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Vragen Webinar 22 juni 2021 
 

Op dinsdag 22 juni 2021 organiseerden we een online bijeenkomst om u te informeren over de 

voortgang richting het Voorlopig ontwerp van dijkversterking KIJK. Tijdens deze bijeenkomst werden 

veel vragen gesteld over diverse onderwerpen. In onderstaand overzicht kunt u de gestelde vragen 

bekijken. Op dit moment werken we aan het totaaloverzicht van alle vragen en antwoorden die er tot 

nu toe over het project gesteld zijn tijdens webinars of via de e-mail. Dit overzicht komt in september 

2021 op de website www.hhsk.nl/kijk en wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u nog een vraag? 

Stel deze dan via omgevingsteamkijk@hhsk.nl.  

 

Indeling gestelde vragen 

1 Proces en zienswijzen, inspraak, participatie ............................................................................1 

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

3 Planning .........................................................................................................................................2 

4 Advies commissie m.e.r. ..............................................................................................................2 

5 Bereikbaarheid en verkeer tijdens de werkzaamheden ............................................................2 

6 Bereikbaarheid en verkeer algemeen en na oplevering ............................................................3 

7 Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie ......................................................................................3 

8 Kabels en Leidingen .....................................................................................................................3 

9 Schade voorkomen en schade-behandeling ..............................................................................4 

10 Woongenot en uitzicht .................................................................................................................4 

11 Maatwerkdijkvakken en maatwerklocaties .................................................................................4 

12 Ontwerp / inpassing......................................................................................................................4 

13 Techniek / Waterveiligheid / Uitvoering ......................................................................................5 

14 Overige vragen ..............................................................................................................................6 

1 Proces en zienswijzen, inspraak, participatie  

1. Waar kunnen wij ons aanmelden voor inspraak in het bereikbaarheidsplan voor bedrijven 
(vrachtverkeer)? 

2. Op welke momenten wordt besproken met ons (individueel of groep buren in gelijke situatie) 
besproken wat de uitvoering voor mij en mijn gezin en huis gaat betekenen, en welke 
mitigerende maatregelen genomen gaan worden? Ik zie nu in de planning vooral opgenomen 
“ruimte voor reactie” of “ruimte voor zienswijze” maar nergens het moment bespreken 
mogelijkheden of afstemmen impact/effecten met de direct betrokkenen. Kan bevestigd 
worden dat de voorkeur handelwijze voor de details van uitvoering nog steeds betrokkenheid 
(bespreken samen met o.a. de bewoners) is? En niet slechts informeren?  

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

3. Wat wordt er aan de binnenzijde van de dijk aan de stoepen en trappen gedaan? 

http://www.hhsk.nl/kijk
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3 Planning 

4. Wanneer gaat de eerste paal in de grond, eigenlijk? 

4 Adviescommissie m.e.r.  

5. Hoe staat het er mee om te kijken of een extra beschermingsconstructie bij Krimpen aan den 
IJssel een niet een veel betere oplossing is dan een enorme dijkverhoging, met grote 
maatschappelijke gevolgen? Graag ook een overzicht van de betrokken kosten van beide 
opties en bijhorende onderzoeksrapporten. 

6. Graag zou ik een goed en degelijk antwoord op het gegeven advies van de Commissie m.e.r. 
zien alvorens door wordt gegaan met het uitwerken van het VKA. 

7. Ik heb gehoord dat er ook gekeken gaat worden of een aanpassing aan de stuwen er toe zou 
kunnen leiden, dat de dijkverzwaring in een ander daglicht kom te staan. Hoe zit dat? 

8. Het advies van de Commissie m.e.r. heeft uitgewezen dat er onvoldoende gekeken is naar 
het effect van verbeteringen aan de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel. 
Een punt wat ook steeds door bewoners naar voren is gebracht. Wordt hier nu nader 
onderzoek naar gedaan en wat zijn de gevolgen voor het project? 

