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Beantwoording gestelde vragen bij 
online informatiebijeenkomst KIJK – 
NRD op 16 februari 2021 
 

De online informatiebijeenkomst is terug te kijken via deze link.  

Onderdeel van de presentatie was een sheet met een globale planning van de Planuitwerkingsfase, die 

vindt u op de webpagina Planning. 

De NRD vindt u hier. 

Een publieksvriendelijke versie van de NRD vindt u hier.  
 

Alle vooraf gestelde vragen én alle vragen die tijdens de bijeenkomst in de chat werden gesteld, 

worden hieronder beantwoord. We hebben de vragen genummerd en onderverdeeld naar onderwerp. 

Bij sommige vragen ziet u nog geen antwoord, daarbij hebben we meer tijd nodig om deze goed te 

beantwoorden.  
 

U kunt met vragen ook altijd direct contact opnemen met Omgevingsteam KIJK, 

omgevingsteamkijk@hhsk.nl. Ga voor meer contactgegevens naar de pagina Contact. 
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GESTELDE VRAGEN 

1.1 NRD proces en zienswijzen, inspraak, participatie 

  
1. Waarom is er enkel een beroepsmogelijkheid benoemd bij de Raad van State? Normaliter wordt 

een eerste beroep op een omgevingsvergunning ingediend bij de "normale" bestuursrechter? 

Het Projectbesluit wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de 

https://getdialog.webinargeek.com/watch/zW4K2t7fhDM/
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/planning-dijkversterking-kijk
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/NRD_verslag_2001v20jan.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/20210204NRDPublieksversie.pdf
mailto:omgevingsteamkijk@hhsk.nl
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/contact
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Algemene wet bestuursrecht. De planning bij KIJK is dat de plannen in 2022 in procedure gaan. De 

invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. Dat betekent dat de 

formele procedure bij KIJK gaat verlopen via de nieuwe Omgevingswet (en dus niet volgens de huidige 

procedure met een (ontwerp) Projectplan op basis van de Waterwet). De procedure doorloopt de 

volgende stappen:  

Naar aanleiding van het ontwerp (dijkversterkingsplan) projectbesluit kunnen binnen 6 weken na 

ter inzagelegging zienswijzen (reacties) worden ingediend.   

Deze zienswijzen worden door Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), in 

samenwerking met de betrokken bevoegde gezagen, goed afgewogen en beantwoord in een Nota van 

beantwoording.  In sommige gevallen kan deze afweging leiden tot een aanpassing van het 

definitieve Projectbesluit dat samen met de Nota van Beantwoording wordt vastgesteld door het 

bestuur van het hoogheemraadschap.   

Dit definitieve projectbesluit, met het dijkversterkingsplan, met de Nota van beantwoording, moet 

goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag). Tegen 

het goedkeuringsbesluit staat binnen zes weken na bekendmaking beroep open bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een wettelijk vastgestelde procedure voor 

dijkversterkingen. 
 

2. Wij zouden graag als Stichting Archeologie Krimpenerwaard worden betrokken in deze 

onderzoeksfase. Wilt u ook de NVWK betrekken? 

Goed dat u ons benadert. Om een zo goed mogelijk projectresultaat neer te kunnen zetten, vinden wij 

het belangrijk om belanghebbenden te betrekken.   

In de verkenningsfase is met de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) met enige 

regelmaat contact geweest om input te leveren op de concept onderzoeken met betrekking Flora en 

Fauna. Als HHSK (en met ons ook het betrokken bureau Waardenburg) hebben wij dat enorm 

gewaardeerd omdat het uiteindelijk de kwaliteit van de onderzoeken heeft verbeterd. 

Ook in de planuitwerkingsfase benutten wij graag de input van de NVWK en ZHL. Datzelfde geldt voor 

de Stichting Archeologie Krimpenerwaard. Wij nemen met u en hen contact op.     
  
3.  Wij hebben als belangengroep uit de kern Gouderak een uitgesproken mening en alternatieven 

aan u Ligt voor bij . in de stukken hebben wij kunnen zien dat daar nog niet op ingegaan is. Komt 

daar eerst alvorens hierover de besluitvorming over genomen wordt nog overleg met ons over?  

 

4. Ik vroeg mij af hoe wij als bewoners betrokken worden bij de verdere uitwerking in details en in 

het bijzonder 5.7, 5.8 en 5.9, waarbij met name op basis van locatie verschillen zullen leven onder de 

bewoners? 

Gedurende de Planuitwerkingsfase en voorafgaand aan de realisatie betrekken we alle 

belanghebbenden regelmatig in de verdere uitwerking. Naarmate we dichterbij de realisatie komen, 

wordt het detailniveau van de uitwerking steeds groter. Als eerste delen we onder meer de concept 

voorkeursvariant (zomer 2021).   

De komende maanden wordt de concept Voorkeursvariant (VKV) met betrekking tot. het ontwerp 

uitgewerkt. Volgens de huidige planning wordt het concept VKV in juni/juli voor consultatie voorgelegd 

aan alle betrokken bewoners en belanghebbenden. Bij de consultatie kunnen alle bewoners hun 

reactie geven. Alle reacties worden meegewogen bij de vaststelling van het definitieve VKV door het 

dagelijks bestuur van HHSK in het najaar. Na vaststelling van het VKV wordt het Definitief Ontwerp 

(DO) verder uitgewerkt. Het DO dient als basis voor het (ontwerp) Projectbesluit. Voor de uitleg van de 

procedure en het indienen van zienswijzen en beroep wordt verwezen naar de 1e vraag hierboven.  
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5.A Gaan HHSK/KIJK ook in gesprek met verenigingen?  (Voetbal / tennis). 

Om een zo goed mogelijk projectresultaat neer te kunnen zetten vinden wij het belangrijk om 

belanghebbenden te betrekken. Dit betreft alle belanghebbenden: bewoners, bedrijven en gebruikers 

van de dijk, dus ook verenigingen.   

Alle bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden (en dus ook de verenigingen) die vragen hebben 

en/of behoefte hebben aan nadere informatie, kunnen contact opnemen met het Omgevingsteam 

KIJK. Zo nodig kan er een afspraak worden ingepland.  
  
5.B  Wij zijn een bedrijf aan de dijk. Er is een gesprek geweest met bedrijven die lid zijn van OKO. Wij 
zijn daar niet lid van. Wilt u ook een gesprek met ons organiseren?  
Om een zo goed mogelijk projectresultaat neer te kunnen zetten betrekken we alle belanghebbenden: 
bewoners, bedrijven en gebruikers van de dijk. Wat betreft het specifieke onderwerp bereikbaarheid, 
nemen we in het najaar van 2021 contact op met bedrijven in het projectgebied. Als u als bedrijf eerder 
vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met het Omgevingsteam KIJK dat steeds bereikbaar is.  
 

