de deelnemers uitgenodigd voor een bijeenkomst als daar aanleiding voor is.
Als u met ons mee wilt denken kunt u contact met ons opne-

Aanpak

men. Hier vindt u onze contactgegevens.

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de dijkversterking
willen we regelmatig met ondernemers om tafel in de vorm

Status en uitwerking

van een klankbordgroep. We willen hen informeren over de

Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten

voortgang van de werkzaamheden en over onze keuzes ten

nog keuzes gemaakt worden. Zodra er meer helderheid is over

aanzien van de bereikbaarheid. Het overleg heeft tot doel

de versterkingsmaatregelen en de uitvoeringswijze zal duide-

onze keuzes toetsen op draagvlak en uitwisselen van ideeën,

lijk worden welke afsluitingen en omleidingsroutes nodig zijn.

alternatieven en verbetervoorstellen. Daarnaast willen we het

Na de vaststelling van het VKA zal daarom het klankbordover-

overleg gebruiken als informatieportaal naar alle ondernemers

leg met ondernemers frequenter worden uitgenodigd.

in de regio.
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Maatregel 2d:
Keukentafelgesprekken
Bewoners, bedrijven of eigenaren kunnen specifieke
eisen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun perceel. Het is in
deze gevallen belangrijk om in goed overleg specifieke
afspraken te maken, zodat het werk doorgang kan
vinden en niet tot ongewenste of onverwachte stremmingen leidt.

Aanpak

Het initiatief voor overleg kan uitgaan van het hoogheemraadschap, de aannemer, maar ook de bewoners en bedrijven kunnen bij ons aankloppen voor nader overleg.
Als u met ons in overleg wilt kunt u contact met ons opnemen.
Hier vindt u onze contactgegevens.

Status en verdere uitwerking
Keukentafelgesprekken en andere vormen van contact vinden

Voorafgaand aan de uitvoering van de dijkversterking willen

nu reeds plaats en helpen ons om een goed dossier per perceel

we alle bewoners en bedrijven in ieder geval één keer spre-

op te bouwen. Hoe de gesprekken in aanloop naar de uitvoe-

ken. Iedereen willen we de aandacht geven die hij/zij verdient.

ring vorm gaan krijgen zal nog nader worden uitgewerkt. Het is

Tijdens de gesprekken willen we vragen beantwoorden, nagaan

belangrijk dat er eerst zekerheid is over de versterkingsmaatre-

of er ten aanzien van bereikbaarheid specifieke wensen zijn en

gelen en de uitvoeringswijze, voordat definitieve afstemming

maken we individuele afspraken ten behoeve van dijkverster-

plaats kan vinden over bereikbaarheid.

king KIJK.
Afspraken, wensen en nuttige informatie leggen we zo goed
mogelijk vast, zodat voor iedereen duidelijk is wat de afspraken
zijn. We doen dit op perceelsniveau in een digitaal systeem. We
zijn hier nu reeds mee bezig. Ook de keukentafelgesprekken
leggen we hierin vast.
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AMBITIE 3:
Omleiden en beperken
van verkeer

De IJsseldijk is een belangrijke route aan de noordrand van de
Krimpenerwaard en vormt de (enige) ontsluiting van een aantal
dorpskernen en bedrijventerreinen. Een afsluiting of stremming van
deze route heeft grote impact op het verkeer en de ontsluiting van

MAATREGELEN

het gebied. Zodra de weg afgesloten is zorgen we voor een alternatieve, tijdelijke route voor de verschillende verkeerstromen om de lokale
ontsluiting zoveel mogelijk in stand te houden. Het verkeer dat niet
noodzakelijkerwijs van de IJsseldijk gebruik hoeft te maken wordt om
het werkgebied geleid, zodat deze weggebruikers geen hinder van de
dijkversterking ondervinden. Minder verkeer op de wegen en omleidingsroutes in het werkgebied zorgt voor minder oponthoud. In dit
kader kijken we eveneens naar andere maatregelen om het verkeer te
verminderen, waaronder openbaar vervoer.
Werken op en langs de IJsseldijk zal gevolgen hebben voor het verkeer.
Door het instellen van omleidingsroutes beperken we de extra reistijd,
maar er moet rekening worden gehouden met vertraging. De extra
reistijd willen we beperken tot maximaal 15 minuten voor gemotoriseerd verkeer en 10 minuten voor fietsers. Of dit haalbaar is wordt
nader onderzocht.