9. In hoeverre beïnvloedt het commentaar van de MER-commissie (kijk eerst eens naar de 
voordeur, de stuw op krimpen), de versterking van de dijk? 

5 Bereikbaarheid en verkeer tijdens de werkzaamheden  

10. Is dit nu een alternatief [de weg gedeeltelijk open tijdens de werkzaamheden] of een serieuze 
oplossing?  

11. Is er onderzocht om met een pont of twee stuks verkeer naar de overkant van de IJssel te 
brengen en weer terug te halen waardoor ook omleiding ontstaat? 

 

12. Kan er onderzocht worden wat fietsers over het algemeen op de dijk doen en dan 
vrijetijdsfietsers als doorgaand verkeer te bestemmen?  

13. Welk onderscheid wordt gemaakt voor omleiden van doorgaand verkeer, versus 
bestemmingsverkeer? Zou dit onderwerp [bestemmingsverkeer] een volgende keer 
specifieker uitgewerkt kunnen worden? 

14. Zijn de woningen überhaupt toegankelijk voor bewoners tijdens de werkzaamheden? 

15. Wordt er met de tijdelijke omleidingen ook rekening gehouden met vrachtwagens die naar de 
bedrijven moeten? 

16. Blijven de bedrijven wel bereikbaar? We hebben redelijk wat vrachtwagens die naar ons 
komen. 

17. Waarom moet er voor omleidingsvak 7 [Dorp Gouderak] eigenlijk een [tijdelijke] weg zijn, er 

gaat daar toch helemaal niet op de weg gewerkt worden maar aan de waterkant? Of wordt 

alles wat buitendijks is aan zijn lot over gelaten?  

18. Kan niet alleen bestemmingsverkeer worden toegelaten tijdens de werkzaamheden? 

19. Wij zijn door de ligging van de afrit maar vanaf 1 kant bereikbaar, met name voor 
vrachtverkeer. Hoe wordt hier rekening mee gehouden? 

20. Wat denken jullie met al de geparkeerde voertuigen (van bewoners langs de dijk) doen 
tijdens de werkzaamheden?  

21. Bij weg gedeeltelijk open: hoe kan verkeer veilig langs rijden als er damwand planken en 
buispalen in kranen hangen? 

22. Kan er geen kentekencheck komen voor bestemmingsverkeer? 

23. Komt er een ontsluiting over/door de IJssel vanaf IJssellaan naar Nieuwerkerk? 

24. Als de situatie ontstaat dat bedrijven van 1 kant bereikbaar zijn hoe gaat het dan met keren 
en weer terug? 

25. Waar laten we onze auto’s die op de dijk geparkeerd staan? 

26. Is er nu al duidelijkheid over een eventuele rondweg?  

27. Wij hebben alleen een uitgang naar de dijk, zodra de werkzaamheden beginnen kunnen wij 
dan nog van de dijk gebruik maken? 
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6 Bereikbaarheid en verkeer algemeen en na oplevering  

28. Nemen jullie in het ontwerp mee dat er een veilige [verkeers]situatie ontstaat? 

29. Wanneer wordt de verkeersveiligheid aangepakt? Wat is het plan? 

30. Wordt er meteen gekeken naar de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars? 

31. Hoe gaat de fietser zich handhaven [in het geval van een type 1 constructie]? 

32. Kan de [weg op de] dijk niet tijdens de werkzaamheden maar ook structureel helemaal [voor] 
bestemmingsverkeer worden? 

33. Is het muurtje hoog genoeg qua verkeersveiligheid zodat de vangrail niet terug komt?  

34. Elektrische fietsen gaan harder dan 30 km/u, hoe ga je daar mee om? 

35. Is er onderzoek gedaan naar die verkeersveiligheid? Hoeveel ongelukken etc.? Dan zouden 
we graag de resultaten uit dit onderzoek willen zien. 

36. Hoe wordt voorkomen dat de obstakelvrije zone van 1,5m en 0,5m door het verkeer gebruikt 
wordt? Anders wordt de weg effectief 2 meter en wordt er harder gereden. 