110. In de publieksvriendelijke versie van de NRD  blz. 15 staat dat constructie type 1 uit oogpunt van 

landschappelijke inpassing niet gewenst is. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden. Zijn deze 

mogelijkheden al bekend?  

De bij het VKA vastgestelde oplossingsrichtingen zijn uitgangspunt voor het verdere ontwerpproces. 

Daar waar gekozen is voor een type 1 constructie (een zelfstandig waterkerende constructie) is de 

opgave om deze zo goed mogelijk in te passen. In de NRD staat dat een constructie die ‘hoog boven de 

dijk uitsteekt’ niet gewenst is. In het Landschappelijk Programma van Eisen is daarom een maximale 

hoogte van 75 cm boven de dijk (even hoog als de huidige vangrail) opgenomen, met een streefhoogte 

van maximaal 40 cm boven de dijk. Onderdeel van de onderzoeken in de planuitwerking is de 

uitwerking van het bovengrondse gedeelte. 
 

 

1.2 Inrichting binnentalud (met name bij type 1), dijkbeheer en handhaving 
Beleidsregel 

 

6. Waarom moet de dijk per se helemaal gras worden? Het past niet bij het karakter en de damwand 

neemt toch de kerende functie over? Er zijn bomenscans beschikbaar waarmee eenvoudig de 

veiligheid kan worden vastgesteld, en nogmaals: een damwand neemt de kerende functie over! Toch 

is dit wel opgenomen in de regels die opgesteld zijn door het HHSK. 

De weg en het grondlichaam naast de damwand blijft onderdeel van de dijk. Om de damwand overeind 

te houden zijn die grondlichamen nodig. Tijdens extreem hoog water, waar de dijk voor gemaakt is, zal 

er water over de dijk heen stromen en is het belangrijk dat de binnenkant erosiebestendig is. Als er 

binnentuinen en andere verstoring in het talud aanwezig zijn, zal de binnenkant wegspoelen. Er is dan 

geen overstroming van het gebied maar de schade aan de weg en damwand is dan zo groot dat de 

gehele dijk hersteld moet worden.   

Daarnaast is de ruimte van de dijk nog steeds nodig voor verbeteringen in de toekomst en blijft de 

kernzone zoals hij nu bestaat, met regels er omheen, gewoon bestaan. 

 

7. In hoeverre neemt de damwand de functie van de dijk over en is het talud binnendijks daarbij weer 

vrij voor de keuze van gebruik en inrichting door de eigenaar?  
 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/contact
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1.3 Planning 

 

8. A. Wanneer starten de werkzaamheden 

Op basis van de actuele planning begint de uitvoering in 2023. 

 

8. B.  Vanaf waar gaan de werkzaamheden starten? 

Op dit moment is nog niet bekend waar de werkzaamheden gaan starten. De fasering van de 
werkzaamheden en waar te zijner tijd wordt gestart met de werkzaamheden, is afhankelijk van veel 
factoren. Denk daarbij aan grondverwerving, de procedures en de nog te bepalen uitvoeringsmethode.  
Wanneer het Definitief Ontwerp (DO) van de dijkversterking uitgewerkt is, wordt ook eerste versie van 
het uitvoeringsplan opgesteld. Naar huidige verwachting vindt dit plaats eind 2021/begin 2022. 
Dan wordt er meer duidelijk over de uitvoeringsmethode per dijkvak en ook over waar de 
werkzaamheden worden gestart.  
Bij vaststelling van het (definitieve) Projectbesluit is de fasering van de uitvoering globaal bekend. Maar 
voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden kan de fasering nog wijzigen vanwege 
de genoemde punten.  
 

1.4 Natuur 
  
9. Vleermuizen onderzoek is toch al uitgevoerd? 

In de Verkenningsfase is voor Flora en Fauna bureau- en veldonderzoek uitgevoerd. In de 

Planuitwerkingsfase volgen er nog aanvullende veldonderzoeken.    In overleg met het bevoegd gezag 

(provincie Zuid-Holland) wordt afgestemd welk veldonderzoek precies nodig is voor de MER.  

Voor het verkrijgen van de vergunningen is het nodig om actuelere gegevens te overleggen. Er wordt 

daarom opnieuw gekeken naar de verspreiding van de vleermuizen, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van eerder uitgevoerd onderzoek. 

 

10. Houden jullie ook nog rekening met het oeverplan Hollandsche IJssel , opgesteld tijdens het 
project Hollandsche IJssel schoner /mooier door Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid 
Holland. 
Ja we houden rekening met het Project Schoner Mooier Hollandsche IJssel. Een aantal oevers is nu 
ingericht als rietkraagoevers. De in het kader van dat project aangelegde oevers hebben grote 
natuurwaarden. De mogelijke effecten op die natuurwaarden worden met de MER-onderzoeken in 
beeld gebracht. Op basis van wettelijke kaders en regelgeving, kan daaruit kan naar voren komen dat 
er bij de uitvoering van dijkversterking maatregelen genomen moeten worden om de effecten op de 
natuur te verkleinen (mitigerende maatregelen) of maatregelen die natuur moeten compenseren 
(voor natuur die op de ene plek verdwijnt moet op een andere plek nieuwe natuur worden 
aangelegd). Deze mogelijk te nemen maatregelen moeten bij de vergunningverlening concreet worden 
gemaakt.   
  
11. Waarom wordt er gericht onderzoek gedaan op een beperkt aantal faunasoorten? Er kunnen veel 

meer (fauna)soorten zijn die direct of indirect schade onder vinden. En wordt er überhaupt niet naar 

flora gekeken? 

In het kader van de MER worden alle benodigde Flora en Fauna onderzoeken uitgevoerd. In de 

presentatie zijn slechts enkele voorbeelden genoemd. We kijken ook naar andere diersoorten en 

flora die relevant zijn voor het vergunningentraject.  
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12. Bij het ZHL zijn veel natuurgegevens (onderzoeksrapporten, beheerevaluaties, beheerplannen) 

over de natuurterreinen binnen- en buitendijks aanwezig. In welk stadium worden deze betrokken bij 

de besluitvorming? 

Input bij de uit te voeren onderzoeken van lokale deskundigen stellen wij zeer op prijs. In de 

Verkenningsfase heeft de NVWK bijvoorbeeld ook al de nodige aanvullingen gedaan op de uitgevoerde 

onderzoeken. Wij nemen contact op met het ZHL om afspraken te maken over hoe we de input van het 

ZHL bij de vervolgonderzoeken het beste kunnen meenemen. 
  
13.  Wat wordt het dijkprofiel? Steken de damwanden deels boven de dijk uit, i.v.m. belemmering 
voor egels, amfibieën en dergelijke? 

