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In het kader van de Verkenningenfase van het project Krachtige 

IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) zijn voor verschillende 

milieuaspecten bureauonderzoeken uitgevoerd om inzicht te 

krijgen in de huidige milieusituatie en de beschikbare informatie 

en gegevens hierover. Deze onderzoeken vormen de basis voor de 

alternatief-ontwikkeling en de beoordeling van deze alternatieven. 

Samenvatting

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 

Gemaal
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gemiddelde per peilvak ligt tussen 0 en 10 mm/jaar. 
•	 De omvang van de maaivelddaling verschilt over dijktraject van KIJK.

Grondwater(systeem)

•	 De 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 



BWZ Ingenieurs6

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 half open afdamming.  
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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:
 - hoe omgaan met toekomstige waterhuishouding bij bebouwing langs dijk (in verband met 

doorgaande peilaanpassing vanwege bodemdaling);
 - kansen en effectiviteit van realiseren (incidentele) waterberging in Krimpenerwaard                

om hoogwaterpeil op Hollandsche IJssel te verlagen;
 - analyse gegevens actueel meetnet waterspanningsmeters;
 - meldingen van bewoners;
 - inpassing inlaatvoorziening uit Hollandsche IJssel naar KRW-waterlichaam Krimpen aan 

den IJssel.
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Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is 

in 2015 gestart met de verkenningsfase van het project Krachtige 

IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Aanleiding voor dit project is 

het feit dat de dijken langs de Hollandsche IJssel aan de zijde van 

de Krimpenerwaard op grote delen niet voldoen aan de huidige en 

nieuwe eisen voor waterveiligheid die we in Nederland hanteren. 

Daarom zijn maatregelen nodig om het gebied beter te beschermen 

tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel.

Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Doel van de verkenningsfase van het KIJK-project is het ontwikkelen van mogelijke 
en kansrijke alternatieven voor de benodigde dijkversterking en het selecteren van 
kansrijke oplossingsrichtingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een Voorkeursalternatief 
dat in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt en geoptimaliseerd gaat worden. 
Dit geoptimaliseerde plan wordt verwerkt in een Projectplan Waterwet, dat de basis 
vormt voor de bestuurlijke besluitvorming over de dijkversterking. Na vaststelling van 
het definitieve plan volgt de realisatiefase. Deze realisatiefase is voorzien voor de 
periode 2021-2025/2026.

Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke effecten op 
het milieu en de omgeving worden beschouwd. Hiervoor is het doorlopen van een 
m.e.r. (beoordelings)-procedure wettelijk verplicht. Formeel gezien wordt het MER-
rapport opgesteld ter onderbouwing van het besluit over het projectplan Waterwet. 
Bij het KIJK-project is er echter voor gekozen om de m.e.r.-procedure in twee fases te 
doorlopen. Het eerste deel van het MER wordt reeds opgesteld in de verkenningsfase 
en dient ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief. Het tweede 
deel van het MER volgt dan in de planuitwerkingsfase.

1

Verschillend straatbeeld
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Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en als basis voor de beoordeling van de 
mogelijke alternatieven voor de dijkversterking, worden in de verkenningsfase voor diverse 
milieuaspecten bureau-onderzoeken uitgevoerd (onderzoek fase 1). In deze bureaustudies 
wordt de reeds beschikbare, relevante kennis en informatie binnen het studiegebied 
verzameld, beschreven en in kaart gebracht. Waar nodig zullen in vervolg op deze bureau-
onderzoeken ook nog aanvullende veldonderzoeken plaatsvinden (onderzoek fase 2). 

De onderwerpen waarvoor bureau-onderzoeken worden uitgevoerd, zijn:

•	 Water	 	 	 •	 Archeologie

•	 Bodem	 	 	 •	 Woon-	en	leefomgeving

•	 Natuur	 	 	 •	 Verkeer

•	 Landschap	 	 •	 Kabels	en	leidingen

•	 Cultuurhistorie	 	 •	 Niet	gesprongen	explosieven

In voorliggende rapportage zijn de resultaten en bevindingen van de Bureaustudie Water 
vastgelegd. Doel van de rapportage is om inzicht te geven in de achtergronden en werking 
van het watersysteem en de relevante aspecten en ontwikkelingen die hierbij spelen. Ook is 
de Bureaustudie bedoeld om inzicht te geven in de beschikbare informatie en gegevens en 
in de mogelijke randvoorwaarden, knelpunten en meekoppelkansen voor de dijkversterking. 
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1.2 Studiegebied

Het plangebied voor uitwerking van de Verkenningsfase KIJK ligt aan de zuidzijde 
van de Hollandsche IJssel, grofweg van Krimpen aan den IJssel en Gouderak. De 
dijktrajecten die tot de scope van het project behoren, het plangebied en het bredere 
onderzoeksgebied (in verband met een mogelijke tijdelijke vervanging voor de 
verkeersfunctie) voor de bureaustudies, zijn weergegeven op figuur 1.1.
Het aandachtsgebied voor het aspect water heeft een bredere scope dan het 
plangebied dat voor de bureaustudies is aangegeven. Dit vanwege het feit dat een 
groot aantal wateraspecten niet los kan worden gezien van het functioneren van 
het watersysteem als geheel. Dit betekent dat het watersysteem eerst als geheel 
moet worden beschouwd, waarna vervolgens verder kan worden ingezoomd naar 
deelaspecten en/of deelgebieden.

Figuur 1.1 Deeltrajecten scope Verkenningsfase KIJK

Gouderak

Ouderkerk aan den IJssel
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1.3 M.e.r. en reikwijdte en detailniveau

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke effecten op het milieu 
en de omgeving worden beschouwd. Voor project KIJK wordt een m.e.r.-procedure gevolgd. 
De kern van de m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van milieueffecten, waarbij het 
verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie (kansrijke alternatieven) inzichtelijk 
wordt gemaakt.

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 voorkeursalternatief en het te nemen besluit over de dijkversterking. De 
bureaustudies vormen een bouwsteen voor het eerste deel van het MER. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 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 (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 water- en bodemaspecten. De Bureaustudie Water 
vormt een aanzet om deze aspecten integraal en onderbouwd uit te kunnen werken.

Hieronder is vanuit de NRD de reikwijdte van het MER voor water aangegeven. Vervolgens 
zijn de belangrijkste tekstpassages uit het advies van de Commissie m.e.r. overgenomen of 
samengevat die in dit kader relevant zijn. 

Door de graafwerkzaamheden, toepassen van constructies en mogelijk het toevoegen van 
verharding wordt het watersysteem en de waterhuishouding gewijzigd. In het MER wordt, 
zo mogelijk kwantitatief, aangegeven wat de effecten zijn op de kwantiteit en kwaliteit van 
het grond- en oppervlaktewater. Hierbij is ook de waterkwaliteit van het inlaatwater van de 
Hollandsche IJssel van belang. In het MER fase 2 wordt aangegeven waar eventueel mitiga-
tie en compensatie nodig is.

Advies Commissie m.e.r. bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het MER voor de eerste fase zal in ieder geval de volgende informatie moeten bevatten: 
•	 Een systeembeschrijving van de IJsseldijken en omgeving. Ga daarbij in op het watersysteem 

en de rol die de dijken daarin spelen voor de waterveiligheid, nu en in de toekomst. 
Inzicht in de hoofdkeuzen die op systeemniveau worden gemaakt en de onzekerheden 
die daarbij horen. Het kan dan gaan om het maatgevende waterpeil in de Hollandsche 
IJssel of aanpassing aan de stormvloedkering. Ga in een gevoeligheidsanalyse na wat het 
effect van deze onzekerheden is voor het watersysteem en het ruimtelijk systeem; 

Aspect Beoordelingscriteria, effecten op Fase Methode 

water - watersysteem 
- waterhuishouding 
- waterkwaliteit (ook van de rivier) 

aanleg en 
gebruik 

kwalitatieve beoordeling op basis 
van beschikbare gegevens en ex-
pert judgement 
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•	 Inzicht in de meekoppelkansen en de mogelijke uitwerkingen daarvan in 
alternatieven ten behoeve van de selectie van het voorkeursalternatief (VKA). Ga 
daarbij in op de kansen voor het watersysteem en het ruimtelijk systeem. 

Systeembeschrijving

•	 De Commissie adviseert om de systeembeschrijving zoals opgenomen in de 
notitie R&D verder uit te werken en uit te breiden. Ga voor de beschrijving van 
het watersysteem in op de stormvloedkering en het peilbeheer op de rivier en 
het peilbeheer in de achtergelegen polders. Het huidige polderpeil doet de 
veenbodem in het studiegebied dalen en vergroot daarmee de opgave.

Watersysteem

•	 Beschrijf het watersysteem waarbinnen de IJsseldijken een adequate bescherming 
moeten bieden. Geef aan onder welke omstandigheden deze bescherming het 
meest kritisch is. De notitie R&D bevat al veel informatie vanuit deze brede blik 
op de problematiek, maar het is ook relevant de samenhang en afhankelijkheid 
van de maatgevende hoogwaterstanden te schetsen. Geef aan wat de gevolgen 
zijn voor de uitgevoerde toetsing als het waterpeil wordt verhoogd of verlaagd. 

•	 Op pagina 12 van de notitie R&D beschrijft het Hoogheemraadschap onder 
het kopje ‘Systeemoplossing – de brede blik’ oplossingsrichtingen waar andere 
overheden voor verantwoordelijk zijn, zoals een mogelijke peilverlaging op de 
Hollandsche IJssel. Beschrijf de ontwikkeling van het peilbeheer en ga in op 
de relatie met de waterveiligheidsproblematiek. Geef aan hoe deze ‘andere 
oplossingsrichtingen’ effect hebben op de IJsseldijken en het project KIJK. 

•	 Het Hoogheemraadschap neemt de informatie en besluitvorming over het 
Deltaprogramma als uitgangspunt voor dit project, de Commissie onderschrijft 
dit uitgangspunt. In het achtergronddocument Hollandsche IJssel (juni 2014) 
is daarover reeds het nodige opgenomen. Ga daarbij in op de werking en de 
toekomstplannen voor de Hollandsche IJsselkering. Ga in op de vraag hoe 
verandering in het gebruik van deze stormvloedkering van invloed kan zijn op 
het project KIJK. 

•	 Naast variatie in het peil op de IJssel is ook het peilbeheer in de achterliggende 
polders van invloed op de waterveiligheidsproblematiek. Peilverlaging van de 
landbouwgebieden achter de dijk heeft verdere daling van de veenbodems tot 
gevolg en is daarmee mede veroorzaker van de problemen met de dijken. De daling 
van de drooggelegde veenbodem versnelt bovendien door klimaatverandering. 
Ga in de systeembeschrijving daarom ook in op het huidig en toekomstig 
peilbeheer en de samenhang met de waterveiligheidsproblematiek. Ga daarbij 
ook in op functieveranderingen in de waard, zoals die van landbouw naar natuur 
of naar andere teelten, die de veenbodemdaling en daarmee de opgave kunnen 
reduceren.

Gevoeligheidsanalyse

•	 De Commissie adviseert een gevoeligheidsanalyse uit te voeren voor de 
verschillende hoofdkeuzen in het watersysteem en daarbij in te gaan op het effect 
van de maatgevende hoogwaterstanden op de Hollandsche IJssel en op andere 
parameters die de omvang van de dijkversterking bepalen. Belangrijk hierbij zijn 
het sluitregiem en de faalkans van de Stormvloedkering, het al of niet gebruiken 
van sterkte van voorlanden, de interpretatie van de nieuwe rekenregels, het 
inzetten van berging en het peilbeheer in de gebieden achter de dijk. Geef aan in 
hoeverre deze ontwikkelingen van invloed zijn op de waterveiligheidsopgave en 
de dijkver-sterkingsopgave. 
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Meekoppelkansen

•	 Ga op basis van de systeemanalyse in op de mogelijkheden voor meekoppelkansen op 
het gebied van waterbeheer en ruimtelijke functies

•	 Verken en onderzoek onder andere de volgende meekoppelkansen: 
 - Waterberging: gegeven het (geaccepteerde) feit, dat dijkring 15 theoretisch eerder over-

stroomt dan dijkring 14 zou ook een alternatief met een  bergingsgebied in de Krimpe-
nerwaard en dus een bijbehorend lager deel van de waterkering een te verkennen optie zijn. 

 - Natuur en waterberging: nabij het plangebied – bijvoorbeeld bij de Stolwijkse Boezem 
bij Berkenwoude e.o.- ligt een groot cluster aan natuurontwikkelingsgebieden. Daar 
liggen kansen om tot afspraken te komen over waterberging. Dit kan een eenvoudiger 
oplossing zijn dan met veel verschillende grondeigenaren in landbouwgebieden. (refe-
rentie: soortgelijk concept in de Hoge Boezem van Haastrecht, direct ten oosten van het 
studiegebied); 

 - Beperken of stoppen veenbodemdaling: uit de analyse van de dijkomgeving kan blijken 
dat sommige delen extra gevoelig zijn voor verdere bodemdaling bij agrarische ont-
watering. Hier kunnen daardoor als eerste nieuwe zwakke plekken ontstaan, wat de 
duurzaamheid van de huidige ingreep ondergraaft. Dit kan aanleiding zijn om vanuit het 
perspectief van de dijk te onderzoeken of hier een functieverandering mogelijk is, bij-
voorbeeld naar natuur of een natte teelt van landbouwgewassen, waardoor de bodem-
daling kan worden teruggebracht of omgezet in stijging. Vanuit hetzelfde perspectief 
kan het van belang zijn om te kijken welke functieveranderingen nu al plaatsvinden in 
het gebied, temeer omdat de ligging van de natuurontwikkelingsgebieden in de voorbije 
jaren mede aangepast is ter beperking van de veenbodemdaling en alle milieueffecten 
die daaruit voortvloeien (waaronder CO2-emissies).

Bodem en Water

•	 De wateraspecten zijn in de Notitie R&D al goed in kaart gebracht. In aanvulling daarop 
acht de Commissie het van belang om niet alleen aandacht te besteden aan een toename 
maar ook een eventuele afname van kwel in verband met natuurwaarden die van deze 
kwel afhankelijk zijn.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt eerst een beschrijving van het watersysteem gegeven in 
breed perspectief. Dit geeft de grote lijnen en verbanden weer en geeft basisinformatie voor 
de nadere uitwerking van deelaspecten en/of het inzoomen op deelgebieden.
Hoofdstuk 3 vervolgens geeft een overzicht van relevante beleidskaders, thema’s en/of 
ontwikkelingen in relatie tot bodem en water. 
In hoofdstuk 4 wordt nader ingezoomd op de verschillende deeltrajecten van de 
dijkversterking en de relevante wateraspecten die hier spelen (o.a. detailwaterhuishouding, 
randvoorwaarden en kansen). 
In hoofdstuk 5 ten slotte wordt ingegaan op de leemtes in kennis en het plan van aanpak 
voor onderzoeksfase 2.
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2.1 Ontstaansgeschiedenis van het landschap

2.1.1 Vorming van de diepere ondergrond, het Pleistoceen

In deze wisselende omstandigheden hebben zich verschillende soorten afzettingen 
voorgedaan van klei, zand en grind. Voor het functioneren van het watersysteem is van 
belang dat dit heeft geleid tot een afwisseling van goed doorlatende, watervoerende 
bodemlagen, en slecht doorlatende tussenlagen.