37. Waar moeten we aankloppen voor verkeersmaatregelen (snelheidsbeperking, parkeerverbod 
of juist mogelijkheden) na de realisatie? 

38. Vrachtvervoer kan nu al bijna niet keren op de dijk en mag ook bij Gouderak niet door rijden, 
hoe moet dat met de muur? 

39. Wat wordt er als deugdelijk fietspad gemaakt voor de schooljeugd/fietsers? 

40. Kan er gekeken worden of de drempels in het wegdek tussen Lageweg en Gouderak 
verwijderd worden? Deze geven bijzonder veel geluidsoverlast bij de bewoners door. 

41. Kan overlast door drempels vermeden worden door ze niet terug te plaatsen? Deze overlast 
bestaat uit rammelgeluid van aanhangwagens, en materiaalbreuk (glas) bij de aanvoer naar 
bedrijven etc. 

42. Is het ook mogelijk om de grens van de bebouwde kom uit te breiden bij Ouderkerk aan den 
IJssel, dijkvak F? 

43. Klopt het dat een bepaald bedrijf heel erg zit te pushen dat die [tijdelijke rond] weg er komt 
[bij Gouderak], en is het Hoogheemraadschap daar gevoelig voor? 

44. Wordt verkeersveiligheid verkleind door een eenzijdige damwandverhoging? 

45. Wat wordt gezien als onveilige situaties op de dijk? Voor wie of wat moet het veiliger 
worden? Omdat m.i. voornamelijk vanuit de gedachten van de automobilist wordt gedacht. 
Wie heeft bepaald dat dit onveilige situaties zijn en welke oplossingsrichtingen zijn er? 

7 Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie 

46. Is er in afstemming met de gemeenten nog iets gedaan met de vele suggesties voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit? Zgn. meekoppelkansen? 

47. Gaan de bokpalen weg langs de dijk? 

48. Kunnen de bokpalen worden verwijderd aan de Kattendijk? Hier moet een beter alternatief 
voor zijn, nu zijn er constant problemen met de openbare verlichting. 

8 Kabels en Leidingen 

49. Wordt het E-netwerk ook verzwaard? 

50. Wordt met het vervangen van kabels en leidingen ook de waterleiding vernieuwd, en 
daarmee de waterdruk verhoogd? (dijkvak A, B en 1) 

51. Stedin zou u aan kunnen geven waar nu zakelijk recht gevestigd moet worden? 

52. Is het ontwerp toekomst bestendig? Kunnen we allemaal terug leveren aan het net en weer 
laden? Zoals de boeren met hun daken. Berkenwoude kan dat niet 

53. Moet het verleggen van kabels en leidingen eerst afgerond zijn [voor de start van de 
werkzaamheden van de dijkversterking]? 

54. Waarom moeten de leidingen uit de dijk gehaald worden?  

55. Hoe zit het met het vervangen van het Rioolsysteem (leidingen vervangen) gaat dat met 
andere leidingen vervangen mee? 

56. Krijgen we in de aanvullende PowerPoint ook de zogenaamde spaghettikaart te zien van 
kabels en leidingen? 



 

Pagina 4 van 6 

57. Waarom is het zo stil omtrent de kabels? We zijn 1 x gebeld veel vragen gesteld, meneer 
wist niks te beantwoorden maar gaf wel kortingen weg alsof je een keuken koopt maar 
daarna nooit meer wat gehoord van deze beste man. 

58. Wanneer zijn welke dijkvakken aan de beurt en worden kabels (zoals glasvezel) aan het 
begin of aan het einde van de dijkvakwerkzaamheden gedaan. Voor mij is vooral de 
IJssellaan hier van belang. 