a) Tijdelijke route voor motorvoertuigen
ook voor groot en zwaar verkeer
b) Tijdelijke route voor
fietsers en voetgangers
c) Slim en snel openbaar vervoer
d) Verkeersinformatie / bewegwijzering
e) Beperken van verkeer
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Maatregel 3a: Tijdelijke route voor motorvoertuigen,
ook voor groot en zwaar verkeer
Om de bereikbaarheid van het gebied tijdens de uitvoering van KIJK te kunnen garanderen is het noodzakelijk om het verkeer om te leiden. Voor een deel
van de versterkingswerkzaamheden geldt namelijk
dat doorgaand gemotoriseerd verkeer niet mogelijk
is: De rijbaan is opgebroken, er is onvoldoende ruimte
om te passeren of dit is te risicovol. Bewoners, werknemers, leveranciers, pakketdiensten en anderen
zullen een alternatieve route moeten gebruiken om
bij hun bestemming te komen. Omrijden via de 210 en
N207 is voor plaatselijk verkeer te ver om als volwaardig alternatief te dienen. De bestaande wegen in de
Krimpenerwaard zijn in de huidige vorm niet geschikt
voor meer verkeer of zijn afgesloten voor (vracht)verkeer. Voor het gemotoriseerde verkeer wordt daarom
een bruikbare omleidingsroute ingericht. Naast auto’s
moet deze route ook geschikt zijn voor vrachtverkeer
en landbouwverkeer. Voor fietsers en wandelaars
wordt eveneens een omleiding ingesteld. Informatie
hierover vindt u bij maatregel 3b. Op welke wijze de
omleidingsroutes worden vormgegeven is een grote
uitdaging. Op dit moment hebben we te weinig informatie om een gefundeerde keuze te maken en zijn de
alternatieven onderwerp van nadere studie.

De tijdelijk routes zijn bedoeld om verkeer dat een bestemming of vertrekpunt heeft langs de IJsseldijk om het afgesloten
werkvak te leiden. Welke maatregelen genomen worden om
woningen en bedrijven op perceelsniveau toegankelijk te houden zijn te vinden bij maatregelen 1a en 1b.
Verkeer zonder bestemming langs de dijk zal om het project- gebied worden heengeleid. Omleiden van het verkeer
levert vertraging en beperkingen op. Onze inzet is de extra
reistijd te beperken tot maximaal 15 minuten en rekening te
hou- den met gewicht, breedte en lengte van het verkeer en de
verkeersaantallen.
De uiteindelijke keuze van de aannemer hoe het VKA wordt gerealiseerd bepaald de uiteindelijk beperkingen voor het verkeer.
Dit zal niet eerder dan bekend zijn dan medio 2019.

Onderzoek naar omleidingsvarianten
Naar aanleiding van de gesprekstafels is geconstateerd dat
het instellen van omleidingsroutes van groot belang is om
het gebied bereikbaar te houden als de doorgaande route is
gestremd.

21

INLEIDING

OVERZICHTSKAART

DOEL EN
UITGANGSPUNTEN

TOEKOMSTIGE
WEGINRICHTING

MEER INFORMATIE

Een eerste analyse voor het verkeer tussen Ouderkerk aan den

Voor het doorgaande verkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel

IJssel en Gouderak levert de volgende optionele omlei- dings-

en Krimpen aan den IJssel is de N210 als omleidingsroute in

varianten op welke nader worden onderzocht:

beeld.

•• Via de N210 en N207;

Belangrijkste onderzoeksvragen

•• Via het secundaire wegennet (o.a. Achterbroek en
Schaapjeszijde);

•• Inventariseren en interpreteren van de relevante
verkeersgegevens;

•• Via Tiendwegen en fietspaden;

•• Welke eisen worden er gesteld aan een omleidingsroute,
denk aan veiligheid, breedte en constructie;

•• Via bypass parallel aan de werkzaamheden/dijk;
•• Via extra ontsluitingen tussen dijk en N210;
•• Via overzijde Hollandsche IJssel (via een tijdelijke brug);
•• Via bypass op de dijk (alleen t.b.v. langzaam verkeer);
•• Via een pont langs het werk (alleen t.b.v. langzaam verkeer).

•• Probleemoplossend vermogen van de alternatieven (o.a.
tijdsverlies);
•• Wat is de impact van het alternatief op de omgeving,
waaronder omwonenden / natuur / landschap / archeologie /
cultuurhistorie;
•• Is het mogelijk om het gebied weer in de oorspronkelijke
staat te herstellen als de alternatieve route niet meer
gebruikt wordt.