Van diep naar ondiep in de ondergrond komen achtereenvolgens afzettingen voor van 
de Formaties van Maassluis, Peize, Waalre, Stramproy, Sterksel, Urk en Kreftenheye. 
De zandige afzettingen hiervan vormen de zogenoemde watervoerende pakketten, 
de kleiige afzettingen de slecht doorlatende tussenlagen. In figuur 2.1 is ter illustratie 
hiervan de diepe bodemopbouw weergegeven voor een dwarsdoorsnede op het 
plangebied tussen Lageweg en Gouderak. Deze dwarsdoorsnede is gebaseerd op het 
ondergrondmodel REGIS II, v2.1 van Dinoloket. In aanvulling hierop zijn in bijlage 
1 van dit rapport nog twee andere dwarsdoorsnedes weergegeven die betrekking 
hebben op het plangebied. Deze zijn in hoofdlijnen vergelijkbaar in opbouw van 
bodemafzettingen. Wel valt op dat in het bovenste deel van het profiel ten zuiden 
van Ouderkerk aan den IJssel een extra laag met kleiige afzettingen zichtbaar is in het 
eerste zandige pakket.

Zoals aangegeven, bestaat het bovenste deel van de afzettingen uit het Pleistoceen 
uit afzettingen van de Formatie van Kreftenheye. De bovenkant van deze afzettingen 

Kunstwerk

2 Watersysteembeschrijving

De bodemopbouw in de diepere ondergrond komt voort uit 

afzettingen die in het Pleistoceen hebben plaatsgevonden, de 

tijdsperiode van meer dan 10.000 jaar geleden. In deze periode 

wisselden warme en koude perioden elkaar af en stond Neder-

land afwisselend onder meer mariene (de zee), fluviatiele (rivie-

ren) of glaciale (ijs) invloed. 
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Figuur 2.1 Dwarsdoorsnede diepe bodemopbouw tussen Lageweg en Goudeweg (Ondergrond-
model REGIS V2.1, dinoloket.nl)

Holocene deklaag
Form. van Stramproy, 1e kleiige eenheid
Form. Van Waalre, 2e kleiige eenheid
Form. Van Waalre, 3e kleiige eenheid
Form. Van Maassluis, complexe eenheid 
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Figuur 2.2 Ligging donken/rivierduinen en stroomgordels in Krimpenerwaard (Gebied-
sprofiel Krimpenerwaard, 2014)

komt tot een diepte van circa 5 tot 15 meter beneden het huidige maaiveld, dat wil 
zeggen tot een diepte van circa 8 tot 14 meter beneden NAP. Op enkele plaatsen 
komt de Pleistocene ondergrond ook ondieper voor in de vorm van ‘donken’. Dit zijn 
rivierduinen die in de laatste periode van het Pleistoceen zijn ontstaan door verstuiving 
van zand uit drooggevallen rivierbeddingen. Deze donken komen onder andere voor 
bij Ouderkerk a/s IJssel, Lekkerkerk en Bergambacht. Zie figuur 2.2 

2.1.2 Vorming van de ondiepe ondergrond, het Holoceen

De afzettingen die hebben plaatsgevonden in de periode van minder dan 10.000 jaar 
geleden worden Holocene afzettingen genoemd. Deze afzettingen liggen boven de 
Pleistocene afzettingen en worden geohydrologische aangemerkt als de zogenoemde 
‘deklaag’. 

Het Holoceen begint na de laatste ijstijd van het Pleistoceen. In deze periode werd 
het weer warmer, steeg het zeespiegelniveau en namen de rivierafvoeren toe door 
het ontdooien van de bovengrond en het smelten van het landijs. Het westen van 
Nederland veranderde in een delta waarbij de zee-invloed zich tijdelijk uitbreidde tot 
in de provincie Utrecht. Hierna trok de zee-invloed zich weer terug en nam de invloed 
van de rivieren in de Hollands-Utrechtse laagvlakte weer toe. In de beddingen van 
de rivieren en de directe nabijheid hiervan werden meer grove, zandige sedimenten 
afgezet, op grotere afstand, meer fijne, kleiige sedimenten. Dit zorgt voor een 
kenmerkend patroon van oeverafzettingen langs de rivieren en komafzettingen in 
het achterland hiervan. Deze holocene rivierafzettingen behoren tot de formatie van 
Echteld (afzettingen van Tiel) 
Op plaatsen waar weinig of geen sedimentatie plaatsvond, kon zich onder invloed van 
stagnerend, voedselrijk rivierwater een weelderige plantengroei ontwikkelen en kwam 
veenvorming op gang (Hollandveen). In de Krimpenerwaard heeft deze veenvorming 
redelijk ongestoord kunnen plaatsvinden en heeft zich in het bovenste deel van het 
bodemprofiel een veenpakket kunnen ontwikkelen van meerdere meters dikte. Het 
Hollandveen wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop.
 
De eigenschappen van het Hollandveen variëren zowel in het horizontale vlak als 
in het verticale vlak (Systeemverkenning Krimpenerwaard, Alterra 969). Dit hangt 
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samen met de wisselende mariene en fluviatiele beïnvloeding en de mate van (natuurlijke) 
ontwatering. 

In het bodemprofiel komen plaatselijk kleibanen voor, soms ook met een meer zandige kern. 
Dit zijn beddingen van vroegere rivierlopen of getijdekreken (InrichtingsMER, natuuropgave 
Krimpenerwaard, 2010). In figuur 2.2 is een indicatief beeld gegeven van de ligging van deze 
voormalige stroomgordels in de ondergrond, In bijlage 2 zijn ook nog twee andere kaarten 
opgenomen, die informatie geven over de ligging van deze voormalige stroomgordels in het 
gebied. De eerste kaart is gebaseerd op de stroombanenkaart van Berendsen et al (Paleografie 
van de Rijn-Maas Delta, digitaal basisbestand 2012), de tweede kaart is een bewerking die 
aangeeft welke stroomgordels tot in het eerste watervoerende pakket liggen en welke alleen 
in de deklaag. De verschillende kaarten geven aan dat net ten noorden van Ouderkerk aan 
den IJssel en bij Gouderak voormalige stroomgordels liggen en dat bij Ouderkerk a/s IJssel 
deze stroomgordel ook doorloopt tot in het eerste watervoerende pakket. 

De afzettingen van Tiel (rivierklei) variëren in dikte van minder dan een halve meter tot 
meer dan een meter. De dikte van deze afzettingen neemt toe naar de randen van de 
Krimpenerwaard. De afzettingen zijn tamelijk gevarieerd van opbouw en bestaan dicht langs 
de rivieren merendeels uit lichte tot zware klei en meer naar het centrum hoofdzakelijk uit 
zware klei. 

De Holocene deklaag met afzettingen van Tiel en Hollandveen is in sterke mate bepalend voor 
de waterhuishouding in de Krimpenerwaard. De invloed van het onderliggende Pleistoceen 
op de waterhuishouding is (relatief) gering (Systeemverkenning Krimpenerwaard, Alterra 
969).

Boringen in holocene deklaag (dinoloket.nl)

In de database van Dinoloket (dinoloket.nl) is een groot aantal geologische boringen 
opgenomen, die inzicht geven in de dikte van de klei- en veenlagen in het bovenste deel 
van het bodemprofiel (Holocene afzettingen). Onderstaande figuur geeft een beeld van 
de dichtheid van de boringen en geeft van twee voorbeeldlocaties het boorprofiel weer.

Gouderak

B38A0644

B38A0535

Ouderkerk aan den Ijssel
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Dikte veenlaag

Zoals hiervoor aangegeven, is het veenpakket in de bovengrond soms meerdere 
meters dik. In figuur 2.3 is een overzicht gegeven van de variaties in veendikte over 
het gebied, gebaseerd op de draagkracht-kaart van HHSK.
Op basis van deze kaart is de veendikte in grote delen van het gebied 0,5 tot 4 meter, 
in delen van het gebied is dit echter ook meer dan 4 meter. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de zone bij de dijktrajecten tussen Lageweg en Gouderak. 

2.1.3 Bewoning en menselijke invloed

De bewoning van het gebied begon op de oeverwallen en donken langs de rivieren. 
Van daaruit is men vanaf de vroege middeleeuwen (11e eeuw) het achterliggende 
veengebied gaan ontginnen. In het begin van de ontginning waterden de sloten in het 
gebied nog rechtstreeks af op de rivieren. Door de inzettende bodemdaling als gevolg 
van oxidatie, klink en krimp van het veen (zie paragraaf 2.4) ontstond een irreversibele 
omkering van het landschap en werd de afwatering steeds moeizamer. 
Omdat het noordelijke deel van de polder lager ligt dan het zuidelijke deel kreeg 
het gebied een natuurlijke afwatering naar de Hollandsche IJssel. Voor de afwatering 
werden eerst weteringen en boezems gegraven en vanuit de boezem werd het 
water rechtstreeks in de rivier gemalen. Toen dat door verdere maaivelddaling steeds 
moeilijker werd, werden langs de Hollandsche IJssel, haaks op de rivier, zogeheten 
blokboezems aangelegd. Deze waren bedoeld voor tijdelijke waterberging als de 
waterstand in de rivier te hoog was om te kunnen afvoeren. Door de komst van 
het stoomgemaal verloren de blokboezems hun functie en raakten deze gedeeltelijk 
bebost.

Rond 1800 waren er plannen om grote delen van de Krimpenerwaard te vervenen. 
Hiervoor werd een Ringvaart rond het middengebied gerealiseerd. Vanwege de slechte 
kwaliteit van het veen werden deze plannen echter niet doorgezet. 

De bedijking van de Hollandsche IJssel en de Lek is begonnen in de 12e eeuw (rond 
1150). Dit heeft er voor gezorgd dat de natuurlijke afzettingsprocessen vanuit de rivier 
in belangrijke mate zijn gestopt. Alleen bij overstromingen en doorbraak van dijken 
is er sinds die tijd nog invloed van de rivieren op het landschap geweest (zie kader). 
Daarbij zijn op verschillende locaties zogenoemde wielen of walen ontstaan. 

Figuur 2.3 Veendikte op basis van draagkracht-kaart HHSK
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Op deze locaties is het bodemmateriaal dat uit het stroomgat is weggeslagen, als een waaier 
afgezet over het omliggende land. Dit worden overslaggronden genoemd. De textuur hiervan 
is zandiger dan de oorspronkelijke bodem hieronder. 

Voor aanvullende en meer uitgebreide informatie over de geschiedenis van het gebied en 
ontwikkeling van de waterhuishouding hierin wordt verwezen naar de Bureaustudies voor 
Landschap en Cultuurhistorie.

Zellingen

De buitendijkse gebieden langs de IJssel worden ‘zellingen’ genoemd. Vroeger waren dit 
laaggelegen gebieden langs de rivier die onder invloed stonden van eb en vloed. Nu zijn veel 
van die zellingen opgehoogd en ingericht als woon- of werkgebieden. 

2.2 Geohydrologische bodemopbouw

In voorgaande paragraaf is een globale beschrijving gegeven van de ontstaansgeschiedenis van 
het landschap in de Krimpenerwaard. Daarbij is al aangegeven dat in de diepere ondergrond 
verschillende soorten afzettingen voorkomen, met verschillende eigenschappen. De regionale 
geohydrologische bodemopbouw is als volgt samen te vatten:

Laag Formaties Diepte 
(m-mv)

Grondsoort

DEKL Deklaag (Holoceen) Nieuwkoop, Echteld 0 -10 Klei en veen

WVP1 1e watervoerend pakket Kreftenheye, Urk, Sterksel 10-50 Zand

SLD1 1e scheidende laag Waalre, Stramproy 50-60 Klei

WVP2 2e watervoerend pakket Peize, Waalre 60-70 Zand

SLD2 2e scheidende laag Waalre 70-80 Klei

WVP3 3e watervoerend pakket Peize, Waalre 80-120 Zand

BASIS Hydrologische basis Maassluis 120 Klei

2.3 Ondiepe bodemopbouw

De ondiepe bodemopbouw (tot 1,5 meter beneden maaiveld) is vlakdekkend geclassificeerd 
in de Bodemkaart 1:50.000 van Nederland. Figuur 2.4 geeft hiervan een uitsnede voor 
de Krimpenerwaard. Volgens deze kaart bestaat verreweg het grootste deel van de 
Krimpenerwaard uit veengronden. In de zone langs de Hollandsche IJssel liggen echter 
zeekleigronden (afgezet in een zoet milieu) en in de zone langs de Lek zeekleigronden, 
rivierkleigronden en overslaggronden. 

Overstromingen en dijkdoorbraken 

(historische kring Krimpen; Klinker nr 1, blz 10 -11 / februari 2008)

Overstromingen/dijkdoorbraken in de Krimpenerwaard hebben vooral plaatsgevonden 
vanuit de Lek. Zo zijn dijkdoorbaken en overstromingen door hoge rivierstanden of 
stormvloeden bekend uit onder meer 1420, 1421 (de St. Elizabethsvloed), 1423, 1424, 
1468, 1511, 1514, 1552, 1570, 1575, 1595, 1672 enzovoort. Ook is er sprake geweest 
van dijkdoorbraken als gevolg van ijsdammen in de rivier (1677, 1726 en 1760).
De enige bekende dijkdoorbraken vanuit de Hollandsche IJssel zijn die van de stormvloeden 
in 1397 en 1953. De dijkdoorbraak in 1953 vond plaats aan de noordzijde van Ouderkerk 
aan den IJssel bij de hier gelegen (voormalige) Gereformeerde Kerk.
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De belangrijkste bodemtypes in het gebied en in de zone langs de dijktrajecten van 
KIJK zijn: 

In het kader van de voormalige landinrichting Krimpenerwaard is eerder ook een 
meer gedetailleerde bodemkartering uitgebracht (schaal 1:25.000, uitgave 1986). 
Voor deze bureaustudie waren deze gegevens niet beschikbaar. 

Meer specifieke informatie over de bodemopbouw direct bij de dijktrajecten van 
KIJK, is terug te vinden in diverse, eerdere onderzoeksrapportages die beschikbaar 
zijn voor het KIJK-project. Deze onderzoekrapportages zijn vaak voor een specifieke 
doelstelling en/of voor een specifiek deelgebied uitgewerkt. 

2.4 Maaiveldhoogte

Het maaiveld binnen de Krimpenerwaard ligt in het algemeen tussen 1 en 2 meter 
beneden NAP en loopt licht af van zuidoost naar noordwest, In figuur 2.5 is de 
regionale hoogteligging weergegeven op basis van de AHN3.