Het dijkprofiel wordt komende maanden (tot in de zomer) verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de inpassing van de constructies op de plaatsen waar het VKA (Voorkeursalternatief) de 
plaatsing van een type 1 of 2 constructie is. Bij de meeste dijkvakken is een type 1 constructie 
(damwand) in het buitentalud voorzien. De in te passen damwand zal daar boven het maaiveld 
uitsteken tot maximaal vangrail-hoogte.   
In het MER wordt een afweging gemaakt met betrekking tot de verschillende milieueffecten, zoals de 
effecten op flora en fauna. Waar nodig worden maatregelen voorgesteld die de effecten verminderen. 
  

1.5 Bereikbaarheid en verkeer tijdens de werkzaamheden 

  
14.  De gemeente Krimpenerwaard heeft het flora- en faunabeheer bij ons achter in de polder als 

belangrijk aandachtspunt opgenomen in het beleid. Is in relatie daarmee een eventuele tijdelijke weg 

wel mogelijk? 

De bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de dijkversterking is een belangrijk aandachtspunt omdat 

de weg op de dijk feitelijk ook de enige verkeersader is in het gebied. In de Verkenningsfase is daarom 

een eerste verkennende studie uitgevoerd naar de bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Daarbij is een 

tijdelijke weg achterlangs als eventuele mogelijkheid in beeld gekomen.   

HHSK beseft terdege dat een mogelijke tijdelijke weg achterlangs een enorme impact heeft op het 

kwetsbare veenweidegebied. In de Planuitwerkingsfase onderzoeken we daarom nadrukkelijk 

mogelijke uitvoeringsmethoden waarbij de dijk deels voor verkeer toegankelijk blijft zodat een 

tijdelijke weg achterlangs kan worden voorkomen.    

 

15.  In welke fase komt er duidelijkheid over de tijdelijke ontsluiting? 

In de periode tot aan de zomer van dit jaar 2021 vindt de afweging plaats of de dijkversterking met of 

zonder weg achterlangs kan plaatsvinden. Tot die tijd werken we het VKA uit naar een 

Voorkeursvariant (VKV) per dijkvak. Hierbij wordt gekeken naar onder andere het wegontwerp, de 

locatie van een eventuele constructie en de inrichting van het binnentalud.   

Als in de zomer het concept VKV klaar is wordt duidelijk of er tijdens de uitvoering een tijdelijke weg 

nodig zal zijn om het verkeer om te leiden, of dat de weg op de dijk zelf opengehouden kan worden. 

 

16. Wat is het plan ten aanzien van de ontsluiting(en) op en rondom de werkvakken? 

Dat is nu nog niet duidelijk. Bij het Definitief Ontwerp (DO) komt hier meer zicht op.  

 

17. Is er gekeken naar aanbrengen damwanden vanaf een ponton (zoals bij het gemaal gebeurde)? 

Bij de afweging van het VKV worden de verschillende uitvoeringsmogelijkheden beschouwd. Deze 
suggestie is één van de opties die daarin wordt afgewogen. Wellicht is dit een mogelijkheid bij een 
aantal dijkvakken maar zeker niet overal 
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18.  Hoe is het mogelijk dat het studie-/onderzoeksgebied beperkter is dan de genoemde tijdelijke 
rondweg parallel aan de dijk en om de kern Gouderak? De gevolgen van deze tijdelijke voorziening 
behoren eveneens meegenomen te worden bij de MER? 

Ook de milieueffecten van mogelijke locaties voor een eventuele tijdelijke weg worden onderzocht als 
onderdeel van de m.e.r.-procedure. 
19.  Waar komt een eventuele weg achterlangs te liggen? En hoe tijdelijk is die eventuele tijdelijke 

weg? 

In de Verkenningsfase is een zoekgebied met een bepaalde bandbreedte in beeld gebracht voor een 

mogelijke tijdelijke weg achterlangs. Vanwege de grote impact wordt gekeken of die tijdelijke weg 

achterlangs is te voorkomen. In het geval er een tijdelijke weg achterlangs nodig is, dan is deze alleen 

bedoeld voor de bereikbaarheid van lokaal bestemmingsverkeer tijdens de uitvoering van de 

dijkversterking. 
 

20. Waarom geen omrijdvergoeding? Kan het (openbaar) vervoer via het water omgeleid worden? 

Op dit moment moet nog worden onderzocht welke eventuele tijdelijke maatregelen getroffen moeten 

worden voor het verkeer tijdens de uitvoering. Hiervoor moet eerst meer duidelijk worden over het 

ontwerp van de dijkversterking zelf. Wanneer het Definitief Ontwerp (DO) van de dijkversterking 

uitgewerkt is, wordt ook de eerste versie van het uitvoeringsplan 

opgesteld. We nemen uw suggesties mee in de besluitvorming hierover. 
 

21. Een weg achterlangs is buiten schade aan flora en fauna ook een issue inzake veiligheid. Hoe kom 

je bij de huizen bij brand of medische hulp? Komt er per huis een pad naar de weg? 

HHSK beseft terdege dat een mogelijke tijdelijke weg achterlangs een enorme impact heeft op het 
kwetsbare veenweidegebied. In de Planuitwerkingsfase onderzoeken we daarom nadrukkelijk 
mogelijke uitvoeringsmethoden waarbij de dijk deels voor verkeer toegankelijk blijft zodat een 
tijdelijke weg achterlangs kan worden voorkomen.    
Als het concept VKV klaar is (zomer 2021), wordt duidelijk of er een tijdelijke weg nodig zal zijn om het 
verkeer om te leiden tijdens de uitwerking, of dat de dijk zelf opengehouden kan worden. In alle 
gevallen onderhouden wij contact met de hulpdiensten, om te borgen dat ook tijdens de uitvoering de 
huizen bereikbaar zijn in geval van nood. 
 

22. Wordt in de overwegingen over een tijdelijke weg rekening gehouden met het bepalende 

karakter van de poldereigenschappen en bescherming flora en fauna en zo ja wat zijn dan de 

argumenten om toch voor zo’n weg te kiezen? 

Zie antwoorden hierboven.  
  
23. Kunt u verzekeren dat een eventuele tijdelijke weg ook echt tijdelijk is en niet permanent zal 

blijven bestaan? Kan worden gegarandeerd dat de weg in het weiland ook weer wordt verwijderd? 

Mocht er een tijdelijke weg achterlangs nodig zijn dan is deze alleen bedoeld voor de periode tijdens de 

uitvoering van de dijkversterking en zal deze nadien weer worden verwijderd. 

 

24. Is er gekeken naar het gebruik van de rivier als alternatief voor de weg tijdens de bouw voor 

vervoer via water, onder meer openbaar vervoer? 