Tips en ideeën
Voor het inrichten van de omleidingsroutes is een groot aantal issues, tips en ideeën genoemd door burgers en bedrijven
tijdens de gesprekstafels. Deze worden door HHSK en de aannemer gebruikt bij de vormgeving van de omleidingsroutes.
Hieronder vindt u een selectie:
•• Door afsluiting van de dijk ontstaat op de alternatieve routes
een grotere verkeersdruk, hierdoor worden andere locaties
moeilijker bereikbaar en ontstaat er overlast door zoekend
verkeer in omringende wijken;
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•• Zorg voor een omleidingsplan/regelscenario bij calamiteiten;

•• Beperk het aantal afsluitingen en zorg voor goede/korte
omleidingen. Liever kort en hevig dan lang en slepend;

•• Zorg voor tijdelijke uitwijkplaatsen om de doorgang van
het verkeer mogelijk te houden en de doorstroming te
bevorderen. Ook voor het vracht-landbouwverkeer;

•• Omleidingsroutes moeten wat betreft dimensies bruikbaar
zijn voor agrarisch verkeer en vrachtverkeer;

•• Leg extra verkeersvoorzieningen aan in de vorm van tijdelijke
wegen, afritten, etc;

•• Stel de b-wegen in de Krimpenerwaard open zonder
beperkingen voor zwaar verkeer (nu 15 ton);

•• Medewegbeheerders moeten goed aangehaakt zijn
bij werkzaamheden en omleidingen, om gelijktijdige
afsluitingen te voorkomen;

•• De hoeveelheid verkeer en verkeersruimte is nu al een
aandachtspunt, door de werkzaamheden zal het verkeer
toenemen dit komt de veiligheid niet ten goede;
•• Neem maatregelen om sluipverkeer te voorkomen;

•• Denk bij het omleiden aan bijzondere bestemmen,
bijvoorbeeld, HAP, artsenpraktijk, zorgboerderijen,
recreatieve bestemmingen.

•• Maak afspraken met de politie over handhaving op de
omleidingsroutes;

Status en verdere uitwerking

•• Voorkom schade aan (niet onderheide) woningen indien
verkeer wordt omgeleid via woonstraten;

genoemde omleidingsvarianten voor het verkeer tussen

Het instellen van een omleidingsroute is zeker nodig. De
Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak, worden nader onder-

•• Inventariseer bestaande knelpunten en los deze op of
vermijd ze in omleidingsroutes;

zocht op bruikbaarheid voor verkeer en gevolgen voor het ge-

•• Zorg voor inzicht in verkeersaantallen voorafgaand en tijdens
werkzaamheden;

riant is voor het omleiden van verkeer. Een eerste analyse laat

•• De tiendwegen zijn 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);
•• Zorg voor een adequate gladheidsbestrijding, pas de
bestrijdingsplannen regelmatig aan, rekening houdend met
het omleidingsverkeer en sluiproutes;
•• Bij evenementen moet de veiligheid van de bezoekers
gewaarborgd blijven en moeten hulpdiensten ter plaatsen
kunnen komen;

bied. Uit deze verkenning moet blijken of er een voorkeursvazien dat een tijdelijke weg, parallel aan de dijk achter de woningen, het meest kansrijk is. Belangrijk voordeel is de bruikbaarheid van de route als ontsluiting van de woningen en bedrijven.
Begin 2018 wordt de verkenning afgerond.
Samen met de aannemer zal aan de uitkomsten van het onderzoek naar de omleidingsvarianten verder invulling aan worden
gegeven. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan 2019.
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Maatregel 3b: Tijdelijke
route voor fietsers en
wandelaars
De IJsseldijk wordt veelvuldig gebruikt door fietsers
en wandelaars en andere langzaam verkeer deelnemers, zoals brommobielen en snorfietsers. Uiteraard
zijn dit de plaatselijke bewoners, groepen jongeren
op weg naar school en toeristen die genieten van de
Krimpenerwaard. Deze kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen tijdens de werkzaamheden niet altijd gebruik maken van de dijk. De rijbaan is opgebroken, er is
onvoldoende ruimte om te passeren of dit is te risicovol. Omrijden via een andere route levert meestal een
flink aantal extra kilometers op. Dit is niet gewenst.
We willen daarom zorgen voor een veilige alternatieve
route voor fietsers en wandelaars, zodat de afgesloten
wegvakken omzeilt kunnen worden.
Voor auto’s, vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer
wordt eveneens een omleiding ingesteld.Op welke wijze de
omleidingsroutes worden vormgegeven is een grote uitdaging.
Op dit moment hebben we te weinig informatie over wat er
straks wordt uitgevoerd, om een gefundeerde keuze te maken.
De mogelijke omleidingsvarianten worden nader onderzocht.
Meer informatie hierover vindt u bij maatregel 3a.