In de peilgebieden De Nesse, Kattendijksblok en Achterboek, en Middelblok (zie ook 
paragraaf 2.6) ligt het maaiveld ook lager dan 2 meter beneden NAP. Hiermee ligt het 

Figuur 2.4 Hoofdtypering bodemtypes op basis van Bodemkaart 1:50.000 van 
Nederland(Kaartblad 38W, uitgave 1984)

hVb

hVc

pVb

Mv41C

pMv81

Mv61C

Mv4C

hVb: Veen met kleiige bovengrond, bosveen, eutroof broekveen (koopveen-

grond)

hVc: Veen met kleiige bovengrond, zeggeveen rietzeggeveen, mesotroof broek-

veen (koopveengrond)

pVb: Veen met zavel of kleidek, met minerale eerdlaag of humusrijke boven-

grond, bosveen of eutroof broekveen (weideveengrond)

eMv41C: Zware klei (zeeklei) op veen (afgezet in zoet milieu), kalkarm (drechtvaag-

grond)

eMv81C: Zavel en lichte klei (zeeklei) op veen (afgezet in zoet milieu), kalkarm 

(drechtvaaggrond)

pMv81: Klei (zeeklei) op veen, moerig materiaal beginnend tussen40 en 80 cm 

(liedeerdgrond)
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maaiveldniveau in deze peilgebieden zo’n 20 tot 40 centimeter lager dan het maaiveldsniveau 
van de aanliggende peilgebieden. 
Aan de west-/noordkant van de Hollandsche IJssel ligt het maaiveldniveau in de zone tussen 
de Ringvaart van de Zuidplaspolder/Prins Alexanderpolder en de Hollandsche IJssel op een 
vergelijkbaar niveau als in de Krimpenerwaard. Ten westen van de Ringvaart ligt het maaiveld 
vervolgens duidelijk lager met een niveau van 5 tot 6 meter beneden NAP. Dit is een gevolg 
van de vervening die hier in het verleden het plaatsgevonden. Dit heeft er voor gezorgd dat 
de Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder tot de laagst gelegen gebieden in Nederland 
behoren.
Ter illustratie van de verschillen in maaiveldhoogte tussen de Krimpenerwaard en de 
Zuidplaspolder zijn in figuur 2.6 ook twee dwarsdoorsnedes van de hoogtekaart weergegeven. 
Het grote hoogteverschil tussen het gebied van de Krimpenerwaard en de Zuidplaspolder/

Figuur 2.5 Maaiveldhoogte op basis van hoogtekaart AHN3

Kattendijksblok 
en Achterhoek

De Nesse

Middelblok

Profiel 1

Profiel 2

Figuur 2.6 Dwarsdoorsnedes maaiveldhoogte op basis van hoogtekaart AHN3
Profiel 2

Profiel 1

Hollandsche IJssel

Hollandsche IJssel
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Prins Alexanderpolder komt hierin duidelijk tot uitdrukking. Profiel 1 is gelegen op een 
plek waar de zone tussen de Ringvaart van de Zuidplaspolder/Prins Alexanderpolder 
en de Hollandsche IJssel relatief smal is, profiel 2 ligt op een plek waar deze zone 
duidelijk breder is. 

Dijkhoogte

De hoogte van de dijk langs de Hollandsche IJssel, ligt op een niveau van circa 3,70 
tot 3,90 mNAP.

Maaivelddaling

Vanwege de aanwezigheid van (dikke) veenlagen in de bodem is het gebied gevoelig 
voor maaivelddaling (zie kader). 

Figuur 2.8 Gemiddelde maaivelddaling per peilvak in mm/jaar op basis van vergelijking 
hoogtegegevens 1984 en AHN2 (kaartbijlage 6 bij peilbesluiten Krimpenerwaard) 

Figuur 2.7 Maaivelddaling berekent op basis van hoogtegegevens 1984 en hoogtekaart 
2002 (bron: InrichtingsMER natuuropgave Krimpenerwaard, 2010)
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Op basis van een vergelijking van hoogtegegevens uit 1984 en de AHN1 hoogtekaart uit 
2002 is voor het gebied van de Krimpenerwaard eerder een gemiddelde maaivelddaling 
berekend van maximaal circa 20 mm/jaar. In figuur 2.7 zijn de resultaten van deze vergelijking 
gebiedsdekkend weergegeven.

Vergelijking van de hoogtegegevens uit 1984 en de AHN2-hoogtekaart met opnamejaar 2008 
geeft per peilvak een gemiddelde maaivelddaling tussen 0 en 10 mm/jaar. De resultaten van 
deze vergelijking zijn weergegeven in figuur 2.8. De grootste maaivelddaling is opgetreden in 
de peilvakken die in de huidige situatie ook de laagste maaiveldhoogte hebben.

2.5 Bodemgebruik en functies

Het bodemgebruik in de Krimpenerwaard bestaat vooral uit agrarische graslanden en 
natuurgraslanden. Langs vrijwel het gehele dijktraject langs de Hollandsche IJssel komt in vrij 
grote dichtheid bebouwing voor. Belangrijke woonkernen die direct aan de dijk liggen, zijn 
Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, en Gouderak.
Ouderkerk a/s IJssel is een belangrijke thuishaven voor de beroepsvaart. In de winterperiode 
meert bij dit dorp een groot aantal schepen af in de Hollandsche IJssel.

Op een aantal zellingen is sprake van intensieve gebruiksfuncties. Dit betreft met name:

Zelling Gouderak: woonwijk 
Zelling Kattendijk: woningen/bedrijventerrein/voetbalvelden
Zelling Heuvelman: particulier bedrijfsterrein
Zelling Ouderkerk aan den IJssel: woonwijk.
Zelling Krimpen aan den IJssel: bedrijventerrein.

Oorzaken maaivelddaling

De maaivelddaling in de Krimpenerwaard hangt samen met een aantal verschillende 
bodemdalingsprocessen: oxidatie, klink, krimp en zetting. Vooral veenlagen zijn gevoelig 
voor deze porcessen.
•	 Oxidatie: oxidatie is de ‘verbranding’/afbraak van organisch materiaal onder invloed 

van zuurstof. Omdat veengronden grotendeels uit organisch materiaal bestaan, 
zijn deze hier zeer gevoelig voor. Oxidatie treedt op in het profiel boven het 
grondwaterniveau. Bij dit proces komt broeikasgas (CO2) vrij.

•	 Klink is een gevolg van verlaging van het grondwaterniveau. Dit leidt tot een 
verlaging van de opwaartse druk en tot een toename van de korrelspanning. 
Hierdoor neemt de druk van de bovengrond op de ondergrond toe, waardoor de 
ondergrond meer wordt samengedrukt (klink). De klink gaat door totdat een nieuw 
evenwicht is bereikt

•	 Krimp treedt op als gevolg van uitdroging. Door verlaging van de waterspanning in 
het profiel worden vaste bodemdelen naar elkaar toegedrukt en neemt het volume 
af. Onder invloed van dit proces verandert de structuur en de samenstelling van het 
veen, waardoor de krimp blijvend is en niet herstelt bij vernatting. Krimp gaat door 
totdat een nieuw evenwicht is bereikt.

•	 Zetting: zetting is de samendrukking van het bodemprofiel als gevolg van een 
externe belasting (bijvoorbeeld het gewicht van een huis of van bovenliggende 
infrastructuur).

De drie eerst genoemde bodemdalingsprocessen hangen sterk samen met de 
ontwateringssituatie en het peilbeheer. Bij peilverlaging neemt de maaivelddaling door 
deze processen toe, waardoor in de loop van de tijd weer vernatting zal optreden. Om de 
oorspronkelijke drooglegging/ontwatering te behouden, is opnieuw peilverlaging nodig, 
waardoor het proces van maaivelddaling weer zal worden versterkt. 
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Bestuurlijk gezien valt vrijwel geheel de Krimpenerwaard onder de gemeente 
Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel vormt een zelfstandige gemeente. Het meest 
zuidelijke dijktraject van KIJK valt binnen deze gemeente, de overige dijktrajecten 
vallen binnen de gemeente Krimpenerwaard.

2.6 Grondwatersysteem

2.6.1 Regionale grondwaterstroming

De regionale grondwaterstroming hangt in belangrijke mate samen met de verschillen 
in maaiveldhoogte tussen de verschillende polders/peilvakken en de hiermee 
samenhangende verschillen in oppervlaktewaterpeilen. In de Krimpenerwaard is 
de grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket hierdoor globaal van 
zuidoost naar noordwest gericht, naar de diepgelegen polders ten noordwesten van 
de Hollandsche IJssel (Zuidplaspolder en Prins Alexanderpolder).
De voeding van deze grondwaterstroming vindt plaats vanuit de Lek. In het zuidelijk 
deel van de Krimpenerwaard is de stijghoogte van het grondwater nog dusdanig 
hoog, dat dit zorgt voor (lichte) kwel naar de bovengrond. In het middeldeel en het 
noordelijk deel van de Krimpenerwaard is de kwel naar de bovengrond omgeslagen in 
wegzijging. In het algemeen is de wegzijging relatief beperkt met 0 tot circa 0,5 mm/
dag, maar vooral in het noordelijk deel van de Krimpenerwaard in de omgeving van 
Gouderak is de wegzijging in een zone langs de Hollandsche IJssel ook groter (tot ruim 
1 mm/dag). Dit hangt samen met de nabije ligging van de diepgelegen Zuidplaspolder. 
Meer zuidelijk is de wegzijging langs de Hollandsche IJssel minder, omdat de afstand 
met de diepe polders hier groter is. Van zuid naar noord loopt de stijghoogte in het 
eerste watervoerende pakket af van circa -0,5 mNAP naar circa -3,5 tot -5,0 mNAP.
In de omgeving van Bergambacht bevindt zich een oeverfiltraatwinning voor de 
drinkwatervoorziening (winning Rodenhuis). De pompputten van deze waterwinning 
onttrekken vooral recent geïnfiltreerd Lekwater. Hierdoor wordt in deze zone de 
kwelstroming vanuit de Lek afgevangen en is geen sprake van kwel maar wegzijging. 
De figuren 2.9 2.10 en 2.11 geven een indicatief beeld van de regionale 
grondwaterstroming in de Krimpenerwaard. Figuur 2.9 geeft eerst een indicatieve 
dwarsdoorsnede over de Krimpenerwaard van de Lek tot de diepe Zuidplaspolder. 
Figuur 2.10 geeft vervolgens een indicatief vlakdekkend beeld van de regionale 
grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket. 

Dit beeld is gebaseerd op de stijghoogtekaart van het eerste watervoerende pakket, 
situatie op 28 april 1995. De richting van de grondwaterstroming is loodrecht op de 
lijnen van gelijke stijghoogte. Figuur 2.11 geeft een gebiedsdekkend beeld van de 
kwel/wegzijging in de Krimpenerwaard.

Figuur 2.9 Dwarsdoorsnede regionale grondwaterstroming Krimpenerwaard
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2.6.2 Invloed Hollandsche IJssel

Het waterpeil in de Hollandsche IJssel varieert onder invloed van de getijdewerking (zie ook 
paragrafen 2.7 en 2.8) voortdurend met een bandbreedte van circa 1,5 meter. In de jaren 
2015-2016 lag het gemiddelde waterpeil bij Krimpen aan den IJssel op gemiddeld circa 0,32 
mNAP, met een maximumpeil van 2,22 mNAP en een minimumpeil van -1,16 mNAP. Het 
waterpeil in de Hollandsche IJssel ligt daarmee duidelijk hoger dan de waterpeilen in de 
aanliggende peilvakken. Door het hogere peil in de Hollandsche IJssel kan in een smalle 

Figuur 2.10 Stijghoogtekaart en stromingsrichting grondwater 1e watervoerende pakket situatie 
28 april 1995 (dinoloket)

Figuur 2.11 Kwel/wegzijging (mm/dag) gebaseerd op modelresultaten NHI-model 
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strook langs de rivier soms ook sprake zijn van een ondiepe kwelstroming vanuit de 
rivier.

De bodemdiepte van de Hollandsche IJssel varieert en ligt meest tussen -4 en -7 
mNAP met enkele diepere plaatsen tot -11 mNAP. Omdat de deklaag in het algemeen 
doorloopt tot een diepte van circa -15 mNAP, betekent dit dat de dikte van de 
weerstandbiedende laag tussen de rivierbodem en het onderliggende watervoerende 
pakket meest tussen circa 8 en 11 meter ligt. Op de diepere plaatsen van de rivier is 
deze dikte nog circa 4 meter.
De mate waarin de Hollandsche IJssel invloed kan hebben op de stijghoogte in 
het eerste watervoerend pakket hangt af van de dikte en doorlatendheid van de 
bodemlagen waarin de Hollandsche IJssel ligt. 
Om inzicht te krijgen in de relatie tussen de waterpeilen op de Hollandsche IJssel en 
de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket, zijn in een eerder onderzoek in 
16 peilbuizen langs de Hollandsche IJssel eenmalige stijghoogtemetingen gedaan bij 
hoogwater respectievelijk laagwater op de Hollandsche IJssel.
In tabel 2.1 zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De locaties van de 
peilbuizen zijn weergegeven in figuur 2.12.

In de meeste peilbuizen (///) is het niveau van de stijghoogte redelijk in lijn met de 
stijghoogtekaart van figuur 2.10. Bij een aantal peilbuizen (///) ligt het gemeten 
niveau van de stijghoogte echter wat hoger en in twee peilbuizen (///) ligt de gemeten 
stijghoogte duidelijk lager. Met name deze twee laatste metingen zijn daarmee 
twijfelachtig. 
De verschillen tussen de hoog- en laagwaterstanden op de Hollandsche IJssel bedragen 
circa 1,4 tot 1,5 meter. Dit sluit aan op het gemiddelde dat voor de waterstanden over 
de periode januari 2015 - oktober 2016 is bepaald (zie paragraaf 2.8).
De verschillen in de gemeten stijghoogten in de peilbuizen bij hoog- en laagwater 
is met maximaal 0,1 meter veel kleiner. Volgens deze metingen is de invloed van de 
Hollandsche IJssel op de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket dus (zeer) 
beperkt. 

Figuur 2.12 Locaties peilbuizen eenmalige hoog-/laagwatermetingen
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2.6.3 Stijghoogtemetingen peilbuizen

Figuur 2.10 is gebaseerd op stijghoogtemetingen van eind april 1995. Meer recente 
informatie over grondwaterstanden en stijghoogten van het grondwater is af te leiden 
uit de peilbuisgegevens die beschikbaar zijn in Dinoloket, de landelijke database van 
peilbuisgegevens. In figuur 2.13 is een overzicht gegeven van de locaties met peilbuizen aan 
weerszijden van de Hollandsche IJssel. Van de locaties die zijn aangegeven als ‘peilbuizen met 
figuur’ zijn in bijlage 3 van dit rapport de gemeten stijghoogtes weergegeven in grafiekvorm.
Voor vrijwel alle peilbuizen geldt dat de meetwaardes in het eerste watervoerende pakket 
redelijk goed aansluiten op de stijghoogtekaart van figuur 2.10 (metingen eind april 1995). 
Alleen bij peilbuis B38A0279 liggen de meetwaardes lager dan volgens de stijghoogtekaart, 
maar in de meetreeks zelf ligt de waarde voor peiljaar 1995 ook lager. 
Op zeven locaties bevinden zich op dit moment waterspanningsmeters waar de waterspanning/
stijghoogte van het grondwater op dit moment continu wordt bemeten en waarvan de 
gegevens toegankelijk zijn via een webportaal. Kaart 2.13b geeft een overzicht van deze 
locaties. Per locatie worden op meerdere dieptes metingen gedaan. 