In de Verkenningsfase is hier globaal naar gekeken. Voorlopige conclusie is dat dit mogelijk een klein 

deel aan de oplossing kan bijdragen maar dat het daarmee zeker niet dé oplossing is. 
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26. Wat zijn de laatste inzichten ten aanzien van de noodzaak en het te kiezen traject van de 

eventuele rondweg om Gouderak? 

In de Planuitwerkingsfase wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van 

uitvoeringsmethoden waarbij de dijk tijdens de uitvoering deels open kan blijven. Daarmee zou dan 

een tijdelijke weg achterlangs en rondom Gouderak niet nodig zijn. 
 

27. Hoe worden de tijdelijke wegen aangelegd richting Gouda en wat is daarbij de gemiddelde 

reistijd ongeveer? 

In de Planuitwerkingsfase wordt nu eerst gekeken naar mogelijke uitvoeringsmethoden waarbij de weg 

op de dijk tijdens de uitvoering deels open kan blijven. In dat geval is een tijdelijke weg achterlangs en 

rondom Gouderak mogelijk te voorkomen. 

 

28. Hoe wordt de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden geregeld? Mijn paard staat op stal in 

het gebied kan ik dat tijdens de werkzaamheden nog wel dagelijks bezoeken om te verzorgen? 

Dit jaar (2021) werken we het VKA uit naar een Voorkeursvariant (VKV) per dijkvak. Hierbij wordt 

gekeken naar onder andere het wegontwerp, de locatie van een eventuele constructie en de inrichting 

van het binnentalud.  

Eind 2021/begin 2022 wordt een eerste versie (concept) uitvoeringsplan opgesteld. Dan wordt bekend 

welke tijdelijke maatregelen getroffen worden om de bereikbaarheid van de woningen/percelen 

tijdens de uitvoering te garanderen.   

Op perceelniveau wordt het uitwerken van de tijdelijke bereikbaarheidsmaatregelen met de 

betreffende eigenaar/bewoner besproken. Dit verwachten we dan in de loop van 2022 op te kunnen 

pakken.  

Op dit moment zijn de plannen dus nog onvoldoende in detail uitgewerkt om hier al antwoord op te 

geven. Wij snappen echter uw zorg en noteren uw belang, en komen in latere fase daar bij u op terug 

om daar duidelijkheid over te geven.  

Alle locaties houden we bereikbaar, het paard kan dus altijd worden bezocht. We kunnen echter niet 

garanderen dat dat altijd via de kortst mogelijke route kan. 

 

29. Hoe zal e.e.a. straks bereikbaar zijn/blijven of juist niet aangezien de werkzaamheden wel een 

jaar of langer gaan duren? 

Op dit moment zijn de plannen nog onvoldoende in detail uitgewerkt om hier al antwoord op te geven. 

Bij het Definitief Ontwerp (DO) komt hier meer zicht op.  

Alle locaties blijven bereikbaar, maar niet altijd via de kortste route, waar nu tweerichtingsverkeer is 

zal soms alleen eenrichtingsverkeer mogelijk zijn, of doorgaande routes worden tijdelijk doodlopende 

routes, of er moet gebruik worden gemaakt van rijplaten, en dergelijke. 

 

30. Waar wordt een tijdelijke weg aangelegd, en geldt dat alleen voor bestemmingsverkeer? 
In de Verkenningsfase is een zoekgebied met een bepaalde bandbreedte in beeld gebracht. Binnen die 
bandbreedte zou een eventuele tijdelijke weg achterlangs aangelegd kunnen worden. Informatie 
hierover vindt op de projectwebsite op de pagina Bereikbaarheid.  
HHSK beseft terdege dat een mogelijke tijdelijke weg achterlangs grote impact heeft voor bewoners en 
bedrijven en op het kwetsbare veenweidegebied. In de Planuitwerkingsfase onderzoeken we daarom 
nu mogelijke uitvoeringsmethoden waarbij de weg op de dijk deels voor verkeer toegankelijk kan 
blijven. In dat geval is een tijdelijke weg achterlangs mogelijk niet nodig 

  
  

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/bereikbaarheid-tijdens-werkzaamheden
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1.6 Bereikbaarheid en verkeer algemeen en na oplevering 

  
31. Gaat er nog iets gedaan worden tegen het vrachtverkeer over de dijk, dat ondanks het vrachtverkeerverbod 

over de dijk rijdt? 

 De recent ingestelde afsluiting voor vrachtverkeer blijft gehandhaafd. Met de weginrichting proberen we de 

route minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Het vrachtverkeer dat nog gebruik maakt van de 

dijk, is voor zover wij weten verkeer met een bestemming aan beide zijden van de afsluiting. Dit vrachtverkeer 

heeft een ontheffing.  

 

32.A. Het aantal geparkeerde auto’s in de Dorpsstraat te Gouderak groeit, waardoor hulpdiensten er slecht 

doorheen kunnen. Wordt hier iets mee gedaan? 

 We kaarten dit aan bij de Gemeente Krimpenerwaard die wegbeheerder is van dit weggedeelte en 

verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Wij nemen dit ook mee in de afstemming met 

hulpdiensten.  

 

32 B. Hoe denken jullie de woonfunctie aan de Dorpsstraat te Gouderak te waarborgen met de druk van de 

dijk, als de damwand er staat en het huidige verkeer? 

Dijkvak W is een maatwerkdijkvak. In dat proces worden de verschillende versterkingsopties onderling 

afgewogen. In het MER worden de effecten van de verschillende varianten onderzocht en afgewogen. 

  
33.  Kan de inrichting van de weg op de dijk zo gemaakt worden dat het duidelijk(er) wordt dat er geen 

vrachtwagens welkom zijn op de dijk? Dit geldt voor zowel tijdens als na de werkzaamheden. Op dit moment 

staan bijvoorbeeld de verbodsborden bovenaan de dijk, in plaats van onderaan de wegopgang naar de dijk, 

waardoor de chauffeur geen andere kant meer op kan dan de dijk oprijden.  

De recent ingestelde afsluiting voor vrachtverkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak blijft 
gehandhaafd. Dit geldt ook voor de afsluiting tussen Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan 
den IJssel. Beide afsluitingen worden ver van tevoren aangekondigd (onder meer op de N210 en N207). 
We zien op dit moment geen mogelijkheden de afsluitingen met bebording verder te verduidelijken of 
te verbeteren.   
Tijdens de werkzaamheden voor de dijkversterking wordt de ruimte voor vrachtverkeer mogelijk nog 
verder beperkt. Of dat kan, bepalen we bij het maken van het bereikbaarheidsplan voor de uitvoering.  
Met de toekomstige weginrichting proberen we de route minder aantrekkelijk te maken voor 
doorgaand (vracht)verkeer. Daarnaast zullen we in overleg met beide gemeenten onderzoeken of er 
nog verdere verbetermogelijkheden zijn. Uw suggestie om de borden te verplaatsen naar de 
dijkopgang nemen we daarbij mee.  
 