De tijdelijk routes zijn bedoeld om langzaam verkeer om het
afgesloten werkvak heen te leiden. Welke maatregelen genomen worden om woningen en bedrijven op perceelsniveau
toegankelijk te houden zijn te vinden bij de maatregelen onder
ambitie 1.
Omleiden van het langzaam verkeer levert vertraging en beperkingen op. Onze inzet is de extra reistijd voor deze groep
weggebruikers te beperken tot maximaal 10 minuten.
De uiteindelijke keuze van de aannemer hoe het VKA wordt gerealiseerd bepaalt de beperkingen voor het langzaam verkeer.
Dit zal niet eerder dan bekend zijn dan medio 2019.
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Tips en ideeën
Voor het inrichten van de omleidingsroutes voor langzaam
verkeer zijn onderstaande issues, tips en ideeën genoemd door
burgers en bedrijven tijdens de gesprekstafels. We nemen deze
mee bij het bepalen van de omleidingsroutes.
•• Besteed voldoende tijd en aandacht aan de veiligheid van de
zwakke verkeersdeelnemers op de omleidingsroutes, denk
onder andere aan doorzicht, verlichting en goede verharding.
Vermijd vermenging van verkeersstromen;
•• Fietsers (o.a. schooljeugd) zijn kwetsbaar in het verkeer dit
neemt toe door extra verkeer als gevolg van omleidingen;
•• Langzaam (lokaal) verkeer moet je niet omleiden, maar
lokaal oplossen door bypasses. Zorg voor een route langs het
werk, maar niet via het bouwterrein. Bijvoorbeeld een route
door tuinen, achter de bebouwing langs, plaatsen zo nodig
containers of metalen barriers;
•• Leid langzaam (lokaal) verkeer om via het water door inzet
van veerpontjes;
•• Verplaats de fietsers van de dijk om deze route te ontlasten.

Status en verdere uitwerking
Het instellen van een omleidingsroute voor langzaam verkeer
is zeker nodig. Een tijdelijke route via de dijk kan niet veilig. Naar de verschillende omleidingsvarianten wordt nader
onderzocht gedaan. Bij maatregel 3a vindt u hierover meer
informatie.
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•• Door een omleiding of vertraging nemen de rijtijden toe, dit
heeft een domino-effect tot gevolg in de dienstregeling;

Uitwerking vindt in een later stadium plaats.

•• Geen openbaar vervoer betekend dat bewoners niet weg
kunnen. Denk daarbij ook aan reizigers die van bijzonder
van het Openbaar Vervoer afhankelijk zijn, zoals ouderen en
zorgbehoevenden. (bijv rolstoelbus, groene hart hopper, etc);

Tips en ideeën

•• De communicatie met passagiers moet goed geregeld
worden;

Over de inzet van Openbaar Vervoer tijdens de uitvoering van
de dijkversterking zijn onderstaande issues, tips en ideeën
genoemd door burgers en bedrijven tijdens de gesprekstafels.
Deze worden door het hoogheemraadschap en de aannemer
gebruikt om samen met de vervoersmaatschappij en de concessieverlener (PZH) tot een passend aanbod van Openbaar
Vervoer te komen tijdens de uitvoering.

•• Zorg voor een aansluiting op het OV aan overzijde Hollandse
Ijssel, bijvoorbeeld door een pontje naar de overzijde;
•• Richt een continudienst in op het omleidingstraject (daardoor
ontstaat geen domino-effect op andere buslijnen);
•• Richt een pendeldienst in voor bewoners tussen de
omleidingsroute en het werkterrein, afhankelijk van aantal
passagiers zijn diverse mogelijkheden en type busjes;
•• Zet kleinere bussen in op de IJsseldijk tijdens de
werkzaamheden;
•• Een veilige in- en uitstap van passagiers moet gewaarborgd
zijn. Ook voor ouderen en zorgbehoevenden;
•• Zorg voor alternatieve vormen van vervoer (pendelbus,
taxi, via water) met een regelmatige aansluiting op andere
vervoerders.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt in overleg met het openbaar vervoerbedrijf
plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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Maatregel 3d:
verkeersinformatie en
bewegwijzering
Uitwerking vindt in een later stadium plaats.

•• Zorg voor duidelijk, goed aangegeven omleidingsroutes en
kondig deze ver van te voren aan;

Tips en ideeën

•• Zorg voor een regelmatige controle van de bebording;

Over de verkeersinformatie en bewegwijzering zijn onder-

•• Kondig de afsluiting ruim van te voren aan en leid (vracht)
verkeer ruim om het gebied, als dat geen bestemming heeft
in de Krimpenerwaard.

staande issues, tips en ideeën genoemd door burgers en bedrijven tijdens de gesprekstafels. Deze worden door HHSK en de
aannemer gebruikt om tot een definitieve werkwijze te komen.
•• Denk bij omleidingsroutes en informatievoorziening ook aan
buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en toeristen;
•• Zet verkeersregelaars in (die de buitenlandse taal machtig
zijn) en zorg dat ze iets hebben om uit te delen (o.a. een
kaartje, dit is universeel en niet taalgebonden);