Tabel 2.1 Overzicht eenmalige hoog-/laagwatermetingen

Datum
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DKM19AL-MF 5/19/2014 1,25 -2,68 5/23/2014 -0,38 -2,63 1,63 -0,05

DKM17AL 5/19/2014 1,23 -3,14 5/23/2014 0,35 -3,15 0,88 0,01

DKM17KR-PB

DKM14BIT 5/19/2014 1,20 -2,82 5/23/2014 -0,41 -2,78 1,61 -0,04

DKM15AL-MF 5/19/2014 1,19 -3,20 5/23/2014 -0,38 -3,25 1,57 0,05

DKM15KR-PB -3,46 -3,51 0,00 0,05

DKM11KR-MF 5/24/2014 1,14 -5,22 5/23/2014 -0,30 -5,26 1,44 0,04

DKM10KR-MF 5/24/2014 1,12 -4,55 5/23/2014 -0,28 -4,45 1,40 -0,10

DKM7BIT-MF 5/24/2014 1,12 -3,96 5/23/2014 -0,27 -3,91 1,39 -0,05

DKM7KR-PB .

DKM6KR-MF2 5/26/2014 1,22 -4,35 5/26/2014 -0,25 -4,41 1,47 0,06

DKM4KR 5/26/2014 1,20 -3,15 5/26/2014 -0,23 -3,18 1,43 0,03

DKM4KRBAT 5/26/2014 1,18 5/26/2014 -0,21  1,39

DKM4

DKM4BIT 5/27/2002 1,20 -7,21 5/27/2014 -0,23 -7,17 1,43 -0,04

DKM5KR-PB 5/27/2002 1,18 -4,72 5/27/2014 -0,21 -4,65 1,39 -0,07

DKM5BIT-MF 5/27/2002 1,18 -4,76 5/27/2014 -0,21 -4,80 1,39 0,04

DKM2AL-PB 5/27/2002 1,17 -3,22 5/27/2014 -0,21 -3,25 1,38 0,03

DKM1BIT 5/27/2002 1,17 -6,96 5/27/2014 -0,20 -6,90 1,37 -0,06

DKM1KR 5/27/2002 1,17 -2,42 5/27/2014 -0,19 -2,48 1,36 0,06
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2.6.4 Grondwaterstanden

In de Krimpenerwaard is een uitgebreid stelsel aan watergangen aanwezig. De ondiepe 
grondwaterstand wordt bepaald door het niveau van de oppervlaktewaterpeil en het 
verloop van neerslag en verdamping. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de 
invloed van de oppervlaktewaterpeilen op de grondwaterstand tot zo’n 10 meter in 
de percelen reikt. Op grotere afstand worden de variaties in grondwaterstand vooral 
bepaald door het verloop van neerslag en verdamping. 

Alterra heeft in 2010 een landsdekkend geactualiseerde Gt-kaart gemaakt (actualisatie 
van de Gt-kaarten van de bodemkaart 1:50.000 karteringen). Volgens deze kaart ligt 
de GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) in grote delen van de Krimpenerwaard 

Figuur 2.13 Locaties peilbuizen uit dinoloket aan weerszijden van Hollandsche IJssel

Figuur 2.13b Locaties van waterspanningsmeters waar op dit moment in opdracht van 
HHSK continu metingen plaatsvinden van de waterspanning/waterstand
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hoger dan 0,3 meter onder maaiveld. In de zone langs de Hollandsche IJssel is dit soms tot 0,5 
meter beneden maaiveld. Zie figuur 2.14 voor een overzicht van deze kaart.
De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) ligt in het algemeen tussen 0,5 en 1 meter 
beneden maaiveld, in de peilvakken van de Nesse en Kattendijks Blok en Achterbroek is dit 
ook minder dan 0,5 meter beneden maaiveld. 

Figuur 2.14 Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) op basis van geactualiseerde Gt-
kaart Alterra (2010).

Grondwateronderzoek Gouderak

In 2012/2013 is in opdracht van HHSK een grondwateronderzoek uitgevoerd in de 
bebouwde kern van Gouderak. Doel van dit onderzoek was het analyseren van de 
mogelijke effecten van peilaanpassing (verlaging oppervlaktewaterpeil met 6 cm) op de 
grondwaterstand en het mogelijk ontstaan van schade aan bebouwing en infrastructuur 
in de kern van Gouderak. Voor dit onderzoek zijn ondermeer 21 peilbuizen geplaatst 
waarvan 1 diepe in het 1e watervoerende pakket. De peilbuizen zijn bemeten in de 
periode van 17 april 2012 tot 31 augustus 2012 met een frequentie van eenmaal 
per uur. Op basis van de meetresultaten zijn inschattingen gedaan van de invloed 
van het oppervlaktewater op de grondwaterstand en het effect van een mogelijke 
peilaanpassing. Ook is een inschatting gedaan van de gevoeligheid van bebouwing en 
infrastructuur voor een verlaging van de grondwaterstand. Conclusie van het onderzoek 
is dat voorgestelde peilaanpassing niet zal leiden tot een schadetoename, maar er is 
wel een aantal panden waar de grondwatersituatie ten aanzien van de fundering kritiek 
is. Bij verdergaande peilaanpassing kan dit knelpunten geven. Aanbeveling is om na te 
gaan welke maatregelen doelmatig zijn om negatieve effecten van peilaanpassingen op 
bebouwing en infrastructuur op de lange termijn te voorkomen.
Meer specifieke informatie en gegevens van het onderzoek (waaronder meetreeksen 
peilbuizen) is terug te vinden in de rapportage Grondwateronderzoek Gouderak (Wareco, 
12 juni 2013)
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2.7 Oppervlaktewatersysteem

2.7.1 Hollandsche IJssel als onderdeel van regionale    
 waterhuishouding

De Hollandsche IJssel loopt dwars door het beheergebied van het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard heen (zie figuur 2.16). Dit neemt niet weg dat de 
rivier tot de Rijkswateren behoort, het beheer van de Hollandsche IJssel is in handen 
van Rijkswaterstaat. 
Het gebied ten noorden/westen van de Hollandsche IJssel vormt deelgebied 
Schieland van het beheergebied van HHSK, het gebied ten zuiden/oosten deelgebied 
Krimpenerwaard. De dijkversterking van het KIJK-project vindt plaats aan de zuidzijde 
van de Hollandsche IJssel en ligt waterstaatkundig dus in het deelgebied van de 
Krimpenerwaard. 

Figuur 2.15 Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) op basis van geactualiseerde 
Gt-kaart Alterra (2010).

Figuur 2.16 Ligging Hollandsche IJssel in regionale oppervlaktewatersysteem 
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De Hollandsche IJssel heeft een lengte van ruim 20 kilometer en loopt van Gouda naar 
Krimpen aan den IJssel. Hier staat de rivier in open verbinding met de Nieuwe Maas. Door 
deze open verbinding functioneert de Hollandsche IJssel als getijderivier. Dit betekent dat 
de waterstanden in de Hollandsche IJssel en het verloop van de waterkwaliteit (zout- en 
nutriëntenconcentraties) in belangrijke mate samenhangen met de getijdebewegingen in de 
Rijn-Maasmonding. Deze getijdebewegingen worden niet alleen bepaald door het natuurlijke 
verloop van hoog- en laagwater op de Noordzee, maar ook door de rivierafvoeren naar 
de Noordzee, door de wind, en eventuele inzet van de Europoortkering (Maeslandkering, 
Hartelkering). (Zie figuur 2.17) 
Om de aanliggende polders langs de Hollandsche IJssel te beschermen tegen extreem hoge 
waterstanden op de rivier (door extreem hoog water en samenhangende invloeden) is bij 
Krimpen aan den IJssel, als onderdeel van de Deltawerken, een stormvloedkering gerealiseerd 
(Algerakering). Hiermee is de Hollandsche IJssel af te sluiten van de Nieuwe Maas. Bij sluiting 
van de stormvloedkering wordt de getijdeninvloed op de Hollandsche IJssel tegengaan en 
wordt de waterstand alleen bepaald door de waterafvoeren van de aanliggende gebieden en 

lokale windwerking. 
Bij de Waaiersluis aan de zuidzijde van Gouda gaat de Hollandsche IJssel over in de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Hier stopt de getijde-invloed en vindt een eigen peilbeheer 
plaats. Bij de Waaiersluis kan zowel waterafvoer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
naar de Hollandsche IJssel plaatsvinden als wateraanvoer vanuit de Hollandsche IJssel naar 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is 
met ingang van 2013 overgaan van Rijkswaterstaat naar het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden.
Aan de zuidwest-zijde van Gouda gaat de Hollandsche IJssel bij de Julianasluis/boezemgemaal 
Gouda (gemaal Pijnacker-Hordijk) over in het boezemsysteem van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland (Gouwe). Ook op deze locatie kan waterafvoer uit het achterliggende gebied 
naar de Hollandsche IJssel plaatsvinden en vice versa wateraanvoer uit de Hollandsche IJssel 
naar het achterliggende boezemsysteem. 
De Hollandsche IJssel is aan beide oeverzijden voorzien van dijken zodat er geen directe 
waterverbindingen zijn met de achterliggende polders van Schieland en de Krimpenerwaard. 
Wel zijn op een aantal locaties kunstwerken aanwezig waarmee waterafvoer naar de 
Hollandsche IJssel plaatsvindt en soms ook wateraanvoer.

Voorgaande beschrijving maakt duidelijk dat de Hollandsche IJssel een belangrijke functie 
voor de wateraf- en -aanvoer heeft voor zowel de beheergebieden van HHSK, HHR als HDSR. 
Samen met de invloed van de getijdewerking, de windinvloed en de eventuele inzet van de 
stormvloedkering bepaalt dit in hoofdzaak het waterstandsverloop op de Hollandsche IJssel.

Aanvullende informatie over het functioneren van de Hollandsche IJssel en de afspraken 

Figuur 2.17 Ligging Hollandsche IJssel in Rijn-Maas-monding (bron memo Hoogwater Hol-
landsche IJssel, d.d. 14-10-2016)
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die hierover zijn gemaakt in het Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek (2005) is 
opgenomen in paragraaf 2.8. In de volgende subparagrafen is het functioneren van de 
aanliggende watersystemen van de Krimpenerwaard en Schieland verder toegelicht.

2.7.2 Waterhuishouding deelgebied Krimpenerwaard

De waterhuishouding van de Krimpenerwaard omvat vijf verschillende 
bemalingsgebieden. Drie van deze bemalingsgebieden wateren af op de Hollandsche 
IJssel, één op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en één op de Lek. De 
gemaalcapaciteit die afwatert op de Hollandsche IJssel bedraagt in totaal 790 m3/
minuut. Dit is bijna 70% van de gemaalcapaciteit voor de gehele Krimpenerwaard. 
In figuur 2.18 is de begrenzing van de verschillende bemalingsgebieden weergegeven 

Figuur 2.18 Bemalingsgebieden Krimpenerwaard en locaties afvoergemalen. 

Tabel 2.2 Overzicht bemalingsgebieden Krimpenerwaard

Bemalings-
gebied

Opper-
vlakte 
(ha)

Gemaal- 
capaciteit 
(m3/mi-
nuut)

Lozing op
Peilbesluit(en) binnen bema-
lingsgebied

Aantal 
peilvak-
ken

Johan 
Veurink

4.540 300
Holland-
sche IJssel

- Krimpen 
- Den Hoek en Schuwacht
- Kromme Geer en Zijde

5

De Nesse 550 40
Holland-
sche IJssel

-  De Nesse
- Natuurgebieden de Nesse, 

Berkenwoudse driehoek en 
Oudeland-zuid

1

Verdoold 5.220 450
Holland-
sche IJssel

- De Nesse
- Stolwijk en Berkenwoude
- Natuurgebieden de Nesse, 

Berkenwoudse driehoek en 
Oudeland-zuid

6

Watermolen 
Beneden 
Haastrecht

320 30

Gekana-
liseerde 
Holland-
sche IJssel

- Beneden-Haastrecht 3

Krimpener-
waard

3.170 400 Lek - Bergambacht 15
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en de ligging van de afwateringgemalen per bemalingsgebied. Tabel 2.2 geeft een aantal 
relevante kenmerken per bemalingsgebied. 
Ieder bemalingsgebied omvat één of meerdere peilvakken. De peilen die per peilvak worden 
nagestreefd zijn vastgelegd in zogenoemde peilbesluiten. In tabel 2.2. is aangegeven welke 
peilbesluiten van toepassing zijn per bemalingsgebied. In tabel 2.3 is per peilbesluit de datum 
van bestuurlijke vaststelling opgenomen. Op basis van de Waterverordening van de provincie 
Zuid-Holland dienen peilbesluiten ten minste eenmaal in de tien jaar te worden herzien. 

Hieruit blijkt dat alle peilbesluiten nog ruimschoots geldig zijn, herziening is pas nodig vanaf 
2021. 

Naast de peilvakken die zijn vastgesteld in de peilbesluiten, komen in het gebied ook een 
aantal peilafwijkingen voor. Voor deze peilafwijkingen heeft het waterschap vergunning 
verleend voor het hanteren van een afwijkend peil ten opzichte van het vastgestelde peil in 
het peilbesluit..
In figuur 2.19 is een overzicht gegeven van de verschillende peilvakken binnen de 
Krimpenerwaard. In tabel 2.4 is voor de peilvakken die grenzen aan het KIJK-dijkvakken een 
overzicht gegeven van de peilen die hiervoor zijn vastgesteld. 
In de peilbesluiten is rekening gehouden met aanpassing van de peilen aan de opgetreden 

Bemalings-
gebied

Opper-
vlakte 
(ha)

Gemaal- 
capaciteit 
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Lozing op
Peilbesluit(en) binnen bema-
lingsgebied

Aantal 
peilvak-
ken

Johan 
Veurink

4.540 300
Holland-
sche IJssel

- Krimpen 
- Den Hoek en Schuwacht
- Kromme Geer en Zijde

5

De Nesse 550 40
Holland-
sche IJssel

-  De Nesse
- Natuurgebieden de Nesse, 

Berkenwoudse driehoek en 
Oudeland-zuid

1

Verdoold 5.220 450
Holland-
sche IJssel

- De Nesse
- Stolwijk en Berkenwoude
- Natuurgebieden de Nesse, 

Berkenwoudse driehoek en 
Oudeland-zuid

6

Watermolen 
Beneden 
Haastrecht

320 30

Gekana-
liseerde 
Holland-
sche IJssel

- Beneden-Haastrecht 3

Krimpener-
waard

3.170 400 Lek - Bergambacht 15

Peilbesluit Vaststelling VV(*)

Krimpen 28 september 2011

Den Hoek en Schuwacht 28 september 2011

Kromme Geer en Zijde 28 september 2011

De Nesse 28 september 2011

Stolwijk en Berkenwoude 28 september 2011

Partiele Herziening Peilbesluit Stolwijk en Berkenwoude, 
peilgebied Middelblok

26 november 2014

Beneden Haastrecht 28 september 2011

Bergambacht 28 september 2011

Natuurgebieden de Nesse, Berkenwoudse driehoek en Oudeland-zuid 29 juni 2016

Tabel 2.3 Vigerende peilbesluiten binnen de Krimpenerwaard

 Figuur 2.19 Overzicht ligging peilvakken en peilafwijkingen Krimpenerwaard

GPG 508

GPG 601

GPG 600

GPG 495

GPG 490

GPG 494

GPG 496

GPG 636



BWZ Ingenieurs34

maaivelddaling. Daarom ligt het vastgestelde peil voor 2020 meestal iets lager dan het 
vastgestelde peil voor 2016. 

De afwatering van de verschillende peilvakken vindt plaats via een uitgebreid stelsel 
van hoofdwatergangen. In het watersysteem van de Krimpenerwaard is relatief veel 
open water aanwezig. Dit zorgt er voor dat het waterpeil in de watergangen in natte 
perioden relatief weinig stijgt, omdat in de watergangen veel waterberging kan 
plaatsvinden. Het gebied van de Krimpenerwaard heeft daarom nauwelijks last van 
wateroverlast door te hoge waterpeilen.