34.  Is HHSK als wegbeheerder buiten de bebouwde kom verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van de 

weg en de veiligheid voor zowel auto-, fiets- en wandelverkeer? Bepaalt HHSK dan ook wat er voor 

meekoppelkansen hier benut kunnen worden? 

Het hoogheemraadschap is als wegbeheerder voor de wegen buiten de bebouwde kom 

verantwoordelijk voor een veilig wegontwerp buiten de bebouwde kom. Ruimtelijke ordening is een 

verantwoordelijkheid van de gemeenten.   

Als initiatiefnemer van het project KIJK, is het hoogheemraadschap de trekker in het proces rondom 

realiseren van de meekoppelkansen. De meekoppelkansen op gebied van verkeersveiligheid zijn in een 

eerdere fase opgehaald. Deze mogelijke meekoppelkansen, worden meegenomen in het verdere 

ontwerpproces.  Het daadwerkelijk verzilveren van specifieke kansen is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van hoogheemraadschap en gemeenten. 
 

35.  Wat is er al  bekend over het parkeren op de dijk na oplevering van de dijkversterking?  

 Het uitgangspunt is dat wat er momenteel is aan officiële parkeervoorzieningen, ook terug komt na de 
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werkzaamheden. De komende maanden, in voorbereiding op het VKV, wordt gekeken naar het wegontwerp, de 

inpassing van een eventuele constructie (damwanden/muurtje) en de breedte en hoogte van (de weg op) de dijk. 

Dan wordt ook duidelijk of er ruimte is voor het creëren van extra parkeergelegenheid op of nabij de dijk.   

  

36.  Wordt er onderzocht of er een veilig fiets/wandelpad kan komen langs de dijk. 
Het zo mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid in algemene zin is een belangrijk aandachtspunt, ook als het 

gaat om fietsers en wandelaars. Maar er is niet genoeg ruimte om aparte fiets- en wandelpaden aan te leggen. 

 

37.  Op de Kattendijk, net buiten bebouwde kom, wordt geadverteerd voor een nieuw 

bedrijvencomplex Gouderak. Is dit bekend en heeft dit invloed op het project? Denk hierbij aan 

mogelijke toename van verkeer op dit stuk dijkvak. 

Ja, dit project is bij ons bekend. Dergelijke ontwikkelingen zullen invloed hebben op het weggebruik 

van de dijk. Het heeft geen invloed op de dijkversterkingsopgave. Voor de bereikbaarheid tijdens de 

uitvoering wordt hier rekening mee gehouden. 

 
  

1.7 Organisatie 

38. Wie is de hoofdaannemer? 

Er is één aannemerscombinatie genaamd VHBB, bestaande uit de volgende bedrijven: Van Hattum & 

Blankevoort, Boskalis, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos.  
  

1.8 Kabels en Leidingen 

  
39. A. Er is nog geen contact met mij opgenomen over de Zakelijk Recht Overeenkomst (ZRO) omtrent 
kabels en leidingen. Klopt dit?  
 
39. B. Waar zitten en of komen de huidige/toekomstige aansluitingen op woning? 

 

40. Waar kan ik met vragen over de aanleg van glasvezel terecht?  

 

41. Voordat er aan de dijkversterkingswerkzaamheden wordt begonnen, moeten kabels en leidingen 

worden verplaatst en / of vernieuwd. Tijdens een eerdere bijeenkomst bleek dat dit een flinke klus 

zal zijn. Wanneer is daar meer informatie over bekend?  

 

42.  Wat zijn de voorwaarden waar we aan moeten voldoen m.b.t. de RZO-strook? 

 

43. A. Worden er ook nieuwe nutsvoorzieningen in de dijk mee genomen zoals glasvezel kabels enz. ? 

  
43. B. Word er per adres gekeken naar de invulling van de voortuin en hebben de woning eigenaren 

hier ook inspraak in? 

 

44. Het omleggen van kabels en leidingen staat nu als eerste op de planning. Daarvoor zouden 

mensen op locatie komen kijken. In plaats daarvan krijgen we een definitief ontwerp voorgeschoteld 

met een omkoopsom. Bedrijven worden met het tracé op slot gezet, en dat op basis van een 

luchtfoto tekening? Graag meer informatie daarover, en inspraak? 
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45. Hoe wordt het geregeld als men de NUTS voorziening om gaat leggen en er mogelijk privé-

gronden kruist, zakelijk recht van toepassing? 

 

46.  Vindt er op de kattendijk ook een verplaatsing van het tracé plaats? 

 

47.  Worden alle nutsvoorzieningen voorafgaand aan de dijkversterking omgelegd? 

 

48.  Bij de Kattendijk te Gouderak is de aanleg van glasvezel gekoppeld aan de dijkversterking 

waardoor ten opzichte van andere gebieden in de Krimpenerwaard forse vertraging is ontstaan 

terwijl de huidige internetcapaciteit en -infrastructuur al zeer slecht is. Neemt het waterschap 

stappen die kunnen bijdragen aan versneld glasvezel aanleggen aan de Kattendijk? 

 

49.  Wat zijn de voorwaarden waar we aan moeten voldoen m.b.t. de werkstrook? 

 

50.  Wat is de duur/geldigheid van de werkstroken? 

 

51.  Moet alle begroeiing in de werkstroken worden verwijderd? 

 

52.  Wordt de begroeiing in oude staat teruggebracht? 

 

53.  Hoe worden we gecompenseerd voor de geleden schade? 

 

54.  Wat gebeurt er met de huidige kabels tussen woonhuis en schuur? 

  
  

1.9 Meekoppelkansen partners  
 
 

55. Welke meekoppelkansen worden in de huidige planuitwerkingsfase verder uitgewerkt? 

Er zijn mogelijke meekoppelkansen benoemd. In het de eerste helft van dit jaar wordt bepaald 

welke meekoppelkansen daadwerkelijk worden benut. 

 

56. Wat betreffen die kleinere zaken die de gemeente Krimpenerwaard als meekoppelkansen ziet? 

Zie 55. 

 

57. Is er een meekoppelkans gezien voor het realiseren van een trailerhelling ergens langs dijk?  

Zie 55. 

 

76. Is er ergens plaats voor een recreatiestrandje aan de IJssel? 

 

110. In hoeverre worden er recreatieve stukjes meegenomen in het ontwerp, zoals wandelpaden en 

een steiger? 

