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Krimpen aan den IJssel

2,3 km
5,2 km
14,1 km

9 min
3 min
4 min

Ouderkerk aan den IJssel

1,2 km
1,8 km
4,7 km
13,6 km

9 min
2 min

Heuvelman

Lageweg
7 min

IJssellaan

Afsluiting
omleidingsvak 1
Verschil t.o.v.
geen afsltuing

Gouderak

Gouderak
Lageweg 3,8 km
IJssellaan 4,4 km
Heuvelman 5,6 km
Ouderkerk aan den IJssel 8,5 km
Krimpen aan den IJssel 17,3 km

Lageweg

Afsluiting
omleidingsvak 1

IJssellaan

Reistijden per omleidingstraject

Gouderak

Bijlage 1:

4 min
4 min
4 min
4 min
4 min

Bijlage 2:

Tekening met de onderzochte omleidingsvarianten

(deze bijlage is een verbeterde versie van de kaart in document, versie 1)
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A

A
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B

aa
est

Moordrecht

Inrichten tijdelijke aanmeervoorziening
t.b.v. veerdienst als huidige
veerstoep wordt gebruikt voor
ponton aansluiting.

Inrichten extra veerdienst
of inzetten veerboot met
betere op-afrijdvoorziening

B

B
Traject 11
L = 1502 m.
V = 25 km/h
T = 4 min.

Gouderak

Omleidngsvak 7
C

Inrichten tijdelijke pontonverbinding
inclusief op-afrijd voorziening

C

Inrichten tijdelijke P-Plaats
inclusief tijdelijke rijbaan
(voor aanwonende DV6)

Traject 14
L = 2408 m.
V = 55 km/h
T = 3 min.

D

Traject 10
L = 2002 m.
V = 25 km/h
T = 3 min.

Inrichten tijdelijke rijbaan
breed 4,5m 2-richtingen autoverkeer
met passeerpunten

Instellen keermogelijkheid,
aanpassen inrichting P-Plaats

Omleidngsvak 6

Inrichten tijdelijke veerdienst
Maken 2x aanmeervoorziening
incl aansluiting naar openbare weg

Traject 6
L = 2678 m.
V = 25 km/h
T = 6 min.

Nieuwerkerk a/d IJssel

E

D

E

Standaard structuur gebruiken
geen aanvullende beperkingen

IJssellaan

Omleidingsvak 5

F

F

Lageweg
Inrichten tijdelijke veerdienst
Maken 2x aanmeervoorziening
incl aansluiting naar openbare weg
Verbreden (oost) bestaande rijbaan
naar 6,0m breedte 2-richtingen verkeer
tot max. 15ton (geen passeerpunten)

Standaard structuur gebruiken
geen aanvullende beperkingen

Omleidingsvak 3

Inrichten tijdelijke pontonverbinding
inclusief op-afrijd voorziening
Traject 9
L = 1440 m.
V = 25 km/h
T = 2 min.

Traject 4
L = 1913 m.
V = 25 km/h
T = 4 min.

Inrichten tijdelijke veerdienst
Maken 2x aanmeervoorziening
incl aansluiting naar openbare weg

Inrichten semi-tijdelijke rijbaan
breed 6,0m 2-richtingen verkeer
tot max. 15ton (geen passeerpunten)

Inrichten tijdelijke veerdienst
Maken 2x aanmeervoorziening
incl aansluiting naar openbare weg
Instellen keermogelijkheid,
zand en puinverharding
op geotextiel

J

Traject 7
L = 5977 m.
V = 45 km/h
T = 8 min.

H

Inrichten semi-tijdelijke rijbaan
breed 6,0m 2-richtingen verkeer
tot max. 15ton (geen passeerpunten)

ria
n

t

Traject 5
L = 3035 m.
V = 45 km/h
T = 4 min.

Va

H

G

Inrichten tijdelijke rijbaan
breed 4,5m 2-richtingen autoverkeer
met passeerpunten

Traject 13
L = 1096 m.
V = 55 km/h
T = 2 min.

Optie

G

J
Op

Instellen keermogelijkheid,
zand en puinverharding
op geotextiel (ophogen
vanuit waterbekken)

tie

(bi
jv

ar

ian

t)

Va
r

ian

Bestaande Groenendijk is smal
een heeft beperkingen:
voertuigbreedte max 2,2m
voertuiggewicht max 1,2 ton

K

K

Inrichten tijdelijke rijbaan
breed 4,5m 2-richtingen autoverkeer
met passeerpunten

Inrichten tijdelijke pontonverbinding
inclusief op-afrijd voorziening

Traject 8
L = 1501 m.
V = 25 km/h
T = 3 min.