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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Maatregel 3e:
verminderen van verkeer
Door de werkzaamheden ontstaan er extra verkeersbewegingen in het werkgebied. Er wordt materiaal
aangevoerd, werknemers komen naar het bouwterrein en door afsluitingen kan het verkeer slechts via
één route het gebied verlaten. Verkeer dat niet in het
projectgebied hoeft te zijn belemmerd de doorstroming onnodig. We nemen daarom maatregelen om
deze verkeersstromen uit het projectgebied te weren.
Daarnaast nemen we maatregelen om het werkverkeer ten behoeve van het project te beperken. Ook
bieden we alternatieven aan voor personen die in het
gebied moeten zijn of daar uit vertrekken.

Tips en ideeën

•• Maak gebruik van de Hollandsche IJssel en zet bijvoorbeeld
een watertaxi en waterbus in;
•• Beloon weggebruikers voor het mijden van de IJsseldijk (denk
aan ‘wild van de spits’ rond Rotterdam);
•• Creëer een bufferzone buiten het werkgebied, van waaruit
het werkverkeer gefaseerd wordt doorgelaten;
•• Creëer een ophaalpunt/ ‘hub’/ overslaglocatie voor
goederen (o.a. pakketjes) dit verminderd het aantal
verkeersbewegingen op de dijk;
•• Verplaats verkeersstromen naar de avond/nacht.
Bijvoorbeeld de aan-afvoer van agrarische producten zoals
melk en veevoer;
•• Laat de aanvoer van materiaal plaatsvinden over het water
en als dat niet kan met grote vrachtwagens. Het totaal aantal
verkeersbewegingen is daardoor het laagst.

Om het verkeer te beperken zijn onderstaande issues, tips
en ideeën genoemd door burgers en bedrijven tijdens de

Status en verdere uitwerking

gesprekstafels. Deze worden door HHSK en de aannemer ge-

Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten

bruikt om tot een definitieve keuze te komen voor in te zetten

nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze

maatregelen.

maatregel vindt plaats nadat meer duidelijkheid is over de verkeersstromen door het projectgebied welke geen bestemming
hebben in het gebied.
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AMBITIE 4
Communicatie op maat

Zodra de werkzaamheden starten bestaat er grote kans dat de invloed hiervan merkbaar is op de bruikbaarheid van een weg of de
bereikbaarheid van bedrijven en woningen. De impact is voor iedere
weggebruiker anders, omdat bestemming, route, tijdstip, vervoerswijze, doel van de reis, enzovoort verschilt. Wat overeenkomt is
behoefte aan informatie over de werkzaamheden, stremmingen en
omleidingsroutes. Daarom besteden we veel zorg aan het delen van
informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van het
projectgebied. Actualiteit en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke
eisen. De informatie verspreiden we via verschillende kanalen, zodat
bewoners, bedrijven en andere weggebruikers kun kiezen hoe ze de

MAATREGELEN

informatie willen ontvangen.

a) KIJK bereikbaarheids-app

Het is niet te voorkomen dat weggebruikers hun reis aan moeten pas-

b) Projectkrant

sen of hinder van de werkzaamheden zullen ondervinden. Door het
verstrekken van adequate informatie willen we bereiken dat weggebruikers goed voorbereid op weg gaan. Zo kan vooraf de meest gunstige keus worden gemaakt ten aanzien van de geplande reis en kan
eventuele hinder worden ingecalculeerd.

c) SMS dienst/mailing/ WhatsApp
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Maatregel 4a: KIJK
bereikbaarheids-app
Informatie over de uitvoering van de dijkversterking
willen we delen en op een overzichtelijke en snelle wijze voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk
maken. Dit geldt zeker voor informatie over bereikbaarheid, stremmingen en omleidingsroutes. Deze
verkeersinformatie is dynamisch en kan door onvoorziene omstandigheden plotseling wijzigen. Een snelle
en adequate vorm van informatievoorziening aan de
omgeving is daarbij noodzakelijk. Een app voor smartphone voldoet aan deze eisen.
Naast verkeersinformatie zal de KIJK-app een belangrijk middel
zijn om informatie te delen over de dijkversterking. Gedacht
kan worden aan contactgegevens en de mogelijkheid om meldingen door te geven.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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Maatregel 4b:
projectkrant
Sinds de start van het project KIJK komt er regelmatig
een projectkrant uit. Gedurende de uitvoering zal uitgave blijven plaatsvinden. In een later stadium wordt
uitgewerkt hoe bereikbaarheid tijdens de uitvoering
een plaats krijgt in deze krant.