2.7.3 Waterhuishouding deelgebied Schieland 

In deelgebied Schieland vindt de wateraf- en aanvoer in hoofdzaak plaats via de 
boezemsystemen van de Ringvaart en de Rotte. Het Ringvaartsysteem watert af 
op de Hollandsche IJssel en het Rottesysteem op de Nieuwe Maas. De lozing van 
de Ringvaart naar de Hollandsche IJssel vindt plaats via gemaal Abraham Kroes. 
Gemalen die rechtstreeks afwateren op de Hollandsche IJssel el (en niet eerst op het 
Ringvaartsysteem) zijn de gemalen Hitland, Middelwatering en Oostgaarde. Vanuit 
Schieland bedraagt de totale gemaalcapaciteit die afwatert op de Hollandsche IJssel 
circa 1065 m3/minuut.
Vanuit de Hollandsche IJssel kan water worden ingelaten naar de Ringvaart bij inlaat 
Snelle Sluis, in de directe nabijheid van gemaal Abraham Kroes. De inlaatcapaciteit 
bedraagt circa 150 m3/minuut, afhankelijk van het verval.

Dijkvak Peilvak Naam peilgebied (Peilbesluit)
Peil 2016
[mNAP]

Peil 2020
[mNAP]

Droog-
legging
[m]

1 t/m 6 GPG490 Krimpen (Krimpen)
-2,07 tot 
-2,02

-2,07 tot 
-2,02

0,57

GPG494
Den Hoek en Schuwacht 
(Den Hoek en Schuwacht)

-2,22 tot 
-2,17

-2,23 tot 
-2,18

0,55

7 t/m 15 GPG495
Kromme Geer en Zijde 
(Kromme Geer en Zijde)

-2,31 tot 
-2,26

-2,33 tot 
-2,28

0,52

15 t/m 27 GPG600 De Nesse (De Nesse)
-2,65 tot 
-2,60

-2,68 tot 
-2,63

0,54

28 t/m 35 GPG601
Kattendijksblok en Achter-
broek (De Nesse)

-2,65 tot 
-2,60

-2,69 tot 
-2,64

0,57

35 GPG636 
De Groot, peilafwijking in 
peilvak GPG601 (De Nesse)

-2,76

37, 38 GPG508
Middelblok (Stolwijk en Ber-
kenwoude, part. herziening, 
peilgebied Middelblok)

-2,53 tot 
-2,48 

(in afwach-
ting ruimte-
lijke opgave 
prov. Zuid-
Holland)

0,55

15, 36 GPG496
Stolwijk en Berkenwoude 
(Stolwijk en Berkenwoude)

-2,24 tot 
-2,19

-2,25 tot 
-2,20

0,51

Tabel 2.4 Overzicht peilvakken die grenzen aan dijkvakken van KIJK

Tabel 2.5 Bemalingsgebieden deelgebied Schieland die afwateren op Hollandsche IJssel

Bemalingsgebied
Opper-
vlakte
(ha)

Gemaal- 
capaciteit 
(m3/mi-
nuut)

Lozing op Peilbesluit(en)
Aantal 
peilvak-
ken

Abraham Kroes 6950 850
Hollandsche 
IJssel

Zuidplaspolder

Hitland 600 75
Hollandsche 
IJssel

Polder Esse, Gans en 
Blaardorp

Oostgaarde 575 50
Hollandsche 
IJssel

Capelle aan den IJssel

Middelwatering 90
Hollandsche 
IJssel

Capelle aan den IJssel
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In het watersysteem van Schieland is een relatief beperkte oppervlakte open water aanwezig. 
Hierdoor is dit een snel reagerend systeem met hoge afvoerpieken. Er is al snel sprake van 
wateroverlast door verhoogde waterpeilen.

In figuur 2.20 is een overzicht opgenomen van de bemalingsgebieden die afwateren op de 
Hollandsche IJssel. Tabel 2.5 geeft de kenmerken per bemalingsgebied. 
Binnen de bemalingsgebieden komt een relatief groot aantal verschillende peilvakken voor 
met ieder een eigen vastgesteld peil. Het boezempeil ligt op -2,15 mNAP, in de peilvakken 
die grenzen aan de Hollandsche IJssel is dit in het algemeen enkele decimeters lager. In de 
peilvakken van de Zuidplaspolder liggen de peilen in het algemeen tussen -6 en -7 mNAP. 

2.7.4 Waterkwaliteit in de Krimpenerwaard

De waterkwaliteit in de Krimpenerwaard varieert van matig tot slecht. Dit hangt vooral samen 
met de hoge nutriëntengehaltes in het oppervlaktewater. Met name de fosfaatconcentraties in 
de Krimpenerwaard zijn hoog. De stikstofconcentraties zijn in ieder geval in de zomerperiode 
nog vrij redelijk. De nutriëntenconcentraties worden in belangrijke mate bepaald door het 
agrarisch grondgebruik (af- en uitspoeling van nutriënten), de mineralisatie van het veen en 
de inlaat van water. Andere factoren die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit zijn waterdiepte 
en bladval. De specifieke plantensoort Krabbenscheer is bovendien gevoelig voor het maaien 
van de watergangen. 

Gemaal Nesse en Verdoold

Figuur 2.20 Bemalingsgebieden Schieland die afwateren op Hollandsche IJssel

Abraham Kroes

Middelwatering

Oostgaarde Hitland
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De waterinlaat voor de Krimpenerwaard is vooral afkomstig uit de Lek. Dit is een 
bewuste keuze omdat de kwaliteit van dit water relatief goed is, met substantieel 
lagere concentraties van fosfaat, stikstof en sulfaat dan de Hollandsche IJssel. Het 
waterbeheer is daarom gericht op een optimalisatie van de wateraanvoer uit de Lek 
(via inlaat bij gemaal Krimpenerwaard) en de verdeling van dit water over het gebied.
In de natuurgebieden wordt verbetering van de waterkwaliteit gerealiseerd door de 
afname van mestgebruik, waterhuishoudkundige isolatie, flexibeler peilbeheer en 
meer natuurlijke inrichting van het watersysteem. 
In het kader van het zogenaamde Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn maatregelen 
benoemd om de nutriëntenbelasting van het watersysteem te verminderen en het 
onderhoud van de sloten te optimaliseren. 
In Krimpen aan den IJssel en omgeving lijken uitheemse kreeftjes de waterkwaliteit te 
verslechteren en blijkt er de laatste jaren meer kroosgroei. Het tegengaan van deze 
negatieve ontwikkeling is gewenst. 
Om de vismigratie tussen de grote rivieren en de polder te verbeteren zijn twee 
prioritaire knelpunten benoemd: gemaal Krimpenerwaard en gemaal Veurink. Bij 
gemaal Krimpenerwaard wordt de vispasseerbaarheid verbeterd, terwijl bij gemaal 
Veurink de visvriendelijkheid wordt vergroot. In beide gevallen kan volledige 
vispasseerbaarheid op een later moment overwogen worden.

Figuur 2.21 
Verloop waterstand Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel, periode 2015-2016

Figuur 2.22 
Verloop waterstand Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel en Gouda, 

uitsnede periode eind oktober 2015
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2.8 Hollandsche IJssel

2.8.1 Waterstanden

De waterstanden in de Hollandsche IJssel fluctueren in het algemeen tussen circa -0,50 
en +1,50 mNAP (meetlocatie Krimpen aan den IJssel) en volgen het getijdenverloop. De 
peilverschillen tussen de eb en vloedperiode bedragen gemiddeld circa 1,4 meter. De duur 
van de op- en neergaande lijn van waterstandsverandering bedraagt circa 6 uur.
Ter illustratie van het waterstandsverloop is in figuur 2.20 het gemeten peilverloop 
weergegeven voor meetlocatie Krimpen aan den IJssel over de periode 2015-2016. Figuur 
2.21 geeft een uitsnede hiervan en geeft duidelijk het getijdeverloop in de waterstanden 
weer. In deze laatste figuur is ook het gemeten waterstandsverloop bij de meetlocatie Gouda-
brug weergegeven. Dit meetpunt ligt in het meest stroomopwaartse deel van de Hollandsche 
IJssel.

Figuur 2.22 maakt duidelijk dat het peilverloop meer stroomopwaarts van de Hollandsche 
IJssel (locatie Gouda-brug) vergelijkbaar is met dat van de meetlocatie Krimpen aan den IJssel, 
maar dat het niveau van de waterstand iets kan verschillen en dat er ook een klein tijdsverschil 
is in het getijdeverloop. 
Uit statistische analyse van het waterstandsverloop is naar voren gekomen dat in 
hoogwatersituaties de waterstand bij meetlocatie Gouda-brug gemiddeld zo’n 25 centimeter 
hoger ligt dan bij Krimpen aan den IJssel. (memo Analyse wateroverlast Gouderak 2015-
2016, Rijkswaterstaat 2 juni 2016). Dit geldt voor de periode vanaf 2004. Hiervoor waren 
de waterstandsverschillen zo’n 5 tot 10 centimeter kleiner. Dat de waterstandsverschillen 
tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda-brug groter zijn geworden (dat wil zeggen hoge 
waterstanden dringen dieper door op de Hollandsche IJssel), is mogelijk veroorzaakt 
doordat in de betreffende periode (1997-2004) verdiepingen van de rivierbodem hebben 
plaatsgevonden, maar dit is verder niet nader onderbouwd. 

2.8.2 Stormvloedkering

Om de open verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas af te kunnen sluiten 
zodat de Hollandsche IJssel en de dijken hierlangs worden beschermd tegen hoog water door 
het getij, is bij Krimpen aan den IJssel in het kader van de Deltawerken een stormvloedkering 
gerealiseerd (Algerakering). Deze stormvloedkering bestaat uit twee stalen schuiven van meer 
dan 80 meter breed en 12 meter hoog.  
De bouw van de eerste schuif startte in 1954, één jaar naar de Watersnoodramp van 1953. 

Figuur 2.23 Stormvloedkering (Algerakering) bij Krimpen aan den IJssel
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In 1958 kon de eerste schuif in gebruik worden genomen, en daarmee was dit het 
eerste Deltawerk dat werd opgeleverd. Realisatie van de tweede schuif (reserveschuif) 
heeft nog langere tijd op zich laten wachten. Deze kon in 1979 in gebruik worden 
genomen. 

Om de scheepvaart niet te belemmeren is er naast de kering een sluis gemaakt, zodat 
schepen die in normale omstandigheden niet onder de opgetrokken keringen door 
kunnen varen, toch de kering kunnen passeren. 

De criteria voor sluiting van de Stormvloedkering zijn vastgelegd in het Waterakkoord 
Hollandsche IJssel en Lek uit 2005. Zie hiervoor paragraaf 2.7.3. In de praktijk wordt 
de kering soms echter ook gesloten als nog niet aan deze criteria wordt voldaan, 
maar er wel dreigende wateroverlast wordt voorzien. Zo’n sluiting kan plaatsvinden 
op initiatief van Rijkswaterstaat, maar ook op verzoek van één van de betrokken 
regionale waterbeheerders van het Waterakkoord. 
De frequentie van sluiting van de stormvloedkering bedraagt gemiddeld zo’n 3 keer 
per jaar.

2.8.3 Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

De Hollandsche IJssel is in beheer bij Rijkswaterstaat. De afspraken over het 
functioneren van de Hollandsche IJssel en de aan- en afvoer naar de aanliggende 
regionale watersystemen zijn vastgelegd in het Waterakkoord Hollandsche IJssel en 
Lek uit 2005. De betrokken partijen bij het Waterakkoord zijn:

- Rijkswaterstaat;
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
- Hoogheemraadschap van Rijnland;
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

De afspraken van het Waterakkoord hebben zowel betrekking op reguliere 
omstandigheden als op buitengewone omstandigheden zoals dreigende wateroverlast, 
dreigende verzilting of overige calamiteiten. 

Figuur 2.24 
Locaties met waterafvoer naar de Hollandsche IJssel (capaciteiten in m3/minuut)

Boezemgemaal Gouda (2400)

Mallegat (80)

Abraham Kroes (850)

Middelwatering (90)

Oostgaarde (50)

Hitland (75)

Verdoold (450)

Waaiersluis (840)

Hanepraait (70)

Veurink (300)

De Nesse (40)
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Bij het Waterakkoord hoort ook het “draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek” 
dat de operationele afspraken beschrijft die uit het waterakkoord voortvloeien. In situaties 
waarin de Hollandsche IJssel verzilt, treedt bovendien het “draaiboek metingen extra aanvoer 
via Waaiersluis” in werking. Hierin zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de 
zoutverspreiding.

In normale omstandigheden geldt dat de regionale waterbeheerders vrijelijk en naar behoefte 
water mogen afvoeren naar, en water mogen aanvoeren vanuit de Hollandsche IJssel. 
Uitgangspunt daarbij vormen de in- en uitlaatlocaties zoals opgenomen in het Waterakkoord 
en de hierbij aangegeven aan- en afvoercapaciteiten. Bij veranderingen hierin moet dit worden 
gemeld en moet dit door alle partijen worden geaccepteerd.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de afvoerlocaties naar de Hollandsche 
IJssel per waterbeheerder en de capaciteiten die hierbij van toepassing zijn. Hierbij is 
uitgegaan van de beschikbare informatie over deze locaties, zoals vastgelegd in de data van 
het waterschap en/of andere rapportages/bronnen. In de praktijk kunnen de capaciteiten iets 
anders uitvallen, bijvoorbeeld omdat de capaciteit mede afhankelijk is van het peilverschil 
tussen de Hollandsche IJssel en het betreffende regionale water (opvoerhoogte, verval). In 
figuur 2.24 zijn de betreffende locaties van waterafvoer op kaart weergegeven. In tabel 2.6 
zijn de kenmerken afvoercapaciteiten per waterschap weergegeven.
Dit geeft de volgende totalen per waterbeheerder en procentuele verdeling:

Tabel 2.6 Afvoercapaciteiten naar de Hollandsche IJssel per waterbeheerder

Locatie Afvoer vanuit Afvoer
capaciteit (m3/
min)

HHSK, deelgebied Schieland

Gemaal Abraham Kroes Zuidplaspolder 850

Gemaal Hitland Polder Esse Gans-, en Blaardorp 75

Gemaal Oostgaarde Polder Capelle 50

Gemaal Middelwatering Polder Capelle 90

Totaal HHSK-Schieland 1065

HHSK Krimpenerwaard

Gemaal Johan Veurink Polder den Hoek en Schuwacht 300

Gemaal de Nesse Polder De Nesse 40

Gemaal Verdoold Polders Stolwijk en Berkenwoude 450

Gemaal Kromme Geer en zijde Polder Kromme Geer en Zijde (Vervallen)

Totaal HHSK, Krimpenerwaard 790

HHR

Boezemgemaal Gouda 
(gemaal Pijnacker-Hordijk)

Boezem Rijnland 2400

Gemaal Mallegat Stadsboezem Gouda, 80

Gemaal Hanepraai Stadsboezem Gouda 70

Totaal HHR 2550

HDSR

Waaijersluis 
(gemaal Waaiersluis)

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 840 (450)

Totaal HDSR 840
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Uit dit overzicht wordt duidelijk dat het merendeel van de waterafvoer naar de 
Hollandsche IJssel potentieel afkomstig is uit het beheergebied van Rijnland (49%), 
hierna volgen Schieland en de Krimpenerwaard (35%) en De Stichtse Rijnlanden 
(16%). De waterafvoer uit deelgebied Krimpenerwaard van HHSK bedraagt in totaal 
15% van de totale afvoer naar de Hollandsche IJssel.