59. Ik weet dat dit een ander project is, maar ik verneem dat in dit sub project ernstige vertraging 
optreedt door verschil van inzicht bij HHSK en Stedin. Kunt u hier iets meer over vertellen? 
De enige officiële informatie die ik als bewoner heb is dat er deze herfst wordt gestart met 
het omleggen van de nutsvoorzieningen. Uit onofficiële bronnen heb ik vernomen dat dit nog 
wel enkele jaren gaat duren. 

9 Schade voorkomen en schade-behandeling 

60. Worden de panden voor schadeconstatering tegelijk voor de aannemerscombinatie als 
Stedin opgenomen of gebeurt dit 2 maal? 

61. Wanneer we e.e.a. opzoeken in de documentatie op jullie projectsites, ontbreken de 
factsheets zoals (in bijlagen) vermeld bij Schademonitoring en -afhandeling. Zijn deze 
factsheets op te vragen, zoals ook vermeld op de website? 

62. Wordt er voor en na de werkzaamheden aan de dijk een rapport gemaakt van de technische 
staat van de woningen. Zo ja door wie en wie betaalt de kosten? En tot hoever in de 
omgeving van de werkzaamheden wordt dit gedaan? 

63. Gaat er schade aan het huis ontstaan door inbrengen van damwand, door onregelmatige 
zetting van de grond door hoge aslast en trillingen van bouwmaterieel over een de gehele 
bouwperiode? 

64. En gaat er schade aan de kerende wand voor het woonhuis (‘de groep’) ontstaan door 
trillingen of zetting door bouwverkeer? 

65. Klopt het dat de kans groter is dat de trillingsmetingen in 2017 binnen de toegestane 
waarden zitten omdat er geen hobbels of oneffenheden in het wegdek zaten? 
Trillingsmetingen 2017 zijn gedaan enkele weken nadat er een vernieuwd wegdek (asfalt) is 
aangelegd. 

10 Woongenot en uitzicht 

66. Wordt zicht op de IJssel, vanuit de [door indiener benoemde] woning aan de IJsseldijk, 
ontnomen? En vermindert de lichtinval binnenshuis?  

11 Maatwerkdijkvakken en maatwerklocaties  

67. Klopt het dat er voor dijkvak G al bijeenkomsten gepland staan? 

68. Is het mogelijk om ook dijkvak F en/of het deel langs het AVIA-terrein ter hoogte van nr.55 
mee te nemen [in een maatwerkdijkvak-bijeenkomst]? Er is veel onduidelijkheid over dit stuk 
namelijk. 

69. Dijkvak 7 en tijdelijke randweg Gouderak integraal afwegen blijft vreemd: de keuze kan toch 
net zo zijn als bij rest van de dijk met bijv. een barrier en werkzaamheden? Daar heb je een 
rondweg niet voor nodig. 

70. Wordt met de integrale afweging voorgesorteerd op de wens vanuit de gemeente om 200 
woningen te bouwen en hiermee de "tijdelijke" rondweg om Gouderak eveneens te gebruiken 
als nieuwe ontsluiting en/of bouwweg? 

71. Wanneer verwachten jullie meer info over dijkvak B? 

12 Ontwerp/ inpassing 

 

72. Zorgt de 40 cm hoogte van de damwand dan ook voor een lager [overstromings]risico [bij het 
falen] van de Hollandsche IJsselkering of gaat de kering later dicht bij hogere waterstand?  

73. Hoe zit het met het 40 cm hoge muurtje boven op de damwand en de mensen die buitendijks 
van de weg wonen? 



 

Pagina 5 van 6 

74. Wordt er bij de planning [van de uitvoering] wel rekening mee gehouden dat er niet gegraven 
mag worden tussen ca. 1 oktober en 15 april (het stormseizoen voor RWS)? 

75. Klopt het dat het muurtje [bij een type 1 constructie] tussen de 40 en 70 cm hoog kan 
worden? 

76. Hoe kan het dat er zo’n verschil van inzicht is dat er minder hoge muurtjes nodig zijn (40 cm 
in plaats van [de eerder gecommuniceerde] 70cm)?  