L

t

Traject 3
L = 2789 m.
V = 45 km/h
T = 4 min.

Omleidingsvak 2

Berkenwoude
L

Legenda

Traject 12
L = 2168 m.
V = 55 km/h
T = 3 min.

Traject 1
L = 2256 m.
V = 25 km/h
T = 5 min.

M
Inrichten tijdelijke veerdienst
Maken 2x aanmeervoorziening
incl aansluiting naar openbare weg

Route algemeen verkeer

Dijkvak in uitvoering

Aanleg nieuw tracé

Zone aanleg nieuw tracé

Aanleg nieuw tracé variant

Weggebruik overzijde rivier

Verbreden bestaand tracé variant

Aanleg oeververbinding

M

Aanleg pontonverbinding
Begraafplaats

Bestaand

N

Traject 2
L = 4113 m.
V = 45 km/h
T = 5 min.

Ouderkerk a/d IJssel
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Planfase: Omleidingsvakken 2, 3, 6 en 7
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Bijlage 3:

Tekening met uitwerking van omleiding via bypass achterlangs

(deze bijlage is een verbeterde versie van de kaart in document, versie 1)
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Bijlage 4:
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Overzicht met cultuurhistorische en archeologische waarden
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Geluidsberekeningen
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KIJK - Contouren geluidbelasting als gevolg van omleidingsroutes
Voor het project KIJK zijn omleidingsroutes onderzocht op het aspect geluid van
wegverkeer. Tijdens de werkzaamheden in het kader van de dijkversterking Hollandsche
IJssel is de weg op de dijk tijdelijk afgesloten en wordt verkeer omgeleid. Voor de
omleidingsroutes is de geluidbelasting bepaald door middel van berekeningen. Het
betreft de volgende omleidingsroutes:
 Tijdelijke omleidingen
 DV 2 (Ouderkerk - Heuvelman)
 DV 3 (Heuvelman - Lageweg)
 DV 6 (Lageweg - Gouderak)
 DV 7 (Rondweg om Gouderak)
 Tijdelijke omleidingen via Tiendwegen
 Tiendweg Oost
 Tiendweg / Schaapjeszijde
 Overzijde via bestaande wegen
 Kortenoord
Gegevens
De volgende weekdaggemiddelden verkeersgegevens zijn gehanteerd.
 Uitgangspunt voor de verkeersintensiteit op de omleidingen is 6.500 mvt/etmaal;
 Op een deel van de wegvakken rijdt in de huidige en autonome situatie al verkeer,
voor de omleidingssituatie zijn deze intensiteiten bij elkaar opgeteld:
 Kortenoord: 3.900 mvt/etm autonoom + 6.500 mvt/etm van omleiding;
 Het verlengde van de Tiendweg Oost bestaat uit twee delen:
 Sportlaan: 1.050 mvt/etm autonoom + 6.500 mvt/etm van omleiding;
 Kerkweg: 2.800 mvt/etm autonoom + 6.500 mvt/etm van omleiding;
 Schaapjeszijde: de omleidingsroute ligt apart van de bestaande weg (circa 700
mvt/etmaal) en is als zodanig in de berekeningen opgenomen.
De intensiteitsverdeling van het verkeer over het etmaal is als volgt (tabel 1).
Aangenomen is dat deze verdeling ook voor weekdagen geldig is.
Tabel 1: Gehanteerde intensiteitsverdeling
Intensiteitsverdeling

Verdeling

07-19 uur (werkdag)

76%

19-23 uur (werkdag)

11%

23-07 uur (werkdag)

13%

De gehanteerde verkeerssamenstelling is weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: Gehanteerde verkeerssamenstelling