Om dreigende wateroverlast vanuit de Hollandsche IJssel naar de achterliggende 
gebieden te voorkomen, is in het Waterakkoord vastgelegd wanneer de 
stormvloedkering bij Krimpen aan de IJssel wordt gesloten. Daarvoor zijn de volgende 
criteria vastgesteld:
•	 Als bij storm bij Hoek van Holland een waterpeil wordt verwacht tussen 2 en 

3 mNAP, en het waterbezwaar op de Rijnlandse boezem minder dan 100 m3/s 
bedraagt, dan wordt de stormvloedkering gesloten bij een keerpeil van 2,25 
mNAP.

Afvoercapaci-
teit naar Hol. 
IJssel

%

HHSK-
Schiel.

1065 m3/min 20%

HHSK-
Krimp.

790 m3/min 15%

HHSK 
totaal

1855 m3/min 35%

HHR 2550 m3/min 49%

HDSR 840 m3/min 16%

Totaal 5245 m3/min

Figuur 2.25 Schematische weergave criteria voor sluiten stormvloedkering
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•	 Als bij storm bij Hoek van Holland een waterpeil wordt verwacht tussen 2 en 3 mNAP, en 
het waterbezwaar op de Rijnlandse boezem meer dan 100 m3/s bedraagt, dan wordt de 
stormvloedkering gesloten op de laagwaterkentering voorafgaande aan de stormvloed.

•	 Wanneer de verwachting is dat het waterpeil bij Hoek van Holland het niveau van 3 mNAP 
gaat overschrijden, dan wordt de stormvloedkering gesloten tijden de laagwaterkentering 
voorafgaande aan de stormvloedstand 

In Figuur 2.25 zijn deze criteria schematische weergegeven.

Bij een dreigende calamiteit van wateroverlast in een van de omliggende beheergebieden, 
kunnen de betreffende waterbeheerders ook los van deze criteria aan Rijkswaterstaat het 
verzoek doen om de kering te sluiten. 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de situaties sinds 2000 waarbij in 
Krimpen aan den IJssel een waterpeil tussen 1,95 en 2,10 mNAP is bereikt en waarbij de 
stormvloedkering al dan niet is gesloten.

2.8.4 Wateroverlast 2015-2016

Op 30 november 2015 en op 9 en 10 februari 2016 hebben inwoners van Gouderak, en 
ook van andere dorpen langs de Hollandsche IJssel, aangegeven dat de waterstanden op de 
Hollandsche IJssel hoger waren dan men gewend is. In Gouderak liepen een aantal kelders 
onder en was er sprake van schade. 
Naar aanleiding van deze signalen heeft Rijkswaterstaat nader onderzoek gedaan naar deze 
situaties en heeft zij getoetst of zij op de juiste wijze heeft gehandeld. De resultaten van dit 
onderzoek zijn vastgelegd in de memo Analyse wateroverlast Gouderak 2015-2016 d.d. 2 
juni 2016.

Tabel 2.7 Overzicht van momenten waarop de stormvloedkering is gesloten sinds 2000 bij 
waterstanden tussen 1,95 en 2,10 mNAP
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Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen:
•	 Rijkswaterstaat en betrokken waterschappen hebben conform het waterakkoord 

gehandeld.
•	 De opgetreden waterstanden bij Gouda-brug van november 2015 en februari 

2016 zijn niet de hoogste waterstanden van de afgelopen 35 jaar geweest, 
maar zijn wel als relatief hoog aan te merken. Van de situatie bij Gouderak zijn 
onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar , maar aangenomen wordt dat 
de meetgegevens bij Gouda-brug hierover goed inzicht geven, met dien verstande 
dat de waterstand bij Gouderak ongeveer 10 centimeter lager zal zijn. 

•	 Ten aanzien van de bediening van de kering zijn geen afwijkingen te herleiden ten 
opzichte van de bediening in de afgelopen 15 jaar.

•	 Vanaf 1999 lijken de waterstanden bij Gouda brug hoger te zijn geworden, 
waardoor het waterstandsverschil met de waterstanden in Krimpen aan den IJssel 
met gemiddeld 5 tot 10 centimeter is toegenomen. Vanaf 2004 lijkt de situatie 
constant, en kan dit geen verklaring meer zijn voor specifiek hoge waterstanden 
bij Gouderak.

•	 Met herontwikkeling van de Zellingwijk bij Gouderak is de situatie hier rivierkundig 
iets gewijzigd. Vanuit expert-judgement is ingeschat dat dit hooguit enkele 
centimeters effect kan hebben gehad op de waterstand ter plekke.

•	 Het is niet duidelijk of de huizen buitendijks in de afgelopen periode zijn meegezakt 
met de algemene bodemdaling die heeft plaatsgevonden (vanaf 1990 circa 25 
centimeter daling). Als huizen (deels) zijn meegezakt, kan dit een verklaring zijn 
voor de waargenomen wateroverlast.

•	 De opgetreden windsnelheid is op de betrokken data niet afwijkend geweest ten 
opzichte van andere hoogwatersituaties. 

•	 Het uitgeslagen water door gemalen op de Hollandsche IJssel heeft naar 
verwachting een beperkt waterstandsverhogend effect gehad (enkele centimeters). 

2.8.5 Waterkwaliteit

De Hollandsche IJssel heeft lange tijd bekend gestaan als de meest vervuilde rivier in 
Nederland. In de jaren 50 en 60 werden de oevers van de Hollandsche IJssel namelijk 
opgehoogd met afval en puin, waardoor deze ernstig vervuild raakten met olie, teer 
zware metalen en benzeen. In 1999 werd in het samenwerkingsproject Schoner 
Mooier Hollandsche IJssel van negen verschillende overheden gestart met het saneren 
van de vervuilde waterbodems en oevers en de herinrichting hiervan. Dit project 
is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een grote schoonmaak van de rivier. Van 
Gouda tot Capelle is de rivier gesaneerd en nautisch verdiept, en een groot aantal 
oevers en zellingen is gesaneerd en heringericht. 

Hoewel de waterkwaliteit is verbeterd, voldoet deze nog niet aan de doelstellingen die 
hieraan worden gesteld in het kader van de KRW. Voor een aantal chemische stoffen 
doen zich normoverschrijdingen voor en de ecologische waterkwaliteit wordt als 
matig tot ontoereikend beoordeeld. Het fosfaatgehalte van het water is nog relatief 
hoog (beoordeeld als ontoereikend), maar is wel (sterk) verbeterd ten opzichte van 
het verleden. Ook de concentratie stikstof is afgenomen, maar deze blijft als matig 
beoordeeld (KRW-factsheet december 2015). De waterkwaliteit hangt o.a. samen 
met de belasting vanuit diverse RWZI’s en de belasting vanuit de diverse aan- en 
achterliggende polders. 

De Hollandsche IJssel is een belangrijke bron voor de zoetwateraanvoer naar West 
Nederland (inlaat Gouda). In situaties waarbij de Rijnafvoer laag is (kleiner dan 1200 
m3/s) en afhankelijk van het getij en de windinvloed, is de bovenafvoer van de rivieren 
dan niet meer in staat om de zouttong van het zoute zeewater bij de Hollandsche 
IJssel weg te houden. Bij doorgaande aanvoer van water uit de Hollandsche IJssel naar 
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de achterliggende gebieden, wordt dan zout water (water met een hoog chloridegehalte) 
de Hollandsche IJssel ingetrokken. Om dit te voorkomen is in het Waterakkoord voor de 
Hollandsche IJssel (zie paragraaf 2.8.3) afgesproken dat de waterbeheerders van de 
omliggende beheergebieden de inspanningsverplichting hebben om de aanvoer zoveel 
mogelijk te reduceren. Op dat moment treedt een calamiteitenmaatregel in werking, die 
voorziet in een alternatieve aanvoer van zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en zelfs 
het IJsselmeer. De zoetwateraanvoer vanuit het Amsterdam Rijnkanaal is geregeld in het 
Waterakkoord Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (2005). Betrokken 
partijen bij dit Waterakkoord zijn Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR), Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) 
en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).
In de watertekortsituatie van 2011 is water via gemaal Krimpenerwaard ingelaten en via 
gemalen Verdoold en Veurink weer op Hollandsche IJssel gepompt met als doel om de 
Hollandsche IJssel zo goed mogelijk zoet te houden.
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3.1 Veenweideprogramma 

Dit is een overeenkomst tussen de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard, de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard, de 
natuurorganisaties en de agrarische organisaties uit het gebied. De afspraak hield in 
om gezamenlijk:
- duurzaam waterbeheer te realiseren en bodemdaling tegen te gaan;
- 2450 hectare nieuwe natuur aan te leggen;
- de landbouwstructuur te versterken;
- extra mogelijkheden voor toerisme en recreatie te creëren;
- vernieuwend ondernemerschap te stimuleren

In vervolg op het Veenweidepact heeft het waterschap o.a. een watergebiedsplan 
en peilbesluit uitgewerkt en in uitvoering genomen en heeft de provincie Zuid-
Holland de EHS-opgave voor het gebied begrensd. De natuuropgave is vervolgens 
nader uitgewerkt en heeft geleid tot een integraal herinrichtingsplan voor de 
Krimpenerwaard. Vanwege voortschrijdend inzicht en veranderend Rijksbeleid is dit 
plan nooit vastgesteld. 
Daarop hebben de provincie Zuid-Holland, de vijf gemeenten en maatschappelijke 
organisaties besloten dat er een aangepast plan moest komen. Dit is het zogenoemde 
Veenweidenprogramma geworden. Dit programma beoogt de doelen voor natuur, 
water en kansen voor recreatie en landbouw met elkaar te verbinden. De realisatie 
van dit programma vindt plaats door uitvoering van projecten. De natuurprojecten 
combineren natuurdoelen en wateropgaven. Alle partijen die samenwerken aan 

Bord oevers Hollandsche IJssel

3 Wateropgaven, 
beleidskaders en 
relevante thema’s

In 1985 is in de Krimpenerwaard gestart met de planvorming voor 

het landinrichtingsproject Krimpenerwaard. Hierin zijn meerdere 

stappen doorlopen, maar dit heeft niet geleid tot een definitief 

landinrichtingsplan dat in uitvoering is genomen. In 2005 werd wel 

het zogenoemde Veenweidepact afgesloten. 
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landbouw en recreatie bepalen per jaar welke projecten zij gaan uitvoeren om de doelen van 
de landbouwagenda en het recreatieprogramma te realiseren.
Basis voor het Veenweideprogramma is op dit moment de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 
2014-2021 en de uitwerking en aanvulling hierop van de Uitvoeringsovereenkomst 
Krimpenerwaard 2015-2021. In beide documenten is vastgelegd wat de doelen en kaders 
zijn voor het Veenweideprogramma en welke werkwijze en inzet betrokken partijen volgen. 

Ten aanzien van water ligt er met name een koppeling met de natuuropgaven voor het gebied. 
Doel is om uiterlijk in 2021 2250 hectare EHS (Natuur Netwerk Nederland) gerealiseerd te 
hebben, gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader 
van de KRW en het tegengaan van bodemdaling. 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland binnen 
de Krimpenerwaard en de gebieden die door de provincie Zuid-Holland aanvullend als 
weidevogelgrasland zijn aangewezen. 

De belangrijkste typen natuur die binnen het NNN worden nagestreefd, zijn weidevogelgrasland 
en botanische graslanden. Voor de weidevogelgraslanden is algemeen uitgangspunt dat in 
het broedseizoen een drooglegging van 0 tot 20 centimeter is gewenst. Voor botanisch 
graslanden geldt in het algemeen een vergelijkbaar doel ten aanzien van de drooglegging. 
Veelal is voor deze gebieden ook afplaggen gewenst. Door deze maatregel vindt actieve 
vernatting plaats zonder dat het peil wordt verhoogd. 

In algemene zin worden ten aanzien van water de volgende uitgangspunten gehanteerd:



BWZ Ingenieurs46

`Omwille van de waterkwaliteit en om een flexibel peilbeheer mogelijk te maken, 
worden gebieden met de functie landbouw en natuur van elkaar gescheiden. Ook 
komen er voor de natuurgebieden aparte aan- en afvoerroutes. De belangrijkste 
verbetering van de waterkwaliteit in de natuurgebieden komt doordat de belasting 
vanuit de landbouw vervalt. Hiernaast heeft het flexibel peilbeheer een positief effect 
op de planten en dieren in de sloten. 
Verder wordt het systeem zodanig ingericht dat water vanuit de Lek kan worden 
ingelaten. Lekwater is de beste bron voor aanvoer van water van een goede kwaliteit 
De waterstaatkundige inrichting van de natuurgebieden zorgt er ook voor dat onder 
extreme omstandigheden optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare 
bergingsruimte van deze gebieden.` 

Voor alle begrensde gebieden geldt het zogenoemde ‘nee-tenzij’-principe. Dit betekent 
dat geen ingrepen zijn toegestaan die de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
gebied significant aantasten, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, er 
geen reële alternatieven zijn, de negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt 
en de overblijvende effecten worden gecompenseerd. 

Vooral in het gebied ten zuidwesten van de bebouwde kern van Gouderak ligt de 
begrenzing van het NNN, dicht bij het plangebied van KIJK. 

3.2 Kaderrichtlijn Water (KRW)

In het gebied van de Krimpenerwaard zijn in het kader van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) meerdere KRW-waterlichamen begrensd. Dit zijn (zie ook figuur 3.2):

NL39-12a Sloten waterrijk Berkenwoude bij Krimpen
NL39-19a Krimpen aan den IJssel
NL39-20a Kromme, Geer en Zijde
NL39-21a Stolwijk
NL39-22a Bergambacht (bemalingsgebied gemaal Krimpenerwaard
NL39-23a Den Hoek en Schuwacht
NL39-25a Nesse natuur

Figuur 3.1
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De waterlichamen Stolwijk en Den Hoek en Schuwacht omvatten de hoofdwatergangen 
direct achter de gemalen Veurink en Verdoold.
De huidige toestand van deze waterlichamen en de maatregelen die voor de komende 
uitvoeringsperiode van de KRW zijn voorzien, zijn beschreven in de rapportage KRW-plan 
2016-2021 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. (september 2015).

Het maatregelenpakket voor de periode tot 2021 bestaat voor de waterlichamen in de 
Krimpenerwaard uit de volgende maatregelen:
Voor waterlichaam Krimpen aan den IJssel is inmiddels de wens naar voren gekomen om een 
inlaatmogelijkheid vanuit de Hollandsche IJssel te realiseren. Dit is mogelijk combineerbaar 
met de werkzaamheden die voor het KIJK-project moeten gaan plaatsvinden.

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard zijn de volgende maatregelen 
benoemd:
•	 Kringlooplandbouw, zorgen voor inzicht in nutriëntenstromen op bedrijfsniveau
•	 Duurzaam graslandbeheer: optimaal benutten nutriënten en op juiste wijze toedienen 
•	 Verminderen erfafspoeling
•	 Optimaliseren onderhoud watergangen, verdiepen watergangen
•	 Toepassing onderwaterdrainage, vergroten kennis en ervaring hiermee.