 

59. Waar kunnen we ons verzoek voor een meekoppelkans neerleggen? 

Zie ook 55. In principe is het aanmelden van mogelijke meekoppelkansen in een eerdere fase 

afgesloten. Goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, neem daarvoor contact op met uw gemeente, 

zodat beoordeeld kan worden of dit alsnog meekoppelkans kan worden meegenomen. 
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60. Verloopt het bespreken van en inspraak over meekoppelkansen via het projectteam? 

Zie svp 55 en 59. 
  

1.10 Schade voorkomen en schade-behandeling 

  
61. Wie is eerste aanspreekpunt als schade gevonden wordt? is dat de aannemerscombinatie of een 

andere instantie? 

 

62. Hoe zit het met planschade? 

Planschade ontstaat als er, door een bestemmingsplanwijziging van de gemeente, schade wordt 

geleden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde zijn, de bestemming van de dijk wordt niet 

gewijzigd. 

 

63. Is een gedetailleerde uitwerking van de uitvoeringsplannen met alle mitigerende maatregelen 

voor schade geen onderdeel wat meegenomen moet worden in de MER?  

 

64. Er werd in de online bijeenkomst gesproken over de nulmeting. Is dat een officiële meting per 

woning voorafgaand aan de uitvoering? 

Voorafgaand aan de dijkversterking worden alle panden opgenomen: dat is de nulmeting. Aan de hand 

van de nulmeting kan later worden beoordeeld of er schade als gevolg van de dijkversterking is 

ontstaan aan een pand. 

 

65. Wordt de eventuele schade volledig vergoed (huis en tuin)? 

Als er causaal verband met de dijkversterking is, wordt de schade vergoedt.  

 

66. Hoe gaan jullie om met (eigenaren van) huizen die in de plannen de rode status hebben “wordt 

geraakt door alternatief”? 

 

67. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over schade die kan 

ontstaan? 

 

104. Wanneer starten jullie met het belendingenonderzoek? 

 

105. Wordt er nog gesproken met bewoners van huizen die niet onderheid zijn, om bijvoorbeeld 

vooraf de fundering te verbeteren? 
 

  

1.11 Grondverwerving 

  
68.  Wil HSSK zoveel mogelijk grond in eigendom verkrijgen? 

Het hoogheemraadschap heeft als beleid dat de dijk van teen tot teen in eigendom moet zijn. De 

uitzonderingen daarop zijn de locaties waar een Type 1 constructie zal worden geplaatst, hier zal een 

zakelijk recht van opstal worden gevestigd.     
 

69. aansluitend op 68: Geldt dat ook voor de parkeerplaatsen op privéterrein wat betreft behoudt 
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van toegang daartoe? 

Het algemene uitgangspunt is dat we terugbrengen wat er in de huidige situatie is. Dat geldt ook voor 

de toegankelijkheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Komende 

zomer (2020) is de VKV (voorkeursvariant, de uitwerking van het VKA, het 

voorkeursalternatief) bekend. Daarin worden ook de hoogte en breedte van de dijk in grote lijnen op 

dijkvak-niveau bekend. Vervolgens gaan we dan de inritten inpassen. In de conceptversie van het 

definitief ontwerp (voorjaar 2022) worden die beschreven.  

 

70. Hoe gaan jullie om met stukken grond die particulieren buitendijks in bezit hebben? 

Het grondverwervingsbeleid van het hoogheemraadschap is gericht op het kunnen uitvoeren van onze 

waterveiligheidstaak. We streven er daarom naar om bij een dijk van grond de dijk van teen tot 

teen in eigendom te hebben. En bij de locaties waar een Type 1-constructie is voorzien, willen we een 

zakelijk recht van opstal vestigen op de grond die nodig is voor het plaatsen van de constructie.  
  

1.12 VKA, VKV en Maatwerkdijkvakken en maatwerklocaties 

 

71. Waar kan ik zien welke ontwerp is gekozen voor dijkversterking bij mijn voordeur 

(voorkeursalternatief voor mijn dijkvak)? 

In 2018 is door het Dagelijks Bestuur van HHSK per dijkvak een voorkeursrichting voor de 

dijkversterking vastgesteld: het zogenoemde Voorkeursalternatief (VKA). De mogelijke richtingen 

bestaan uit: het versterken door het aanbrengen van grond (een grondoplossing); een constructie (type 

1, denk aan een damwand); of een combinatie van grond en een constructie (type 2).   

Welk VKA voor uw dijkvak geldt, kunt u vinden op www.hhsk.nl/kijk.   

De komende maanden wordt het VKA verder uitgewerkt in verschillende varianten, om zo uiteindelijk 

tot een (concept) Voorkeursvariant (VKV) te komen in juni 2021.   

Over de verschillende varianten die zijn afgewogen, en welke Voorkeursvariant uiteindelijk voor uw 

dijkvak is bedacht, wordt tegen die tijd gecommuniceerd.  

Er volgt in juni/juli een consultatieronde n.a.v. de concept Voorkeursvariant die dan in beeld is. 

 

72. Wanneer worden de maatwerk locaties bekend? 

Op sommige plaatsen is maatwerk nodig. Als dat gaat om een heel dijkvak noemen we dat 

maatwerkdijkvakken. De maatwerkdijkvakken zijn D, G, I1, K en W. Plaatsen waar maatwerk nodig is en 

die kleiner zijn dan een heel dijkvak noemen we maatwerklocaties. Maatwerklocaties zijn bijvoorbeeld 

de overgangen tussen twee dijkvakken met verschillende typen oplossingen. Een ander voorbeeld zijn 

locaties waar de uitvoering van de voorkeursvariant met maatwerk moet worden ingepast om sloop 

van een woning of ander gebouw te voorkomen.  

Welke plaatsen maatwerklocaties zullen zijn, is op dit moment nog niet precies bepaald. Bij het 

concept VKV is dat bekend en laten we dat ook duidelijk zien op kaarten 

 

73. Wordt de Lageweg ook mee opgeknapt aangezien dit verbinding is tussen 2 dijkvakken? 

Nee, dit valt niet binnen de scope van de waterveiligheidsopgave van dijkversterking KIJK. 

 

74. Wordt er ook nog naar de damwanden van de bewoners gekeken die direct hun tuinen aan de 

IJssel hebben? Voor veiligheid en tegen hoogwater? 

Aan het eind van de verkenningsfase is vastgesteld hoe per dijkvak de dijk versterkt wordt: het 

voorkeursalternatief (VKA). Voor dijkvak B is het VKA een grondoplossing: de dijk wordt versterkt met 

http://www.hhsk.nl/kijk
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grond aan de binnenzijde van de dijk. Dat betekent dat hier buitendijks geen werk plaatsvindt.   

Het eerder vastgestelde VKA is het uitgangspunt voor het verdere ontwerpproces, dat in kwartaal 

2021-2 een VKV (voorkeursvariant) oplevert.   