datum

Voertuigcategorie

Verdeling

Lichte motorvoertuigen

92%

Middelzware motorvoertuigen

1%

Zware motorvoertuigen

5%
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Voor de rijsnelheid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 60 km/uur op de tiendwegen;
 30 km/uur op de omleidingswegen parallel aan de dijk, aan de achterzijde van de
bebouwing;
 30 km/uur op de Sportlaan en Kerkweg (verlengde van de Tiendweg Oost).
Voor alle wegen is uitgegaan van het referentiewegdek (dicht asfaltbeton).
Berekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Rekenen meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van het bestaande
rekenmodel (opgesteld in het kader van de bureaustudie), waarin de omleidingswegen
zijn ingevoerd.
Met behulp van het rekenmodel zijn contouren gegenereerd op een maatgevende
hoogte van 5 meter boven het lokale maaiveld.
Resultaten
De contouren zijn gegenereerd per weg, ervan uitgaande dat de omleidingsroutes niet
gelijktijdig in gebruik zijn.
Om een vergelijking te kunnen maken met de normstelling uit de Wet geluidhinder is de
aftrek conform artikel 110g Wgh toegepast. Deze bedraagt 5 dB voor wegen met een
lagere snelheid dan 70 km/uur. Op basis van de resultaten van de berekeningen is
hierna inzicht gegeven in het aandachtsgebied, dat bestaat uit het gebied binnen de
48 dB contour (> 48 dB). Vanaf 63 dB is sprake van een uit akoestisch oogpunt
onaanvaardbare situatie.
De volgende resultaten volgen uit de berekeningen (zie ook tabel 3).
 De omleidingsroutes achterlangs de bebouwing aan de dijk (DV2, 3, 6 en 7) hebben
een aandachtsgebied van circa 50 meter van de as van de weg, aan weerszijde van
de weg. Vooral waar de routes aansluiten op de bestaande weg op de dijk zijn
woningen gesitueerd binnen het aandachtsgebied;
 De omleidingsroutes over de tiendwegen hebben een aandachtsgebied van circa
80 meter van de as van de weg, aan weerszijde van de weg. Langs de routes zijn
woningen binnen het aandachtsgebied gesitueerd. Ook voor deze omleidingsroutes
geldt dat waar deze aansluiten op de bestaande weg op de dijk, woningen
gesitueerd zijn binnen het aandachtsgebied;
 Op de omleidingsroute de Kortenoord aan de overzijde van de rivier rijdt in de
huidige situatie al verkeer, de intensiteit neemt door de omleiding toe tot 10.400
motorvoertuigen per etmaal. Het aandachtsgebied is circa 160 meter van de as van
de weg, aan weerszijde van de weg. Van belang is dat tijdens de omleiding een
substantieel aantal woningen in het aandachtsgebied zijn gelegen én bij meerdere
woningen een hogere geluidbelasting dan 63 dB te verwachten is;
 De omleidingsroute Tiendweg Oost sluit aan op de 30 km/uur-wegen Sportlaan en
Kerkweg in de kern Ouderkerk aan den IJssel. De toename van de

datum

11 december 2017

referentie

PvdH/007/16.1603.03

pagina

2 van 3

verkeersintensiteit op deze wegen als gevolg van de omleiding bedraagt
respectievelijk 619 % en 232 % ten opzichte van de autonome situatie. Dit
resulteert in een significante toename van de geluidbelasting op relatief veel
woningen.
Tabel 3: Resultaten berekeningen per omleidingsroute
Omleidingsroute

Geluidcontouren

DV2



De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 42 meter;



Binnen de 48 dB contour (> 48 dB) zijn woningen gesitueerd,
met name waar de omleidingsroute aansluit op de dijk.

DV3



De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 42 meter;



Binnen de 48 dB contour (> 48 dB) zijn woningen gesitueerd,
met name waar de omleidingsroute aansluit op de dijk.

DV6



De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 42 meter;
Binnen de 48 dB contour (> 48 dB) zijn woningen gesitueerd,
met name waar de omleidingsroute aansluit op de dijk.

DV7



De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 42 meter;



Binnen de 48 dB contour (> 48 dB) zijn woningen gesitueerd,
met name waar de omleidingsroute aansluit op de dijk.

Tiendweg / Schaapjeszijde




Inclusief de Schaapjeszijde (bestaande weg);
De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 78 meter;



Binnen de 48 dB contour (> 48 dB) zijn woningen gesitueerd,
met name waar de omleidingsroute aansluit op de dijk.

Tiendweg Oost / Sportlaan / Kerkweg



De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 76 meter;



Binnen de 48 dB contour (> 48 dB) zijn woningen gesitueerd,
met name waar de omleidingsroute aansluit op de dijk en in de
kern Ouderkerk a/d IJssel.

Kortenoord



De afstand van de as van de weg tot de 48 dB contour bedraagt
circa 160 meter;



Aan de zijde van de Kortenoord zijn woningen binnen de 48 dB
contour (> 48 dB) én 63 dB contour (> 63 dB) gesitueerd.
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