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1. Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 
Vraag Antwoord 

Is het gedeeltelijk open houden van de weg 

tijdens de werkzaamheden een alternatief of 

een serieuze oplossing? 

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 (afgerond in 2018) 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 is zich ervan bewust dat een mogelijke 

tijdelijke weg achterlangs een enorme impact heeft op het kwetsbare 

veenweidegebied. In de Planuitwerkingsfase (die duurt tot 2023) onderzoeken 

we daarom grondig de mogelijke uitvoeringsmethoden waarbij de dijk deels 

voor verkeer toegankelijk blijft als alternatief voor een tijdelijke weg 

achterlangs. 

Is er onderzocht of met een (of meerdere) 

pont(en) verkeer over de rivier omgeleid kan 

worden? 

In de Verkenningsfase (2015-2018) is hier naar gekeken. Aangezien een pont 

maar enkele auto’s en/of fietsers kan vervoeren per keer is het gebruik van 

één of meerdere ponten onvoldoende om de verkeersstroom aan te kunnen. 

Het biedt dus slechts een beperkte oplossing. Er wordt nog gekeken naar 

allerlei manieren om het aanbod van het verkeer op de dijk te verminderen, 

zoals de inzet van meer openbaar vervoer of het omleiden van het verkeer 

naar de overzijde van de rivier.  

 

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? 

Dit komt ons niet bekend voor. 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 

(afgerond in 2018) 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 is zich ervan 

bewust dat een mogelijke tijdelijke weg achterlangs een enorme impact heeft 

op het kwetsbare veenweidegebied. In de Planuitwerkingsfase (die duurt tot 

2023) onderzoeken we daarom grondig de mogelijke uitvoeringsmethoden 

waarbij de dijk deels voor verkeer toegankelijk blijft als alternatief voor een 

tijdelijke weg achterlangs. 

 

Wat wordt gedaan met al de geparkeerde 

voertuigen (van bewoners langs de dijk) tijdens 

de werkzaamheden? 

Er gaat zo veel mogelijk naar tijdelijke alternatieve parkeermogelijkheden 

gezocht worden. 



Kan er geen kentekencheck komen voor 

bestemmingsverkeer? 

Op dit moment geldt er geen officieel verbod voor doorgaand verkeer, dus kan 

daar niet op worden gehandhaafd en heeft het registreren van kentekens geen 

nut.  

Is er al duidelijkheid over een eventuele 

rondweg [om Gouderak]? 

Bij het vaststellen van het Voorkeursalternatief (VKA) in 2018 is voor dijkvak 

W geen definitieve keuze gemaakt. Daarom is dijkvak W, inclusief de 

dorpskern Gouderak, een maatwerkdijkvak. In het maatwerkproces voor 

dijkvak W worden de verschillende mogelijkheden samen met de 

belanghebbenden doorgenomen om te bepalen wat de best passende 

oplossingsrichting voor de waterveiligheid in het dijkvak zou zijn. Aangezien de 

oplossingsrichting voor de dijkversterking bepalend is voor welke 

uitvoeringsmethode en bijbehorende tijdelijke maatregelen nodig zijn, is nog 

niet bekend of (en zo ja welke) omleidingsmaatregelen nodig zijn tijdens de 

werkzaamheden. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit bekend maken. 

 

 

Kan de weg op de dijk alleen toegankelijk 

gemaakt worden voor bestemmingsverkeer 

tijdens de uitvoering? En is het mogelijk dit ook 

na de werkzaamheden zo te houden? 

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer zoveel mogelijk 

omgeleid via de provinciale wegen. De route over de dijk is een van de 

uitvalswegen van het gebied, dit en de vele adressen en bezoekers en de 

gezien de lengte van het traject maakt dat het lastig is (juridisch, handhaving 

en technisch) om dit alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer te maken.  

Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden zoveel vertraging in de reis van het 

doorgaande verkeer met zich meebrengt dat deze verkeersdeelnemers vanzelf 

kiezen voor de route over de provinciale wegen. Daarnaast is het 

Hoogheemraadschap geen wegbeheerder binnen de bebouwde kom. Wat 

betreft de toekomstige weginrichting zoeken we naar een ontwerp waarbij het 

voor doorgaand verkeer aantrekkelijker is om de provinciale wegen te nemen.  