Krimpen aan den IJssel - Extra kroos verwijderen

- Studie oorzaak waterkwaliteits-ontwikkeling

Bergambacht - Vispasseerbaar maken gemaal Krimpenerwaard

Hoek en Schuwacht - Vispasseerbaar maken gemaal Veurink

Sloten waterrijk Berkenwoude

Stolwijk

Bergambacht

Kromme Geer en Zijde

Hoek en Schuwacht

Krimpen aan den IJssel 

- Financieel stimuleren ontwikkeling natuurvriendelijke 

oevers

- Onderzoek watersysteem functioneren Krimpenerwaard

- Studie ter voorbereiding keuzes voor SGBP3 (doelbepa-

ling)

Idem voorgaand, exclusief 

Krimpen aan den IJssel

- Ondersteuning Deltaplan agrarisch Waterbeheer Krimpe-

nerwaard

Figuur 3.2 KRW-waterlichamen in de Krimpenerwaard
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Generieke maatregelen van het waterschap voor verbetering van de waterkwaliteit 
zijn:
•	 Emissiebeleid: het streven is dat emissies geen belemmering meer vormen voor 

het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen. 
•	 Peilbeheer: waar mogelijk wordt het peilbeheer afgestemd op de 

waterkwaliteitsdoelen.
•	 Maaibeheer op basis van Ecokleurenkoers: waar mogelijk vanuit het 

waterkwantiteitsbeheer wordt een meer extensief maaibeheer aangehouden. 
•	 Baggeren: baggeren wordt meer afgestemd op de waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsdoelen 
•	 Visbeleid: verbeteren mogelijkheden vismigratie en reguleren visserijgebruik. 

3.3 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

Op grond van de Provinciale Verordening Water van de provincie Zuid Holland (en 
oorspronkelijk het Nationaal Bestuursakkoord Water) dient het watersysteem te 
voldoen aan de vastgestelde normering voor wateroverlast. Het betreft hier normen 
die gaan over de frequentie van inundatie vanuit het oppervlaktewater. Op grond van 
het huidige functioneren van het watersysteem voldoet dit aan de gestelde normen 
voor wateroverlast. Er is dus geen sprake van een NBW-opgave.
Voor de Krimpenerwaard geldt dat dit een watersysteem is met een relatief zeer 
grote oppervlakte open water. Bij hevige neerslag is de waterstandsstijging in het 
watersysteem daarom relatief beperkt. Hierdoor is het gebied van de Krimpenerwaard 
niet of nauwelijks bekend met wateroverlast door inundatie vanuit het oppervlaktewater. 
Wel duurt het relatief lang om het water weer af te voeren en de waterstanden na een 
neerslagpiek weer op peil te krijgen.

3.4 Maaivelddaling

Zoals eerder beschreven heeft het gebied van de Krimpenerwaard te maken met 
maaivelddaling. Dit betreft niet alleen de dijktrajecten van KIJK, maar (juist) ook het 
binnenliggende poldergebied . Uitgaande van een gemiddelde maaivelddaling van 5 
tot 10 mm per jaar, bedraagt de daling van het maaiveld in een periode van 20 jaar 
(tot 2035) circa 10 tot 20 centimeter, en in een periode van 35 jaar (tot 2050) circa 
17 tot 35 centimeter.
De maaivelddaling die in de toekomst zal gaan optreden hangt samen met het 
toekomstige peilbeheer en de droogleggingen die hierbij aangehouden. 

In algemene zin geldt dat de drooglegging van de nieuwe natuur in het gebied zal 
verminderen ten opzichte van de huidige situatie. De maaivelddaling in deze gebieden 
zal hierdoor ook verminderen. Bij afplaggen wordt het maaiveld weliswaar actief 
verlaagd, maar dit is bedoeld als eenmalige ingreep. In de landbouwgebieden zal de 
bestaande drooglegging in principe gehandhaafd blijven. Het peil zakt hier mee met 
de opgetreden maaivelddaling.
 
Aandachtspunt voor de langere termijn is het optreden van ongelijkmatige 
maaivelddaling in het gebied. Bij ongelijkmatige maaivelddaling zal het steeds lastiger 
worden om een robuust watersysteem te handhaven. Ook voor de infrastructuur 
vormt dit een belangrijk aandachtspunt, bij gelijkblijvend waterpeil kan eventueel 
ongewenste vernatting plaatsvinden.
Als de waterpeilen aan de maaivelddaling worden aangepast, zal het waterpeil, in 
ieder geval in delen van het gebied verder worden verlaagd. De grondwatersituatie 
zal hierdoor kunnen veranderen: meer kwel in Krimpenerwaard vanuit Lek, verlaging 
grondwaterstanden en stijghoogte in het watervoerend pakket ter hoogte van de 
Hollandsche IJssel.
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Door verlaging van grondwaterstanden kunnen ook knelpunten gaan optreden in relatie tot 
bebouwing en infrastructuur. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het droogvallen van houten 
funderingen, of het ongelijkmatig zakken van infrastructuur.
Zie als voorbeeld het grondwateronderzoek dat heeft plaatsgevonden voor de bebouwde 
kern van Gouderak (zie paragraaf 2.5.4).

3.5 Slim watermanagement Hollandsche IJssel

In het Deltaprogramma Zoetwater is de ambitie uitgesproken voor Slim Watermanagent 
(SWM). Het gebied van de Hollandsche IJssel is benoemd als een van de deelgebieden om het 
Slim Watermanagement nader uit te werken.
Inmiddels is van dit project in november 2016 een eerste rapportage uitgebracht, waarin de 
volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:
•	 Beschrijving van functioneren van het watersysteem en het operationeel beheer voor de 

Hollandsche IJssel en de aanliggende beheergebieden van de Hoogheemraadschappen 
Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden.

•	 Redeneerlijn met slim watermanagementstrategieën voor hoogwatersituaties en situaties 
met een watertekort.

Uitgewerkte strategieën voor situaties met hoogwater zijn:
•	 Tijdig sluiten stormvloedkering op keerpeil
•	 Tijdig sluiten stormvloedkering op laagwaterkentering
•	 Beperken afvoer naar Hollandsche IJssel
•	 Gericht schade accepteren.

De timing van de inzet van de stormvloedkering bepaalt wat na sluiting van de kering de 
resterende bergingsruimte is voordat het vastgestelde maalstoppeil van 2,60 mNAP wordt 
bereikt. Door hier effectief mee om te gaan, kan het maalstoppeil mogelijk worden verlaagd, 
omdat door tijdig sluiten van de kering er toch voldoende berging beschikbaar is.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Onderwerpen die nog uitgewerkt gaan worden, zijn 
de beschrijving van een prototype informatiescherm Hollandsche IJssel en een roadmap met 
vervolgstappen om het slim watermanagement verder uitwerking te geven. 

De uitwerking van gedachtenlijn van Slim Watermanagement zorgt voor kennisdeling, 
informatie-uitwisseling en nieuwe inzichten over het functioneren van de watersystemen 
van de verschillende waterbeheerders en de onderlinge samenhang en relaties hierin. De 
resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te kijken, welke vervolgstappen en/of 
maatregelen verder uitgewerkt moeten worden en waarover eventueel nadere besluitvorming 
moet plaatsvinden. Op termijn kan dit, als dit nodig cq. wenselijk is, mogelijk ook leiden tot 
aanpassing/actualisering van de geldende afspraken uit het Waterakkoord Hollandsche IJssel. 
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3.6 Signalen van bewoners

In de gesprekken met bewoners die tot nu toe hebben plaatsgevonden, zijn ook 
opmerkingen naar voren gekomen die betrekking hebben op o.a. wateroverlast. 
De gespreksverslagen met de bewoners zijn samengevat in een database 
(Klanteisensysteem KIJK) waarin de opmerking per thema zijn vastgelegd. Deze 
opmerkingen worden meegenomen richting de keuze voor het Voorkeursalternatief 
(VKA) en richting de planuitwerking.

In figuur 3.3 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor opmerkingen zijn 
gemaakt die relatie hebben met het watersysteem en /of de bodemopbouw. Hiervoor 
zijn de volgende thema’s geselecteerd:

Uit navraag bij medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard (voorheen gemeente 
Ouderkerk aan de IJssel) is naar voren gekomen dat er in de afgelopen jaren geen 
klachten/meldingen zijn binnengekomen van bewoners langs de IJsseldijk over natte 
plekken of andere gerelateerde onderwerpen. Ook met graven/werkzaamheden aan 
de gemeentelijke riolering is er geen last geweest met bijvoorbeeld kwelwater. Vanuit 
deze ervaringen zijn er dus geen specifieke aandachtsgebieden aan te wijzen vanuit 
de gemeente. 

Indicaties aanpassing maalstoppeil 

Uitgaande van sluiting bij een keerpeil van 2,25 mNAP is een waterschijf van 
0,35 meter beschikbaar voordat het maalstoppeil is bereikt. Uitgaande van een 
waterpeilstijging na sluiting van de kering van 10 cm/uur duurt het dus ruim 3 
uur voordat de beschikbare berging volledig is benut.
Indien de stormvloedkering op een peil van 1 mNAP wordt gesloten, dan is 
een waterschijf van 1,60 meter beschikbaar voor berging van afvoerwater uit 
het achterliggende gebied. Bij een stijging van 10 cm/uur duur het dan 16 uur 
voordat de beschikbare berging volledig is gevuld. In dit geval duurt het dus veel 
langer voordat het maalstoppeil is bereikt. Dit geeft mogelijk kansen om het 
maalstoppeil te verlagen. 

Om het maalstoppeil ten opzichte van de uitgangssituatie (berging na ruim 3 uur 
vol, of berging na 16 uur vol) met 10 centimeter te verlagen is een waterberging 
benodigd van circa 225.000 m3. Dit betekent dat in dat geval een alternatieve 
waterberging beschikbaar moet zijn van bijvoorbeeld 45 hectare met een 
waterschijf van 0,5 meter.
Voor de bemalingsgebieden die afwateren op de Hollandsche IJssel kan ook 
worden gedacht aan het (tijdelijk) stopzetten van de bemaling. Uitgaande van 
een open waterpercentage van gemiddeld 15% over het gehele gebied, betekent 
het niet afvoeren van 225.000 m3 een extra peilstijging van circa 1,5 centimeter. 
In de praktijk. Kanttekening hierbij is wel dat als de watergangen al vol staan, 
deze waterberging niet meer volledig in de watergangen zal plaatsvinden, maar 
(deels) ook op de percelen (inundatie maaiveld). 

Geselecteerde thema’s signalen bewoners

Heipalen Ophoging Waterplas

Hoogte Waterinlaat Waterstand

Kunstwerk Wateroverlast Zetting
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 3.7 Afdamming Hollandsche IJssel
Vanwege de beperkte ruimte voor dijkversterkingen langs de Hollandsche IJssel en de kosten 
die een dijkversterking met zich meebrengt, is in eerder stadium ook het alternatief in 
beschouwing genomen om de Hollandsche IJssel volledig af te dammen en het peil hierin fors 
te verlagen. Dit betekent dat de Hollandsche IJssel geen getijde-invloed meer zou ondervinden 
en dat er geen open verbinding voor de scheepvaart meer zou zijn.

In het kader van het Deltaprogramma, deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden is deze optie 
niet kansrijk geacht, vanwege kosten, en gevolgen voor ecologie, zoetwatervoorziening en 
scheepvaart.
In het Deltaprogramma 2015, waarin de nationale Deltabeslissingen en de concrete 
voorkeursstrategieën per regio zijn opgenomen, is ten aanzien van de voorkeursstrategie voor 
waterveiligheid in de regio Rijnmond-Drechtsteden het volgende geformuleerd:

Een uitgekiende combinatie van drie typen preventieve maatregelen vormt het fundament 
voor het beschermingsniveau: stormvloedkeringen, dijken en rivierverruiming. Bij vervanging 
van de Hollandsche IJsselkering en de Maeslantkering in de tweede helft van deze eeuw 
wordt een nieuw optimum gezocht tussen de eisen aan de stormvloedkering en het stelsel van 
dijken. Uitgangspunt daarbij is dat de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Waterweg open rivieren 
blijven, met maximale kansen voor scheepvaart en getijdennatuur. Deze oplossing is het meest 
kosteneffectief en tast de natuurlijke dynamiek het minst aan. Als deze stormvloedkeringen 
aan vervanging toe zijn, komen hier opnieuw open en afsluitbare stormvloedkeringen. 

Voortschrijdend inzicht kan aanleiding zijn om gemaakte keuzen te heroverwegen. In de 
Memo Nut en Noodzaak KIJK (HHSK, 16 augustus 2016) is geconcludeerd dat gezien het 
actuele veiligheidstekort, de onzekerheden en de benodigde tijd voor het realiseren van een 
afdamming, de dijkversterking KIJK als “no-regret” beschouwd kan worden. 
Aanbeveling is wel om met relevante betrokkenen de mogelijkheden en consequenties van 
afdamming nader te onderzoeken. Als mogelijke en nog niet beschouwde oplossing kan ook 
worden gedacht aan een afsluitbare half open afdamming met verlaagd peil, zodanig dat 
dijkversterkingsopgave sterk wordt verkleind, maar er wel sprake blijft van een (gedeeltelijke) 
getijdewerking. In het kader van de verkenning van project KIJK wordt dit nader beschouwd.

Figuur 3.3 Locaties meldingen stakeholders in relatie tot water en bodem
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0

4.1 Deeltraject 1: KM 25.6 t/m KM 27.1

Dit deeltraject ligt in de bebouwde kern van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
Min of meer parallel aan het dijktraject van KIJK loopt een hoofdwatergang die de 
waterafvoer langs de dijk verzorgt. Gedeeltelijk grenst de hoofdwatergang direct aan 
de beschermzone van de dijk. De waterafvoer loopt hoofdzakelijk in zuidelijke en 
oostelijke richting en komt uiteindelijk uit in het peilvak dat bemalen wordt door 
gemaal Veurink.

Het KIJK-dijktraject ligt volledig binnen peilvak GPG 490 met een vigerend flexibel 
peil tussen -2,07 tot -2,02 mNAP (peil 2016). In de komende jaren is niet voorzien in 
een wijziging hiervan. De hoofdwatergangen die naar gemaal Johan Veurink lopen, 
liggen in peilvak GPG 494 met een vigerend flexibel peil tussen -2,22 en -2,17 mNAP 
(peil 2016). Voor 2020 is een peilaanpassing voorzien van 1 centimeter (verlaagd peil).

Binnen dit deeltraject liggen twee peilbuizen die gebruikt zijn voor de hoog- 
laagwatermetingen en een peilbuis uit Dinoloket, waarvan in de bijlage van dit rapport 
het gemeten stijghoogteverloop in de loop van de tijd is weergegeven (B38A0279). 
Ook liggen bij de dijktraject (begin bij KM 25-6) twee locaties waar op dit moment 
continumetingen plaatsvinden van de waterspanning/waterstand (toegankelijk via 
webportaal).

Diversiteit langs de dijk

4 Uitwerking per deeltraject

In dit hoofdstuk is het KIJK-dijktraject onderverdeeld in 5 

deeltrajecten (indeling willekeurig) en is per deeltraject een 

uitsnede gemaakt van een aantal relevante gegevens ten aanzien 

van de waterhuishouding in de directe omgeving van de dijk en de 

beschikbare gegevens.