TOEKOMSTIGE
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Maatregel 4c: sms dienst/
mailing/WhatsApp
Zodra er gewerkt wordt is in het werkgebied de verkeersafwikkeling in sommige fasen van het werk zeer
dynamisch. Bewoners en bedrijven in de nabijheid
van de werkzaamheden moeten adequaat geïnformeerd worden. Zodra de verkeersafwikkeling veranderd, is een snelle en directe informatievoorziening
belangrijk.
Er zijn allerlei activiteiten die deze dynamiek tot gevolg hebben.
Een route kan tijdelijk gestremd zijn door de aanvoer van materieel, tijdens heiwerkzaamheden is een inrit tijdelijk niet bruikbaar, de werkzaamheden verschuiven langzaam, waardoor een
bedrijventerrein eerst via de ene zijde en later via de andere
zijde bereikbaar is. Er wordt daarom een WhatsApp-dienst of
iets soortgelijks ingericht, waarop mensen zich kunnen abonneren. Gedurende de werkzaamheden wordt er informatie
doorgegeven zodra de verkeersafwikkeling wijzigt.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt plaats in de communicatiestrategie welke in
overleg met de aannemer wordt vastgesteld, medio 2020.

TOEKOMSTIGE
WEGINRICHTING

MEER INFORMATIE
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AMBITIE 5:
Gezond en veilig
wonen en werken

In het projectgebied van KIJK wonen en werken veel mensen. Tijdens
de dijkversterkingswerkzaamheden gaat het leven voor hen gewoon
door. Het werkgebied zal er als bouwterrein uitzien; Er rijden machines rond, de verharding zal zijn opgebroken of het talud is afgegraven.
Dit levert risico’s en beperkingen met zich mee. We kunnen dat helaas
niet voorkomen. Als projectorganisatie hebben we de opdracht en
ambitie om de overlast zoveel mogelijk te beperken voor de bewoners
en bedrijven.
Gedurende de dijkversterkingswerkzaamheden zorgen we daarom
voor een veilig en gezond woon- en werkgebied. We nemen maatregelen om eventuele risico’s in te perken en wonen en werken tijdens
de dijkversterking mogelijk te houden. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn kunnen tot veel overlast leiden, met enkele aanpassingen is
het vaak goed mogelijk om overlast te beperken.

MAATREGELEN
a) Calamiteitenroutes voor hulpdiensten
b) Parkeerfaciliteiten
c) Leefbaar werkgebied
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Maatregel 5a:
calamiteitenroutes voor
hulpdiensten
Tijdens de uitvoering van de dijkversterking gelden er
beperkingen voor de bereikbaarheid van het gebied.
Hulpdiensten mogen hier echter zo weinig mogelijk
hinder van ondervinden. Daarom hebben we duidelijke afspraken nodig met de hulpdiensten over de bereikbaarheid. Zo zorgen we er voor dat op momenten
waarbij iedere seconde telt vertraging en oponthoud
tot een minimum is beperkt. We vinden het belangrijk
dat de omgeving deze afspraken ook kent. Zo nemen
we zorgen weg en stimuleren de zelfredzaamheid van
burgers.

Tips en ideeën
Over de inrichting van calamiteitenroutes voor hulpdiensten
zijn onderstaande issues, tips en ideeën genoemd door burgers
en bedrijven tijdens de gesprekstafels. Deze worden door HHSK
en de aannemer gebruikt om tot een definitieve werkwijze te
komen tijdens de uitvoering.
•• Zorg voor alternatieve routes die (alleen) door hulpdiensten
gebruikt kunnen worden of laat hulpdiensten toe op de aanafvoerroutes van het werkverkeer;