Zijn de woningen toegankelijk voor bewoners 

tijdens de werkzaamheden? En de bedrijven 

(voor vrachtverkeer)?  

Ook als de woning/het bedrijf van één zijde 

bereikbaar zijn voor (vracht)verkeer? 

Elke locatie blijft bereikbaar, maar de bereikbaarheid kan anders zijn dan nu. 

Het is mogelijk dat u tijdelijk moet omrijden. 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. Er moet dus wel rekening worden gehouden met 

eventuele vertragingen door omleidingen of andere verkeersmaatregelen. 

 

Bewoners houden altijd toegang tot hun woning. Het kan wel voorkomen dat u 

tijdelijk ergens anders in de buurt moet parkeren. We gaan in gesprek met 

bewoners die vanwege bijvoorbeeld een fysieke beperking bepaalde eisen 

hebben voor bereikbaarheid tijdens de uitvoering.  



 

Vanaf het najaar 2021 gaan we in gesprek met alle bedrijven om af te 

stemmen hoe we de bereikbaarheid voor de bedrijven zo goed mogelijk 

kunnen regelen. Eind 2021/begin 2022 ligt er een eerste concept van het 

uitvoeringsplan met daarin globaal aangegeven hoe we de bereikbaarheid in 

de uitvoering (vanaf 2023) vormgeven. 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 (bedrijfs) eigenaar/bewoner besproken. Dit verwachten we in de 

loop van 2022 op te kunnen pakken. 

Kan er onderzocht worden wat fietsers over het 

algemeen op de dijk doen, om vervolgens 

vrijetijdsfietsers als doorgaand verkeer te 

bestemmen? 

De fietsers bestaan uit plaatselijke bewoners, groepen jongeren op weg naar 

school en toeristen die genieten van de Krimpenerwaard. Het omleiden van 

fietsers zal aparte aandacht krijgen tijdens de werkzaamheden. De komende 

periode wordt dit nog nader onderzocht. Op dit moment zijn we niet 

voornemens om bepaalde groepen weggebruikers uit te sluiten om van de dijk 

gebruik te maken. In de informatievoorziening tijdens de werkzaamheden is 

het wel mogelijk om fietsers te wijzen op alternatieve routes. Dit zal in 2022 

verder worden onderzocht en vormgegeven.  

Welk onderscheid wordt gemaakt tussen 

omleiden van doorgaand verkeer, versus 

bestemmingsverkeer? Zou dit onderwerp 

[bestemmingsverkeer] een volgende keer 

specifieker uitgewerkt kunnen worden? 

De weg op de dijk zal tijdens de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, 

open blijven voor bestemmingsverkeer: hierbij gaat het om het verkeer dat 

een directe bestemming heeft aan de dijk, zoals een woning of bedrijf. Het 

overige verkeer dat een bestemming buiten het projectgebied heeft wordt 

omgeleid. In het vervolg van de Planuitwerkingsfase zal aan de hand van het 

Definitief Ontwerp (gereed in 2022) een uitvoeringsplan worden opgesteld, 

met daarin globaal aangegeven hoe we de uitvoering (vanaf 2023) vorm gaan 

geven. Dan zal het onderwerp bestemmingsverkeer nader uitgewerkt zijn, 

samen met de maatregelen die getroffen worden om de dijk voor 

bestemmingsverkeer toegankelijk te houden.  

 

In de huidige plannen zijn we niet voornemens om bepaalde groepen 

verkeersdeelnemers van de dijk te weren door middel van specifieke 

maatregelen. Er kan van worden uitgegaan dat de hinder die onvermijdelijk op 

zal treden door de werkzaamheden er voor zorgt dat men de weg op de dijk 

minder snel als doorgaande route zal gaan gebruiken. 