77. Hoor ik het nu goed dat het muurtje [van een type 1 constructie] ook lager kan worden dan 
40 cm, als de stormvloedkering met een hogere zekerheid kan functioneren? 

78. Wat komt er te liggen aan de buitenkant en hoe hoog [NB. Gaat vermoedelijk over dijkvak 
O]? 

79. Op de sfeerbeelden staan twee kleuren wegdek: welke materialen zullen dit worden? 

80. Als de damwand [van een type 1 constructie] 40cm hoger wordt, gaat het wegdek dan ook 
omhoog? 

81. Hoe wordt de combiwand aangebracht? Trillingsvrij? 

82. Met minder impact wordt [tijdens de presentatie] de [minder benodigde] hoogte bedoeld, 
maar blijven de werkzaamheden, en daarmee de hinder, gelijk? 

83. Is de bouwplaats met bijvoorbeeld 50m te verlengen voor parkeren/laden lossen voor 
bewoners? 

84. Weten jullie al welk dijkvak wordt gestart en in welke volgorde? 

85. Is er zicht op hoe het grondwaterpeil daarop [plaatsing van een type 1 constructie] gaat 
reageren? 

86. Wat wordt gedaan met de dijkbedekking naast het asfalt, nu we aangegeven hebben dat 
grasbetontegel geluidsoverlast geeft? 

87. Wordt er ook trillingsvrij gewerkt?  

88. Waar blijft het water van de dijk bij hevige regenval als er een muurtje staat? Het hemelwater 
van het wegdek wordt nu afgevoerd aan weerszijden van het wegdek. Wat gebeurt er met 
het hemelwater afvoer in het geval er a) verhoging door alleen ‘damwand’ b) verhoging van 
damwand inclusief wegdek plaatsvindt? 

89. Geeft een damwand nog extra geluidshinder voor bewoners door extra weerkaatsing van 
geluid? 

90. Wat is er mis met vooraan [van het dijktraject] beginnen [met uitvoeren] en aan het eind 
eindigen? Dan kun je toch gewoon aan de andere kant de dijk af? 

91. Waarom zien we de oplossing werkzaamheden [uitvoeren] vanaf het water, zoals bij 
Krimpen, niet in de opties? Is er overwogen om de werkzaamheden via het water plaats te 
laten vinden? 

92. Gaat de dijk zelf nog omhoog? 

93. Is de technische oplossing die gebruikt is aan de Lekdijk waar nu sprake is van verzakkingen 
en scheurvorming in huizen vergelijkbaar met de 5onstructive die nu in voorontwerp is 
voorzien? 

94. Zou de muur bij dijkvak F wat verder naar buiten kunnen? Zodat er mogelijkheid komt tot 
parkeren? 

95. Wordt er gekeken naar [het creëren van] parkeermogelijkheden? 

96. Ontstaat er ook ruimte voor een breder fietspad? 

97. Als het wegdek omhoog gaat, hoe komen we dan in de garage en bij de voordeur? 

13 Techniek/ Waterveiligheid/ Uitvoering 

98. Hoe groot zal een stuk zijn waar wordt gewerkt? 

99. Waar gaat materiaal en materieel opgeslagen worden tijdens het werk en hoe gaat de 
aanvoer hiervan? 

100. Wij hebben 3 peil palen in onze tuin staan en stonden er peil palen in de dijk zelf, nu zijn de 
peilpalen in de dijk zelf verwijderd tijdens asfalteerwerkzaamheden in 2019 mij vraag is wat 
voor functie hebben de peil palen in mijn tuin nog (ze zouden na 3 jaar verwijderd worden 
maar dat is niet gebeurd)? 

101. Waarom wordt alles naar de toekomst geschoven? Wat als er vandaag iets misgaat met de 
dijk? 
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102. In de media heb ik gelezen dat de techniek van trillingsvrij drukken van damwand in de 
Lekdijk bij Nieuw-Lekkerland tot onveilige situaties heeft geleid. Recente is de dijk daar 
verschoven doordat er experimentele technieken zouden zijn toegepast. Welke technieken 
worden er bij KIJK toegepast en als dit een andere techniek is, wat is dan het onderscheid 
waardoor deze techniek wel betrouwbaar en veilig is? 