Nadere toelichting: De in de vraag genoemde damwanden, zijn er om de stabiliteit van de grond van de 

tuinen te waarborgen. Deze damwanden hebben geen waterkerende functie en er zullen in het kader 

van KIJK geen werkzaamheden aan worden uitgevoerd.   

 

75. Ik had begrepen dat de nieuwe waterinlaat bij Kinderboerderij Krimpen ad IJssel een damwand 

zou krijgen  op de gewenste hoogte. Is dat misverstand aan mijn kant? 

Bij het ontwerpen van de nieuwe waterinlaat was de precieze benodigde hoogteopgave vanuit KIJK ter 

plaatse nog niet precies bekend. De damwand bij de inlaat is daarmee nog niet een voorbeeld van de 

hoogte en ook inrichting zoals die verder in KIJK zal zijn. De precieze hoogte van de KIJK-kering wordt 

komende tijd bepaald. Conform VKA besluit willen we het liefst dat het muurtje maximaal 70 cm hoger 

is dan de weg, maar hebben we een streven om dit te verlagen tot maximaal 40 cm. In het VKV 

(voorkeursvariant) werken we dit verder uit. Daarna wordt het definitieve ontwerp (DO) gemaakt, 

waarin de exacte hoogte wordt opgenomen. 

 

77. Type 1 geeft meer geluidsoverlast. Hoe zwaar weegt dat? 

De geluidseffecten van de verschillende oplossingen worden meegenomen in de MER-

onderzoeken. Indien nodig worden er maatregelen genomen om binnen de wettelijke geluidsnormen 

te blijven. 

 

78. Hoe hoog wordt de muur? 

De bij het VKA vastgestelde oplossingsrichtingen voor het versterken van de dijk, zijn uitgangspunt voor 

het verdere ontwerpproces. Daar waar gekozen is voor een type 1-constructie (een zelfstandig 

waterkerende constructie) is de opgave om deze zo goed mogelijk in te passen.   

Zoals in de NRD staat, is een constructie die ‘hoog boven de dijk uitsteekt’ niet gewenst. In 

het Esthetisch Programma van Eisen [LINK] is daarom een maximale hoogte opgenomen van 75 cm 

boven de dijk (even hoog als de huidige vangrail), met een streefhoogte van maximaal 40 cm boven de 

dijk. Onderdeel van de onderzoeken in de planuitwerking is de uitwerking van het bovengrondse 

gedeelte van de waterkering, waaronder de muur. 
 

1.13 Specifieke maatwerkdijkvakken en maatwerklocaties 

  
80. Ten aanzien van onze vraag over de NRD hebben wij uit jullie beantwoording/toelichting 
begrepen dat de door ons gesignaleerde onduidelijkheid rond de maatwerklocaties en 
maatwerkdijkvakken wordt onderkend. Dat is op zich enigszins geruststellend, maar op welke wijze 
wordt die onduidelijkheid uit de NRD gehaald? Wordt de NRD op dit punt herschreven of wordt er 
wellicht een inlegvel toegevoegd? De huidige NRD is immers het vertrekpunt voor het opstellen van 
het MER en het zou zo maar kunnen, dat er mee gewerkt gaat worden zonder dat de toelichting 
wordt meegenomen. Het zou toch vervelend zijn dat zoiets gebeurt. 
Inderdaad is er een verschil in formulering ontstaan, excuus voor de ontstane verwarring. Het 
gemaakte onderscheid in maatwerkdijkvakken en maatwerklocaties is echter niet relevant voor de 
reikwijdte en het detailniveau van de uit te voeren MER-onderzoeken.  
 

 
Dijkvak W 
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81. Wordt Gouderak dorp buitendijks versterkt, of wordt de dorpsstraat zelf versterkt 

 

82. (In hoeverre) is de gemeente Zuidplas betrokken? 

Gemeente Zuidplas wordt onder andere betrokken bij de uitwerking van de maatwerkdijkvakken W en 

K. Vanaf de noordzijde van de Hollandse IJsel is er uitzicht op de keuze die wordt gemaakt.  

 

Dijkvak D 

83. Is er al een voorkeur voor de positie van de damwand voor dijkvak D, en wat zal de hoogte ervan 

worden? 

Bij het vaststellen van het VKA is voor dijkvak D niet een definitieve keuze gemaakt. Daarom is dijkvak 

D een maatwerkdijkvak. De voorkeur van de positie van de eventuele damwand en de hoogte wordt 

nader bepaald. Het ontwerpproces wordt opgepakt met betrokken belanghebbenden.  

 

84. Is het mogelijk dijkvak D te verhogen met de eventuele 40 cm die in het VKA staat, zodat de 

damwand niet zichtbaar zal zijn?  

Zie ook 83. Dijkvak D is een maatwerkdijkvak. Het verdere ontwerpproces, met het VKA voor dit dijkvak 

als uitgangspunt, wordt opgepakt met betrokken belanghebbenden. De door u genoemde mogelijkheid 

kan in dit proces besproken worden. 

 

Overig 

85. Kan dijkvak C rondom huisnummers IJsseldijk 131 en 133 ook als maatwerklocatie opgenomen 

worden in de NRD? 

Ja, deze locatie wordt als maatwerk meegenomen in het verdere ontwerpproces. De specifieke situatie 

bij dijkvak C met betrekking tot de huisnummers 131 en 133 betreft de overgang tussen 2 verschillende 

typen oplossing (type I-constructie en voorland-oplossing: de damwand eindigt hier. 
  

1.14 Techniek / uitvoering / inpassing 

  
86.  Gaat de constructie gedrukt worden of getrild? 

Beide opties en nog andere varianten worden overwogen bij het vaststellen van de voorkeursvariant. 

 

87. Wanneer wordt de keuze tussen drukken of trillen gemaakt? 

 Eind 2021, bij het opstellen van het definitief ontwerp en het ontwerp projectbesluit wordt 

onderzocht waar het trillend aanbrengen van een constructie níet mogelijk is. Dit is een milieueffect 

dat doorslag gevend is. Als trillen niet mogelijk is, wordt een vorm van drukken of boren van de 

constructie de enige optie.  

 

88. Is er dan al een machine die sterk genoeg is om de damwanden hier te drukken? 

 Het drukken van damwanden kent grenzen. Echter zijn er ook nog andere technieken om trillingen te 

beperken, zoals boren. Om alle opties te kunnen afwegen werken wij inmiddels samen met de beoogd 

aannemer. 

 

89. Is een tweede stormvloedkering bij Krimpen mogelijk, waardoor dan geen dijkverhoging nodig is 

en er geen overlast komt? 