Waarom moet er voor omleidingsvak 7 [Dorp 

Gouderak] eigenlijk een [tijdelijke] weg zijn, er 

Bij het vaststellen van het Voorkeursalternatief (VKA) in 2018 is voor dijkvak 

W geen definitieve keuze gemaakt. Daarom is dijkvak W, inclusief de 



gaat daar toch helemaal niet op de weg gewerkt 

worden maar aan de waterkant?  

dorpskern Gouderak, een maatwerkdijkvak. In het maatwerkproces voor 

dijkvak W worden de verschillende mogelijkheden samen met de 

belanghebbenden doorgenomen om te bepalen wat de best passende 

oplossingsrichting voor de waterveiligheid in het dijkvak zou zijn. Aangezien de 

oplossingsrichting voor de dijkversterking bepalend is voor welke 

uitvoeringsmethode en bijbehorende tijdelijke maatregelen nodig zijn, is nog 

niet bekend of (en zo ja welke) omleidingsmaatregelen nodig zijn tijdens de 

werkzaamheden. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit bekend maken. 

Komt er een ontsluiting over de Hollandsche 

IJssel vanaf de IJssellaan naar Nieuwerkerk? 

In de huidige plannen voor dijkversterking KIJK is geen sprake van een 

dergelijke ontsluiting als maatregel voor de tijdelijke omleiding van verkeer. 

Mocht met de vraag gedoeld worden op een permanente verbinding is dit ons 

niet bekend. Voor dergelijke ingrepen in de mobiliteit en ruimtelijke ordening 

verwijzen wij u naar de gemeente. 

 

2. Inpassing 
Vraag Antwoord 

Hoe zit het met het 40 cm hoge muurtje boven 

op de damwand en de mensen die buitendijks 

van de weg wonen? 

De woningen zullen te allen tijde toegankelijk blijven, in het Definitief Ontwerp 

wordt dit per perceel verder uitgewerkt. Indien het ruimtelijk niet mogelijk is 

om de constructie in de omgeving te verwerken kunnen er openingen gemaakt 

worden in de constructie. Die openingen kunnen in geval van hoogwater 

gesloten worden (zogenoemde coupures). Uitgangspunt is wel dat coupures zo 

veel mogelijk voorkomen worden. 

Zou de muur bij dijkvak F wat verder naar 

buiten kunnen? Zodat er mogelijkheid komt tot 

parkeren? 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid inclusief parkeren bij dijkvak F heeft 

onze aandacht. De fysieke ruimte is echter beperkt vanwege rivierkundige 

beperkingen (vaargeul, scheepvaart, waterbergingscompensatie) voor het naar 

buiten verplaatsen van de damwand/muur. Mede daardoor kunnen er geen 

extra parkeerplaatsen worden gecreëerd. Mogelijk dat door middel van een 

andere weginrichting de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. 

 

 

Wordt er gekeken naar [het creëren van extra] 

parkeer-mogelijkheden? Bijvoorbeeld door de 

dijk in de dijkvakken met een constructie in de 

buitenkruin wat verder naar buiten te brengen? 

De focus van dit project ligt op de waterveiligheid, de veilige inpassing van de 

wegconstructie en een goede ruimtelijke inpassing in de omgeving. 

Uitgangspunt is “wat er al is komt terug”, dat geldt ook voor officiële 

parkeerplaatsen.  



Ontstaat er ook ruimte voor een breder 

fietspad? 

Momenteel wordt er, in voorbereiding op het Voorlopig Ontwerp (VO), gekeken 

naar het wegontwerp, de inpassing van een eventuele constructie 

(damwanden/muur) en de breedte en hoogte van (de weg op) de dijk. 

Vanwege de beperkte ruimte op de dijk zijn er onvoldoende mogelijkheden om 

een breder fietspad te creëren. Het is wel ons streven een weginrichting te 

maken die veiliger is voor de fietsers. 

Als het wegdek omhoog gaat, hoe komen we 

dan in de garage en bij de voordeur? 

Uitgangspunt is dat bewoners altijd toegang tot hun woning/garage behouden: 

de huidige situatie gaat niet verslechteren. De inpassing van de oprit/toegang 

tot de woningen krijgt een plek in het verdere ontwerpproces.  

 

 

Wat wordt er aan de binnenzijde van de dijk 

aan de stoepen en trappen gedaan? 

 

Afhankelijk van de gekozen oplossing per dijkvak en de mogelijk aanvullende 

werkzaamheden m.b.t. het wegtalud kunnen er raakvlakken optreden met 

bestaande stoepen/opritten en trappen. Een goede inpassing daarvan zal 

worden meegenomen in het ontwerp.  