TOEKOMSTIGE
WEGINRICHTING

MEER INFORMATIE

•• Betrek de gevoelige locaties en aanrijroutes (ook
van ondersteunende diensten) bij het bepalen van
calamiteitenroutes en de eisen die aan de route aangesteld
worden;
•• Maak in overleg met hulpdiensten aanvals/
bereikbaarheidskaarten koppel hiervoor beschikbare (kaart)
info aan de systemen van gemeente en hulpdiensten;
•• Betrek professionals bij de beoordeling van
calamiteitenplannen en veiligheidsplannen tbv het project;
•• Maak duidelijke afspraken met de aannemer over het
inschakelen en doorlaten van hulpdiensten;
•• Brandweer korpsen kunnen hun alarmering aanpassen,
zodat voertuigen van een verder gelegen kazerne toch eerder
aanwezig zijn;
•• Het (afgesloten) werkgebied moet toegankelijk blijven voor
hulpdiensten. Hulpdiensten moeten de mogelijkheid hebben
om hekken te openen (forceren), en obstakels te passeren,
ook in de tijden dat er niet gewerkt wordt;
•• Maak afspraken met hulpdiensten om van twee zijden aan
te rijden. Gemiddelde aanrijtijd is 8 minuten, bij bijzondere
objecten (school, bejaardenhuis, etc) en BRZO-locaties
gelden kortere aanrijtijden (6 minuten);
•• Tijdens het aanrijden van hulpdiensten moet er contact
kunnen worden gelegd met 1 persoon via vast nummer om
meest actuele info te krijgen over de situatie in het werkvak;
•• Denk in andere oplossingen dan ‘vervoer’ op wielen (blusboot,
drones, etc);
•• Maak diverse punten langs het water geschikt voor een
dompelpompunit/tankwagens/groot water transport.
Bijvoorbeeld in de vorm van een drijvende aanlegplaats;
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•• Zorg voor een mobiele bluswatervoorziening ter plaatse,
zeker in de buurt van risicolocaties Tip; tankwagen met
bluswater;
•• Verstrek regelmatig en duidelijke informatie, bijvoorbeeld
een wekelijks mail en zorg voor persoonlijk contact;
•• Zorg voor duidelijke informatievoorziening bij artsenpraktijk/
HAP, zodat patiënten gewezen kunnen worden op de
werkzaamheden en omleidingsroute. En zorg voor een
regelmatige update van deze info;
•• Ga in gesprek met de bedrijven en instellingen over
zelfredzaamheid en de aanleg van voorziening voor
bluswater e.d.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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Maatregel 5b:
parkeerfaciliteiten
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Tips en ideeën
Over de inrichting van parkeerfaciliteiten zijn diverse issues,
tips en ideeën genoemd door burgers en bedrijven tijdens
de gesprekstafels. Deze worden door HHSK en de aanne-

Bewoners in het werkgebied hebben meestal één of
meerdere auto’s. Deze staan op het eigen perceel geparkeerd, op de rijbaan of er direct langs. Tijdens de
uitvoering zijn reguliere parkeerplaatsen tijdelijk niet
bruikbaar. Het plaatsen van bijvoorbeeld damwanden heeft tot gevolg dat percelen niet met een auto
bereikbaar zijn. Daarnaast is parkeren op of langs de
rijbaan ongewenst om schade aan voertuigen te voorkomen, extra verkeersruimte te creëren en de doorstroming van het verkeer niet te beperken. Voor de
bewoners is het vervelend dat de auto niet direct bij
huis kan staan. We zorgen daarom voor alternatieve
parkeerruimte in de directe omgeving, waar (bedrijfs)
auto’s veilig kunnen staan.
Welke versterkingsmaatregel wordt genomen en de uitvoeringswijze is bepalend of parkeren tijdelijk niet mogelijk is en
voor welke tijd een alternatief noodzakelijk is. Wanneer dit dui-

mer gebruikt om tot een definitieve werkwijze te komen.
Onderstaand een aantal van deze punten:
•• Elders parken van auto’s / bedrijfsbusjes lokt diefstal uit van
oa gereedschap. Dit gebeurt nu regelmatig en is een hoge
kostenpost die niet te verzekeren valt (verzekering keert
dagwaarde uit). Zorg daarom voor bewaakte parkeerruimte
in de buurt;
•• Bij bijzondere locaties, bijvoorbeeld zorghuizen, is het
een komen en gaan van verkeer (cliënten, bezoekers,
zorgverleners, etc). Bij stremming van het perceel moet er
voldoende parkeergelegenheid zijn op korte afstand van
deze locaties. Instapruimte en laad en losruimte moet hierbij
niet vergeten worden;
•• Zorg voor voldoende alternatieve ruimte door gebruik te
maken van voorland, weilanden, etc;
•• Parkeervoorzieningen moeten ruim voldoende zijn en
duidelijk herkenbaar;
•• Zorg voor extra parkeervoorzieningen gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden, zodat geparkeerde auto’s
de doorgang niet belemmeren.

delijk is gaan we op zoek naar tijdelijke parkeerruimte.

Status en verdere uitwerking
In de komende periode brengen we de parkeerbehoefte en

Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten

tijdelijke mogelijkheden in beeld. Bewoners hebben in gesprek-

nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze

ken kansen laten zien.

maatregel vindt plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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Maatregel 5c:
leefbaar werkgebied
Werkzaamheden brengen overlast met zich mee, dat
is helaas niet te voorkomen. Door slim te werken en
innovaties te gebruiken, beperken we de overlast
en houden we het werkgebied leefbaar. Eenvoudige
maatregelen kunnen al een groot effect hebben. Door
onze ervaring met dijkversterkingsprojecten hebben
we daar zelf onze ideeën over en weten we dat de
burgers en dagelijkse gebruikers nuttige tips voor ons
hebben over de uitvoering van het werk. Wie heeft
een beter beeld van het effect van werkzaamheden
dan de lokale mensen.