 



pagina 15 van 17 

90. Is of wordt in het MER berekend wat het hydrologische effect van de damwand is op de overkant 

(Moordrecht)? Zal door de werkzaamheden de rivier eerder uitwijken naar de tuinen aan 

Moordrechtse kant? Is naar dit  milieueffect is gekeken? 

Alle mogelijke milieueffecten worden onderzocht in het MER. Als onderdeel van de 

vergunningverlening voeren we een rivierkundige beoordeling uit. Deze krijgt ook in het MER een plek. 

Uitgangspunt is dat we binnen het project zorgen dat de verloren waterberging gecompenseerd wordt. 

Netto zal er dan dus geen negatief effect zijn en dus ook geen effect op de tuinen aan de overkant 

(Moordrecht). 

 

91. Wat zijn de opties om de eventuele geluidsoverlast van deze muur te beperken? 

In het mer wordt eerst bekeken of de hinder zal toenemen. Afhankelijk van wat er wordt 

geconstateerd, volgen daarna de opties om de hinder te voorkomen of door maatregelen te 

verkleinen. 

 

92. Blijft onze oprit berijdbaar als de dijk verhoogd wordt? De helling is nu al steil. 

In aanloop naar het DO (richting eind 2021) zal meer bekend worden over de inpassing van de inritten 

en garages. Het inpassen gebeurt zorgvuldig en in overleg met de betreffende bewoners/eigenaren.  

Daar waar sprake is van een type I in het buitentalud verwachten we geen aanpassingen te doen aan 

de taluds aan de binnenzijde, tenzij door ophoging van de weg de taluds/inritten onacceptabel stijl 

worden. 
 

93.  Wordt er, als er een weg door het weiland komt, ook een toegang tot de percelen gerealiseerd, 

bijvoorbeeld. bereikbaarheid van laadpaal in schuur? 

Dit is op dit moment nog onbekend. In de mer studie wordt nu ook milieu impact meegewogen bij de 

keuze voor een weg achterlangs. De specifieke keuze of deze er komt en zo ja, waar, wordt bij de 

consultatie over de voorkeursvariant duidelijker.  

 

94. Wat wordt de maximale verhoging van het wegdek?  

Dit is nog niet bepaald. De dijkweg-hoogte varieert op dit moment sterk over de lengte van de dijk. Bij 

de consultatie over de voorkeursvariant kunnen we hier meer over zeggen. 

 

95. Wat wordt de hoogte van het wegdek, aangezien er nu al hoogteverschil is bij huis- en 

garagedeuren? Een te hoog wegdek zal ook wateroverlast in de huizen kunnen geven, en bewoners 

kijken dan meer tegen het langsrijdende verkeer aan. 

Dit is op dit moment nog onbekend. De dijkweg-hoogte en situatie varieert sterk over de lengte van de 

dijk. Bij de consultatie van de voorkeursvariant kunnen we hier meer over zeggen. Wij houden in het 

ontwerp rekening met afwatering. 

 

96. Is het mogelijk dijkvak D te verhogen met de eventuele 40cm die in het VKA staat, zodat de 

damwand niet zichtbaar zal zijn? 

Wij nemen dit idee mee in de afweging Maatwerkdijkvak D. 

 

97. Hoe wordt de damwand bekleed? En kan je daar op lopen? 

Dit is onderdeel van het ontwerp in de variantstudie. Een landschapsarchitect helpt ons bij het ontwerp 

van de bovengrondse delen. (Hoe het er precies uit ziet en of je erop of ernaast kan lopen is met name 

afhankelijk van de beschikbare ruimte op de dijk. Die is vaak beperkt.) Bij de consultatie over de 

voorkeursvariant komende zomer kunnen we hier meer over zeggen. 
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98.  Hoe hoog wordt de muur? 

We werken met de voorwaarden zoals die zijn gesteld in het VKA besluit, waarbij de maximale hoogte 

van het muurtje niet hoger wordt dan standaard vangrail hoogte (ca 75 cm hoger dan de weg). Met 

een streven naar een maximale hoogte van 40 cm waar een vangrail vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 

niet nodig is.  

 

100. Wat zijn de opties om de eventuele geluidsoverlast van deze muur te beperken? 

 

101. Wordt de dijk in Gouderak alleen versterkt of ook opgehoogd? 

Bij het vaststellen van het VKA is voor dijkvak W niet een definitieve keuze gemaakt. Daarom is dijkvak 

W een maatwerkdijkvak. Op verzoek van bewoners wordt bij dijkvak W onderzocht of een constructie 

buitenom mogelijk is met een acceptabele hoogte voor de constructie. Mocht dit niet het geval zijn zal 

opnieuw bekeken moeten worden wat voor dit dijkvak het best passende dijkversterkingsalternatief is. 

 

102. In hoeverre is er autoloze ruimte gepland en kunnen fietsers, zeker ook kinderen, op een 

veiligere manier de dijk over. 

Tijdens de werkzaamheden en na oplevering zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid belangrijke 

aandachtsgebieden. Hierbij houden we rekening met de beperkte ruimte op de dijk en alle diverse 

weggebruikers, ook met fietsers, waaronder kinderen.   

Hoe we zorgen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden, wordt eind 

2021 beschreven in een eerste versie van het uitvoeringsplan voor de dijkversterking.  

Hoe de weginrichting wordt na oplevering, wordt dit jaar (2020) uitgewerkt 

in de VKV (voorkeursvariant), dat voor elk dijkvak een uitwerking geeft van het VKA 

(voorkeursalternatief, vastgestelde aan het eind van de Verkenningsfase).  
  
  

1.15 Overige vragen 

  
106. Zijn er in de nabije toekomst ook dijkversterkende plannen voor het dijkvak tussen Gouderak en 
Gouda? 
Nee, niet in de nabije toekomst. Mogelijk wel op termijn. 

 

107. Gemeente krimpen ad ij wil graag ruimte creëren voor (ondergrondse) containers. Gaan jullie 
die ruimte creëren binnen de nieuwe dijkinrichting? 
Dit idee van de gemeente Krimpen aan den IJssel is bekend. De vraag of dit uitvoerbaar is vanwege de 
eisen aan de waterveiligheid dient nader te worden onderzocht. 
 

108. Naast IJsseldijk Noord 63, op Avia-terrein buitendijks zijn bouwplannen voor 

appartementencomplex van meer dan 40 appartementen. Is dat bij jullie bekend?  

Dit is ons bekend. Er heeft inmiddels ook afstemming plaatsgevonden over de raakvlakken tussen beide 

projecten. 

 

109. Wanneer gaan jullie in een volgend project langs bij de IJsseldijk 291 te Krimpen aan den IJssel? 

Komende jaren zijn hier geen werkzaamheden voor een dijkversterking voorzien. 
 

 
 



pagina 17 van 17 

 