 

3. Kabels en Leidingen 
Vraag Antwoord 

Wordt het E-netwerk ook verzwaard? Het verleggen van de kabels en leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Krimpenerwaard: u vindt meer informatie op hun website. 

Wordt met het vervangen van de kabels en 

leidingen ook de waterleiding vernieuwd, en 

daarmee de waterdruk verhoogd?  

Het verleggen van de kabels en leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Krimpenerwaard: u vindt meer informatie op hun website. 

Zou Stedin aan kunnen geven waar nu zakelijk 

recht gevestigd moet worden? 

Het verleggen van de kabels en leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Krimpenerwaard: u vindt meer informatie op hun website. 

Is het ontwerp [van het nieuwe tracé kabels en 

leidingen] toekomst bestendig? Kunnen we 

allemaal terug leveren aan het net en weer 

laden?  

Het verleggen van de kabels en leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Krimpenerwaard: u vindt meer informatie op hun website. 

Moet het verleggen van kabels en leidingen 

eerst afgerond zijn [voor de start van de 

werkzaamheden van de dijkversterking]? 

Het verleggen van de hoofdtransportleidingen tussen de dijkvakken F tot en met 

O dient inderdaad afgerond te zijn voor de start van de werkzaamheden voor de 

dijkversterking.  
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Waarom moeten de leidingen uit de dijk 

gehaald worden? 

Kabels en leidingen kunnen de dijk aantasten. Voor de aanleg moet er in de dijk 

gegraven of geboord worden. Schade en lekkages komen regelmatig voor en 

kunnen grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Wanneer bijvoorbeeld vloeistof 

uit een leiding lekt, stroomt de grond mee de dijk af en ontstaat er erosie en 

gaten in de dijk. Schade en lekkages zijn bovendien moeilijk op tijd te 

constateren. Is er schade dan vraagt dat vaak veel hersteltijd. Daarom zijn we 

terughoudend bij het toestaan van kabels en leidingen in de dijk. Ook in de 

toekomstige situatie met een damwandconstructie blijft het grondlichaam van de 

dijk belangrijk voor de waterveiligheidsopgave. Zoals  bijvoorbeeld bij extreme 

situaties met golfoverslag. Daarom blijft ook het grondlichaam onderdeel 

uitmaken van de kernzone van de dijk. Kabels en leidingen kunnen het 

grondlichaam aantasten. Hoe hiermee precies wordt omgegaan is vastgelegd in 

de Beleidsregels Primaire Waterkeringen. Bij de vervanging van oude kabels en 

leidingen, zoals bij de dijkversterking KIJK, is het vanwege bovengenoemde 

risico’s met betrekking tot de waterveiligheid het uitgangspunt dat alle kabels en 

leidingen uit de kernzone en beschermingszone worden verlegd naar een tracé 

buiten deze zones als dat fysiek mogelijk is. Bij dijkversterking KIJK is zo’n nieuw 

tracé “achterlangs” mogelijk voor het gedeelte tussen Ouderkerk en Lageweg. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Krimpenerwaard.  

Hoe zit het met het vervangen van het 

rioolsysteem (leidingen vervangen), gaat dat 

met andere leidingen vervangen mee? 

Het verleggen van de kabels en leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Krimpenerwaard: u vindt meer informatie op hun website. 

Krijgen we in de aanvullende PowerPoint ook 

de zogenaamde spaghettikaart te zien van 

kabels en leidingen? 

Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar 

projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl of te bellen naar 14-0182. Kijk voor 

meer informatie over de verlegging van kabels en leidingen op de website van de 

gemeente. 

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. 

Het verleggen van de kabels en leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van de 

gemeente Krimpenerwaard: u vindt meer informatie op hun website.  

Wanneer zijn welke dijkvakken aan de beurt en 

worden kabels (zoals glasvezel) aan het begin 

of aan het einde van de dijkvakwerkzaam-

heden gedaan. Voor mij is vooral de IJssellaan 

hier van belang. 

De kabels en leidingen in dijkvakken F t/m O (tussen Ouderkerk en Lageweg) 

worden voorafgaand aan de werkzaamheden van de dijkversterking verlegd. 

Verwacht wordt dat de werkzaamheden hiervoor in het derde kwartaal van 2022 

starten. In september 2023 zou de verlegging grotendeels afgerond moeten zijn. 
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Kijk voor meer informatie over het verleggen van de kabels en leidingen op de 

website van de gemeente Krimpenerwaard.  