Tips en ideeën
Onderstaande tips en ideeën hebben we binnengekregen. Deze
gaan we bespreken met de aannemer.
•• Werk in korte vakken, op 1 locatie en faseer de
werkzaamheden, zodat de overlast wordt verspreid;
•• Hanteer lange werktijden tijdens de uitvoering, zodat de
uitvoeringstijd wordt verkort;
•• Voorkom werkzaamheden/geluidsoverlast ‘s avonds en ’s
nachts;
•• Houdt er rekening mee dat een deel van de panden niet
onderheid is;
•• Zorg voor een vast aanspreekpunt, iemand die weet wat er
aan de hand is, hoe lang het duurt, etc. en zo nodig personen
begeleid door het werkvak;
•• Werk schoon, geef leef- en verkeersruimte, zorg voor een
opgeruimd bouwterrein en verkeersroute;
•• Zorg voor permanent toezicht en voorkom zoveel mogelijk
los materiaal en onbeheerd materieel om vernieling en
vandalisme tegen te gaan;
•• Zorg ook binnen de hekken voor gladheidsbestrijding;
•• Door de werkzaamheden is verlichting en bebording extra
belangrijk, herstel hiervan moet snel gebeuren (nu vaak niet
zo), zorg voor regelmatige inspectie en goede afspraken over
herstel;
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•• Nutsvoorzieningen (gas, water, etc) zijn als gevolg van de
werkzaamheden extra kwetsbaar voor schade. Tijdens de
dijkversterking zijn deze voorzieningen extra belangrijk. Zorg
daarom voor een adequate schadeherstel-dienst;
•• Postbezorging, vuilophaaldiensten en andere ‘service- aanhuis’ moet ook doorgang vinden tijdens de uitvoering.

Heeft u ook een tip of idee laat het ons weten. Hier vindt u onze
contactgegevens.

Status en verdere uitwerking
Deze maatregel wordt zeker ingezet, voor de aanpak moeten
nog keuzes gemaakt worden. De verdere uitwerking van deze
maatregel vindt plaats nadat het ontwerp bekend is en de aannemer een voorlopige werkwijze heeft bepaald.
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Toekomstige weginrichting
De bereikbaarheidsstrategie gaat in op de bereikbaarheid
tijdens de uitvoering van KIJK. Hoe de weginrichting na de dijkversterking eruit komt te zien wordt in de loop van het project
steeds duidelijker. Op grond van gesprekken met gemeenten,
omwonenden en bedrijven ontstaat een steeds duidelijker
beeld welke aanpassingen gewenst zijn. In de Bureaustudie
Verkeer is de conclusie getrokken; de Hollandsche IJsseldijken
worden door de weggebruikers over het algemeen als onveilig ervaren. Zij anticiperen hun rijgedrag hierop en daardoor
gebeuren er relatief weinig ongelukken op de dijk. Of aanpassingen aan het wegprofiel in de nieuwe situatie mogelijk zijn,
wordt pas duidelijk als er zicht komt op het voorkeursalternatief voor KIJK in 2018 (hierin komt te staan welke oplossing
wij voorstellen om de dijk te versterken). Hoewel de ruimte
beperkt is, willen we met de projectomgeving toch kijken waar
verbetering van de weginrichting mogelijk is. Een definitief
wegontwerp zal pas vaststaan als we starten met de uitvoering (2021 en verder). De gedachten en wensen die er leven inventariseren we nu ten aanzien van bereikbaarheid. Als u deze
heeft horen we het graag. Hier vindt u onze contactgegevens.

TOEKOMSTIGE
WEGINRICHTING

MEER INFORMATIE
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Meer informatie
De website van het project

Interactieve kaart

Verder informatie over het dijkproject KIJK vindt u op onze

Uw opmerkingen kunt u ook maken op de interactieve kaart.

website.

Opmerkingen en suggesties zijn welkom
Mocht u opmerkingen hebben over de bereikbaarheidsstrate-

Colofon
In opdracht van
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

gie of de gemaakte keuzes kunt u met ons contact opnemen.
Uw tips en ideeën horen wij eveneens graag.

Opmaak
Portstream BV, Brielle

Contactgegevens
Contactpersoon van deze bereikbaarheidssstrategie is Martijn

Fotografie

Guichelaar, telefoonnummer 06 461 979 41.

Reclameloods Rotterdam, Helga Fotografie, Berkel en
Rodenrijs, eigen foto’s projectteam KIJK

Heeft u andere vragen over het dijkproject KIJK dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers Guido Verweij, telefoonnummer 06 317 765 66 of Maartje Virardi, telefoonnummer
06 554 129 17.

U kunt ons ook per mail bereiken via:
omgevingsteamkijk@hhsk.nl.
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