103. Onze gehele woning bevindt zich binnen de door jullie aangegeven 50 meter van de dijkas, 
waarbij we ook gezien hebben dat we qua werkzaamheden binnen de categorie 'voorland, 
langere termijn' vallen. Hoe dienen we de '50 meter van de dijkas' qua verwachtingen te 
interpreteren? 

104. Kan het zo zijn dat het ontwerp nog wordt aangepast naar aanleiding van wijzigingen in 
uitgangspunten en gehanteerde parameters (o.a. zeespiegelstijging, stroomsnelheden rivier, 
watervolumes rivierwater etc.) en/of rekenkundige voorspellingen (probabilistisch)? Zou u 
daar iets over kunnen vertellen over waarom wel of niet en hoe u die complexiteit te lijf gaat? 

105. Worden (geluids-)trillingen van scheepvaart door damwand vergroot of versterkt voor panden 
die in het dijklichaam zijn gebouwd? 

106. In welke mate zal de conditie van het wegdek tijdens de werkzaamheden invloed hebben op 
de woning en de kerende wand voor het huis (‘de groep’)? 

107. Ter hoogte van Karwei aan de IJsseldijk zijn gele borden geplaatst met ‘matig uw snelheid 
i.v.m. trillingsoverlast’. Incl. afbeelding vrachtwagen en twee bewegende huizen. Waarom is 
er daar sprake van trillingsoverlast en hoe verhoudt zich dat tot de trillingen tijdens 
werkzaamheden? 

108. Wanneer wordt er per perceel/opstal beoordeeld wat de lang- en kortdurende effecten zijn? 

109. Hoe gaan jullie de druk op de huizen regelen? 

110. Geeft een verhoging van de dijk met 40 centimeter niet een vergroting van het al aanwezige 
fundering /zetting risico van woningen die in de dijk staan?  

111. Bij het gebruik van een damwand tot 40 centimeter boven het wegdek kan het functioneren 
als negatief geluidscherm voor verkeersgeluiden. Wat zijn daar de effecten van, speciaal 
voor woningen in de dijk met de begane grond, 100 centimeter onder het peil van het 
wegdek en met een gevel op 3 meter uit de as van de weg? 

112. Heel specifiek wordt bij IJsseldijk 225 wellicht een schermwand geplaatst (onder niveau 
voordeur) als mitigerende maatregel voor de gekozen oplossing…. Hoe verhoudt dit zich 
tot ...eerst kabels en leidingen en dan vervolgens het slaan van de wand langs de gevel .... 
kabels afsluiten, slaan en dan gaten boren en weer aansluiten? 

14 Overige vragen 

113. Op welke manier worden de vooraf per mail ingediende vragen beantwoord? 

114. Kunnen de volgende bijeenkomsten ook online worden bijgewoond? 

115. Kunnen we het peilbuizennet van HHSK krijgen met de data van de afgelopen jaren en die 

van de gemeente eveneens? 

116. Vraag aan de gemeente: iedereen klaagt over verkeer op de dijk, waarom dan op meerdere 

plaatsen nog extra huizen en bedrijven bouwen langs de dijk?  

117. Wat is integraal maatwerk? Wat houdt dat in? 

118. Krijgen we in de aanvullende PowerPointpresentatie ook de zogenaamde spaghettikaart te 
zien van kabels en leidingen? 

119. Wat is de kruin?  

120. Wordt er ook gekeken naar oplossingen voor aardgasvrij in de toekomst? Bijvoorbeeld 
waterstof? 

121. Is het beeldmateriaal van de oplossingen ook in hogere resolutie beschikbaar? Dit was niet 
echt te lezen. 

122. Wanneer is er een bijeenkomst voor dijkvak F? Is dit al bekend? 