 

Voor de overige dijkvakken moet nog worden bepaald wat de raakvlakken zijn 

ten opzichte van het nog verder uit te werken ontwerp voor de dijkversterking. 

Hierover is naar verwachting medio 2022 meer duidelijkheid. 

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. 

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de verlegging voor de 

dijkvakken F t/m O wordt gestart in het derde kwartaal van 2022. Eind 2023 

moeten deze werkzaamheden grotendeels afgerond zijn. Kijk voor meer 

informatie over het verleggen van de kabels en leidingen op de website van de 

gemeente Krimpenerwaard  

 

Wordt er ook gekeken naar oplossingen voor 

aardgasvrij in de toekomst? Bijvoorbeeld 

waterstof? 

U vindt meer informatie over kabels en leidingen op de website van de gemeente 

Krimpenerwaard.  

 

 

4. Maatwerk(dijkvakken) 
  

Wanneer verwachten jullie meer informatie 

over dijkvak B? 

Op dit moment zijn er nieuwe inzichten op het gebied van waterveiligheid die we 

aan het doorrekenen zijn. Die zorgen op een aantal locaties (waaronder dijkvak 

B) mogelijk voor een aanpassing van de versterkingsopgave en de 

ontwerpoplossing. Daarom is besloten om van dit dijkvak een maatwerkdijkvak te 

maken. Dit betekent dat we, op basis van die aanpassing, verschillende varianten 

gaan onderzoeken en afwegen. Bij dit proces betrekken we de omgeving om de 

belangen en draagvlak bij de varianten in kaart te brengen. We streven ernaar 

om in het najaar van 2021 een eerste bijeenkomst te organiseren. De bewoners 

ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Klopt het dat er voor dijkvak G al 

bijeenkomsten gepland staan? 

Dijkvak G is een maatwerkdijkvak: een dijkvak waarvoor nog geen 

Voorkeursalternatief voor de dijkversterking is vastgesteld tijdens de 

Verkenningsfase (2015-2018). Om dit gelijk te trekken en alsnog tot een 

voorkeursrichting te komen in overleg met de omgeving zijn er  twee 

bijeenkomsten voor om- en aanwonenden georganiseerd. De bewoners en 
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eigenaren van nabijgelegen woningen/bedrijven hebben hiervoor een uitnodiging 

ontvangen. Inmiddels is deze als maatwerkdijkvak afgerond en is er de keuze 

gemaakt voor een Type II oplossing voor een gedeelte van het dijkvak. 

Omleidingsvak 7 [dijkvak W] en een tijdelijke 

randweg om Gouderak integraal afwegen blijft 

vreemd: de keuze kan toch net zo zijn als bij 

rest van de dijk? Daar heb je toch een rondweg 

niet voor nodig? 

Dijkvak W is een maatwerkdijkvak: een dijkvak waarvoor nog geen 

Voorkeursalternatief voor de dijkversterking is vastgesteld tijdens de 

Verkenningsfase. De integrale afweging is bedoeld om met zo veel mogelijk 

aspecten (zoals draagvlak technische uitvoerbaarheid, kosten en de effecten op 

de omgeving) rekening te houden bij het maken van de afweging om tot een 

Voorlopig Ontwerp te komen. 

 

Er zijn nog meerdere oplossingsrichtingen mogelijk voor het versterken van de 

dijk waarbij ieder alternatief andere consequenties heeft voor het verkeer. Voor 

de andere dijkvakken geldt dit niet daarom is een bredere en integrale afweging 

nodig. 

 

 

 

 

Wordt met de integrale afweging [voor dijkvak 

W] 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? 

Dijkvak W is een maatwerkdijkvak: een dijkvak waarvoor nog geen 

Voorkeursalternatief voor de dijkversterking is vastgesteld tijdens de 

Verkenningsfase. De integrale afweging is bedoeld om met zo veel mogelijk 

aspecten (zoals draagvlak technische uitvoerbaarheid, kosten en de effecten op 

de omgeving) rekening te houden bij het maken van de afweging om tot een 

Voorlopig Ontwerp te komen. 