Per deeltraject is een korte aanduiding gegeven van de belangrijkste 

kenmerken en/of aandachtspunten.
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Figuur 4.1 Overzicht deeltraject 1: KM 25.6 t/m KM 27.1

GPG 494

GPG 495

GPG 490

Gemaal Johan
Veurink
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4.2 Deeltraject 2: KM 29.2 t/m KM 31.0

Dit deeltraject ligt ten noorden van de bebouwde kern van Ouderkerk aan den IJssel 
in de gemeente Krimpenerwaard. Min of meer parallel aan het dijktraject van KIJK 
loopt een hoofdwatergang die de waterafvoer langs de dijk verzorgt. Deze hoofd-
watergang ligt in het algemeen binnen een zone van 50 tot 100 meter buiten de 
beschermingszone van de dijk, lokaal grenst de hoofdwatergang ook direct aan de 
beschermingszone. Deels ligt de hoofdwatergang tussen de dijk en de aanwezige 
bebouwing, deels ligt deze ook aan de achterzijde van de bebouwing. De wateraf-
voer via de hoofdwatergang loopt in zuidwestelijke richting, via aangesloten overige 
watergangen loopt de waterafvoer in zuidoostelijke richting. Uiteindelijk loopt deze 
waterafvoer via het stelsel van hoofdwatergangen en overige wateren naar gemaal 
Hillekade, waar het water wordt opgemalen naar peilvak GPG 494 dat afvoert naar 
gemaal Johan Veurink.

 
Het KIJK-dijktraject ligt volledig binnen peilvak GPG 495 met een vigerend flexibel peil 
tussen -2,31 en -2,26 mNAP (peil 2016). Voor 2020 is een peilaanpassing voorzien 
van 2 centimeter (verlaging). 
Aan de zuidzijde van deeltraject moet rekening worden gehouden met aanwezigheid 
van een voormalige stroomgordel in de ondergrond.

Binnen dit deeltraject liggen een peilbuis die gebruikt is voor de hoog- 
laagwatermetingen. Ook liggen binnen dit deeltraject twee locaties waar op 
dit moment continumetingen plaatsvinden van de waterspanning/waterstand 
(toegankelijk via webportaal). 

Figuur 4.2 Overzicht deeltraject 2: KM 29.2 t/m KM 31.0

GPG 495
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4.3 Deeltraject 3: KM 31.0 t/m KM 32.6

Min of meer parallel aan het dijktraject van KIJK loopt een hoofdwatergang die de waterafvoer 
langs de dijk verzorgt. De waterafvoer loopt in noordelijke richting naar gemaal De Nesse 
(gelegen in deeltraject vier). De hoofdwatergang ligt in een zone van circa 10 tot 40 meter 
afstand beschermingszone van de dijk, waarbij zowel aan de west- als oostzijde van de 
watergang bebouwing voorkomt.
 
Het KIJK-dijktraject ligt in dit deeltraject nog voor een klein deel (tussen KM 31.0 en KM 31.2) 
in peilvak GPG 495 met een vigerend flexibel peil tussen -2,31 en -2,26 mNAP (peil 2016) 
en vervolgens grenst bij KM 31.2 een (zeer) klein stukje dijk aan peilvak GPG 496 met een 
flexibel peil tussen -2,24 en -2,19 mNAP (peil 2016). De rest van dit deeltraject ligt in peilvak 
GPG600, het peilvak van gemaal de Nesse. Voor dit peilvak is een flexibel peil vastgesteld van 
-2,65 tot -2,60 mNAP (peil 2016). Voor 2020 is voor dit peilvak een peilaanpassing voorzien 
van 3 centimeter (verlaging). Aan de (zuid)oostzijde van het dijktraject ligt het nieuwe peilvak 
GPG 1026, waarin het waterpeil is afgestemd op de gewenste natuurontwikkeling. Het gaat 
hier om een flexibel peil tussen -2,46 en -2,31 mNAP. In dit peilvak is het peil dus duidelijk 
hoger dan het oorspronkelijke peil van peilvak GPG600 en ook de peilmarge is groter. 

Binnen dit deeltraject liggen twee peilbuizen die gebruikt zijn voor de hoog- laagwatermetingen. 
Ook ligt binnen dit deeltraject een locatie waar op dit moment continumetingen plaatsvinden 
van de waterspanning/waterstand (toegankelijk via webportaal). In peilvak GPG600, op bijna 
300 meter vanaf de dijk ligt één peilbuis waarvan in de bijlage van dit rapport het gemeten 
stijghoogteverloop in de loop van de tijd is weergegeven. (B38A0242).

 Figuur 4.3 Overzicht deeltraject 3: KM 31.0 t/m KM 32.6

GPG 600

GPG 600

GPG 495 GPG 496
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4.4 Deeltraject 4: KM 32.6 t/m KM 35.6

Alleen langs het meest zuidelijke deel van dit deeltraject, een langs KM 34.8 tot KM 
35.1 ligt er een hoofdwatergang min of meer parallel, op kortere afstand (10 tot 
40 meter) van de beschermzone van de dijk. Verder is afstand tussen de dijk en de 
hoofdwatergang groter (ter hoogte van KM 34.9 tot KM 35.1), of loopt er helemaal 
geen hoofdwatergang langs de dijk. 

Van KM 32.6 tot KM 35.1 ligt het KIJK-dijktraject binnen peilvak GPG600 dat afwatert 
naar gemaal de Nesse. Voor dit peilvak is een flexibel peil vastgesteld van -2,65 tot 
-2,60 mNAP (peil 2016). Voor 2020 is voor dit peilvak een peilaanpassing voorzien van 
3 centimeter (verlaging). De waterafvoer binnen dit peilvak is gericht naar gemaal de 

Nesse. De afvoerrichting is hiermee afhankelijk van de plaats binnen dit peilvak en de 
ligging van de watergangen. 

Van KM 35.1 tot KM 35.6 ligt het KIJK-dijktraject in peilvak GPG 601. Voor dit 
peilvak geldt een flexibel peil tussen -2,65 en -2,60 mNAP (peil 2016). Dit is dus 
gelijk aan peilvak GPG600. Voor 2020 is een peilaanpassing voorzien van 4 centimeter 
(verlaging).
Binnen dit deeltraject liggen drie peilbuizen die gebruikt zijn voor de hoog- 
laagwatermetingen. 

Peilvak Peil 2016 Peil 2020

GPG 601 -2,65 tot -,260 -2,69 tot -2,64

GPG 496 -2,24 tot -2,19 -2,25 tot -2,20

GPG 508 -2,53 tot -2,48 Afh. van ruimtelijke opgave prov. Zuid-Holland

Figuur 4.4 Overzicht deeltraject 4: KM 32.6 t/m KM 35.6

GPG 600

GPG 601

Gemaal de Nesse
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4.5 Deeltraject 5: KM 35.6 t/m KM 37.8

Langs dit deeltraject liggen de hoofdwatergangen in het algemeen op grotere afstand van de 
dijk, alleen in het traject van 36.7 tot 37.1 ligt de hoofdwatergang op kortere afstand.
In dit deeltraject grenst het KIJK-dijktraject langs drie verschillende peilvakken. Zie 
onderstaande tabel. Ook ligt er een particuliere peilafwijking nabij de dijk. Het is sprake van 
een verlaagd peil ten opzichte van het peil van het betreffende peilvak (GPG 601).
De waterafvoer in peilvak GPG601 is noordoostelijk gericht , naar het peilvak van gemaal 
Verdoold (peilvak GPG 496).
In peilvak GPG 496 is de waterafvoer gericht naar gemaal Verdoold in noordwestelijke richting. 
In de nabijheid van gemaal Verdoold pomp het gemaal Middelblok de waterafvoer van peilvak 
GPG 508 naar peilvak GPG 496, waarna het via gemaal Verdoold op de Hollandsche IJssel 
wordt geloosd. 
Langs dit gehele deeltraject moet rekening worden gehouden met aanwezigheid van een 
voormalige stroomgordel in de ondergrond.

Binnen dit deeltraject liggen een peilbuis die gebruikt is voor de hoog- laagwatermetingen. 
Net buiten dit deeltraject, ter hoogte van KM 38.4 liggen drie peilbuizen waarvan in de 
bijlage van dit rapport het gemeten stijghoogteverloop in de loop van de tijd is weergegeven 
(peilbuizen B38A0247, B38A0248 en B38A0249).
Ter hoogte van KM 35.8 liggen twee locaties waar op dit moment continumetingen 
plaatsvinden van de waterspanning/waterstand (toegankelijk via webportaal). 

Bij Gouderak liggen ook verschillende peilbuizen die gebruikt zijn voor het grondwateronderzoek 
Gouderak (zie kader paragraaf 2.6.4).

Figuur 4.5 Overzicht deeltraject 5: KM 35.6 t/m KM 37.8

GPG 601

GPG 508

Peilafwijking

GPG 496

Gemaal Verdoold Gemaal Middelblok
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0

Voor specifieke vraagpunten ten aanzien van het watersysteem kunnen 
vervolguitwerkingen 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 (zie paragraaf 3.4)

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 (zie paragraaf 3.4). 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. 

5 Leemtes in kennis, kansen 
en randvoorwaarden

In deze Bureaustudie is een samenvattend overzicht gegeven van 

het functioneren van het watersysteem en de diverse beschik-

bare gegevens en informatie hierover. Dit vormt basisinformatie 

voor het vaststellen van de ontwerpuitgangspunten, het ontwik-

kelen van de kansrijke alternatieven en het beoordelen van de 

effecten hiervan. 
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Maalstoppeil en ruimte voor waterberging in het achterland van de Krimpenerwaard (zie 
paragraaf 3.5)

Indien het maalstoppeil op de Hollandsche IJssel kan worden verlaagd en/of de 
waterstandsstijging op de Hollandsche IJssel kan worden beperkt, s 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 gegevens actueel meetnet waterspanningsmeters (zie paragraaf 2.6.3)

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 aanvullende inzichten geven over het verloop van de waterstanden 
langs de dijk en de invloed van de Hollandsche IJssel hierop 
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Meldingen bewoners (zie paragraaf 3.6)

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).

Inlaat Krimpen aan den IJssel (zie paragraaf 3.2)

Ter verbetering van de waterkwaliteit in de bebouwde kern van Krimpen aan den 
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.
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0 Verklarende woordenlijst

Paragraaf Begrip Toelichting
2.1.3 Irreversibel Onomkeerbaar

2.1.3 Textuur Korrelgroottesamenstelling van de grondsoor-
ten

2.6.1 Kwel Opwaarts gerichte grondwaterstroming 
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2.6.1 Wegzijging Neerwaarts gerichte grondwaterstroming 

2.6.1 Stijghoogte Niveau tot waar het grondwater in een peilbuis 
stijgt (ten opzichte van een bepaalde referentie, 
meestal is dit NAP). Grondwater stroomt van 
plekken met een hoge, naar plekken met een 
lage stijghoogte.
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Paragraaf Begrip Toelichting
2.6.4 Grond-

water-
stand/
opper-
vlaktewa-
ter-
stand

De grondwaterstand is de waterstand van het 
grondwater in een perceel (ten opzichte van een 
bepaalde referentie, meestal is dit NAP of maai-
veld).

De oppervlaktewaterstand is de waterstand in een 
watergang (ten opzichte van een bepaalde referen-
tie, meestal is dit NAP)

2.6.4 GLG Gemiddeld Laagste Grondwaterstand. De GLG 
is een veelgebruikte maat om het niveau van de 
grondwaterstand te karakteriseren. De GLG is ge-
definieerd als het rekenkundig gemiddelde van de 
3 laagste grondwaterstanden in een  hydrologisch 
jaar (1 april tot 31 maart), waarbij de grondwater-
stand gemeten is met een frequentie van 2 maal 
per maand (omstreeks de 14e en 28e van elke 
maand) over een periode van minimaal 8 jaar.

2.6.4 GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. De GHG 
is een veelgebruikte maat om het niveau van de 
grondwaterstand te karakteriseren. De GHG is 
gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde van 
de 3 hoogste grondwaterstanden in een  hydrolo-
gisch jaar (1 april tot 31 maart), waarbij de grond-
waterstand gemeten is met een frequentie van 2 
maal per maand (omstreeks de 14e en 28e van elke 
maand) over een periode van minimaal 8 jaar.

2.7.2 Bema-
lingsge-
bied

Gebied waarvan het overtollige water via een be-
paald gemaal wordt afgevoerd. Binnen een bema-
lingsgebied kunnen één of meerdere peilgebieden/
peilvakken voorkomen.

2.4/ 2.7.2 Peilge-
bied/peil-
vak

Gebied waarvoor het waterschap een bepaald op-
pervlaktewaterpeil heeft vastgesteld
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Paragraaf Begrip Toelichting
2.7.2 Peilbe-

sluit
In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast 
van een bepaald, begrensd gebied. Het waterschap is dit 
wettelijk verplicht. Het peilbesluit geeft aan de belang-
hebbenden duidelijkheid en zekerheid over het te voeren 
peilbeheer in een gebied.  Het waterschap heeft een in-
spanningsverplichting om de vastgestelde peilen van een 
peilbesluit te handhaven.

2.7.2 Droog-
legging

Afstand tussen maaiveld en de hoogte van het waterpeil 
in een watergang.

2.8.3 Verzilting Toenemen van het zoutgehalte van het grond- en/of op-
pervlaktewater

2.8.3 Waterbe-
zwaar

Het overtollige water dat uit een gebied dat afgevoerd 
moet worden.

2.8.3 Maalstop Stopzetten van de waterafvoer van een gemaal. De af-
kondiging van een maalstop vindt meestal plaats om ver-
dere peilstijging op de watergang waarop het gemaal haar 
overtollige water loost, te voorkomen

2.8.3 Maal-
stoppeil

Waterpeil in de ontvangende watergang, waarbij een 
maalstop wordt afgekondigd voor de gemalen die afwate-
ren op deze watergang.

2.8.3 Laagwa-
ter-ken-
tering

Moment waarop er geen getijdestromingen zijn bij laagwa-
ter (laag water is bereikt, onder invloed van getijdewerking 
gaat het waterpeil hierna weer stijgen)

2.8.5 KRW De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn 
die voorschrijft dat de (ecologische) waterkwaliteit van de 
Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet 
voldoen. Onder voorwaarden zijn er mogelijkheden voor 
uitstel tot 2021 of 2027. Doelstelling is het realiseren van 
een goede ecologische en chemische toestand van het 
watersysteem en het bevorderen van een duurzaam ge-
bruik van water. Voor het bereiken van de doelen, die 
moeten leiden tot de goede toestand, geldt een resultaats-
verplichting.
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0 Bijlage 1

Dwarsdoorsnedes ondergrondmodel REGIS 2.1 (Dinoloket)

PROFIEL 1 Ouderkerk-zuid - Hitland
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PROFIEL 2 Ouderkerk-noord – ‘s Gravenweg
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0 Bijlage 2

Stroomgordelkaarten

Geulenkaart HHSK



69Verkenningsfase Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Stroombanenkaart gebaseerd op Berendsen et al
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0 Bijlage 3

Peilbuisdata
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Peilbuisgegevens gebaseerd op meetreeksen opgenomen in Dinoloket



2Kadeverbetering Giessen-Noordeloos