 

Het Hoogheemraadschap vindt de waterveiligheid het meest belangrijk. De 

uitvoering van de dijkversterking en de bijbehorende (veiligheids)maatregelen 

zijn de enige redenen om eventueel een tijdelijke (rond)weg aan te leggen. In de 

Planuitwerkingsfase wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijke 

uitvoeringsmethoden waarbij de dijk tijdens de uitvoering deels open kan blijven. 

Dan is een tijdelijke weg achterlangs en rondom Gouderak niet nodig.  

 

De gemeente is over beide door u genoemde punten niet in gesprek met het 

hoogheemraadschap en heeft deze niet als meekoppelkans of wens aan ons 

kenbaar gemaakt.    

 

 



Wat is integraal maatwerk? Wat houdt dat in? Maatwerkdijkvakken zijn vakken waar het Voorkeursalternatief (VKA) nog niet is 

vastgesteld, of waar het door hernieuwd inzicht toch weer ter discussie staat. 

Inpassingslocaties zijn kleinere locaties waar het VKA vastligt maar waar de 

dijkversterkingsoplossing nog extra inpassing vraagt. 

 

In bovenstaande gevallen is het nodig om de situatie te bekijken met de direct 

betrokkenen (bewoners, eigenaren en bedrijven) en belangen op te halen, om zo 

alsnog tot een passende dijkversterkingsoplossing te komen voor die locaties. De 

integrale afweging is bedoeld om met zo veel mogelijk aspecten (zoals draagvlak, 

technische uitvoerbaarheid, kosten en de effecten op de omgeving) rekening te 

houden bij het maken van de afweging om tot een Voorlopig Ontwerp en 

uiteindelijk een Definitief Ontwerp te komen. 

 

5. Ontwerp 
Vraag Antwoord 

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? 

De kering gaat niet later dicht omdat het muurtje van 40 cm er geplaatst is. Het 

muurtje zorgt wel voor een lagere overstromingsrisico, doordat deze bij een hoge 

waterstand voor extra hoogte en stevigheid van de dijk zorgt om het water tegen 

te houden. 

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? 

Dat klopt, het muurtje kan lager als de Hollandsche IJsselkering een hogere 

zekerheid heeft. Maar naarmate de zekerheid hoger wordt, wordt het effect op de 

hoogte van het muurtje steeds minder. Dit wordt verder onderzocht en 

uitgewerkt in het kader van de m.e.r. en het projectplan.   

Wat komt er te liggen aan de buitenkant [van 

dijkvak O] en hoe hoog? 

Voor dijkvak O is het Voorkeursalternatief een damwand in de buitenkruin van de 

dijk (de Type 1 constructie). Uitgangspunt is dat de muur op de damwand een 

streefhoogte van maximaal 40 cm bij aanleg krijgt met een maximale hoogte van 

75 cm boven de dijk. Deze maximale hoogte is even hoog als de huidige vangrail. 

Is er zicht op hoe het grondwaterpeil daarop 

[plaatsing van een type 1 constructie] gaat 

reageren? 

In de Planuitwerkingsfase (deze duurt tot 2023) wordt onderzoek gedaan naar de 

invloed van een constructie op de grondwaterstroming, als onderdeel van het 

MER. De constructie wordt zo ontworpen dat deze beperkt effect op de 

grondwaterstroming zal hebben. 

Geeft een damwand nog extra geluidshinder 

voor bewoners door extra weerkaatsing van 

[verkeers]geluid? 

De geluidseffecten van de verschillende oplossingen (zoals de plaatsing van een 

damwand) worden meegenomen in nog uit te voeren MER-onderzoeken. Dit geldt 



voor zowel regulier verkeer als scheepvaart. Als het nodig blijkt, worden er 

maatregelen genomen om binnen de wettelijke geluidsnormen te blijven 

Als de damwand [van een type 1 constructie] 

40cm hoger wordt, gaat het wegdek dan ook 

omhoog? 

Mogelijk wordt de weg lokaal (dijkvakken J, M1, M2 en U1) opgehoogd om 

laagten uit de weg te halen en het verschil met het muurtje te beperken tot 

maximaal 40 cm bij aanleg. Dit wordt verder uitgewerkt in het DO. 

Wat wordt gedaan met de dijkbedekking naast 

het asfalt, nu we aangeven dat grasbetontegel 

geluidsoverlast geeft? 

De gemaakte opmerkingen hierover zijn genoteerd en worden bij de verdere 

afweging en te maken keuzes meegenomen. We streven naar een ontwerp 

waarbij de verkeersveiligheid verbetert en geluidsoverlast niet overmatig 

toeneemt.  

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? 

Sinds het vaststellen van het Voorkeursalternatief (VKA) in 2018 hebben een 

aantal ontwikkelingen plaatsgevonden in het ontwerpproces van de 

dijkversterking. Zo zijn de uitgangspunten voor de stormvloedkering veranderd 

(een verlaging van de faalkans in samenwerking met Rijkswaterstaat) en is het 

ontwerpzichtjaar voor de benodigde hoogte voor een type 1 constructie 2075 in 

plaats van 2125 (rekening houdend met einde levensduur en/of aanpassing van 

de Hollandsche IJsselkering). Opgeteld hebben deze aspecten bijgedragen aan 

bijvoorbeeld de verlaging van de benodigde muurhoogte, maar hebben ze ook 

geleid tot nadere inzichten waardoor een aantal dijkvakken maatwerkdijkvakken 

zijn geworden. Bij een aantal van deze maatwerkdijkvakken is de opgave zodanig 

gewijzigd dat de eerder gekozen oplossingsrichting opnieuw onder de loep 

genomen moet worden. 

 

We blijven tot aan het Definitief Ontwerp in het najaar van 2023 de nieuwste 

inzichten meenemen in de onderzoeken voor en het ontwerp van de 

dijkversterking en de uitvoering ervan. Het kan dus zijn dat nog enkele 

uitgangspunten wijzigen en dat als gevolg daarvan het ontwerp ook wijzigt.  

 

 

 

 

6. Overig 
Vraag Antwoord 

Wij hebben 3 peilbuizen in onze tuin staan en er 

stonden peilbuizen in de dijk zelf. Nu zijn de 

peilbuizen in de dijk zelf verwijderd tijdens 

Peilbuizen zijn bedoeld om de waterstanden te monitoren. Voor het monitoren 

van de grondwaterstand voor, tijdens en na de dijkversterking worden nog meer 



asfalteerwerkzaamheden in 2019. Wat voor 

functie hebben de peilbuizen in mijn tuin nog 

(ze zouden na 3 jaar verwijderd worden maar 

dat is niet gebeurd)? 

peilbuizen langs de dijk geplaatst Mogelijk kunnen de peilbuizen in uw tuin ook 

hiervoor gebruikt worden. Het waterschap neemt hierover contact met u op. 

 

Waarom wordt alles naar de toekomst 

geschoven? Wat als er vandaag iets mis gaat 

met de dijk? 

Veiligheid staat voorop. Daarom worden onze dijken met regelmaat getoetst. Er 

is nu geen onveilige situatie. In de toekomst kan een onveilige situatie ontstaan 

doordat de waterafvoer over de Hollandsche IJssel toeneemt (als gevolg van 

klimaatverandering) en de bodem daalt. De dijk is nu afgekeurd omdat in de 

toekomst delen van de dijk niet stabiel en/of hoog genoeg zijn om de hogere 

waterstanden aan te kunnen. Daarom versterken we de dijk. Zo kunt u nu en in 

de toekomst veilig blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk. 

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? 

Voor de invloedsfeer van werkzaamheden voor de dijkversterking en het 

optreden van mogelijke effecten houden wij minimaal 50 meter aan. Zodoende 

kunnen wij vroegtijdig zien of wij extra maatregelen moeten treffen als de 

effecten te groot worden. Wij onderzoeken dus specifiek de te verwachten 

effecten van onze werkzaamheden op uw eigendommen. 

 

Op ‘voorlanden lange termijn’ zijn op dit moment geen werkzaamheden tijdens 

de dijkversterking Krachtige  IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voorzien. 

Mogelijk wordt hier wel de weg opgeknapt.  

Op welke manier worden de vooraf per mail 

ingediende vragen beantwoord? 

Deze vragen zijn opgenomen in dit overzicht met bijbehorende beantwoording. 

Kunnen we het peilbuizennet van HHSK krijgen 

met de data van de afgelopen jaren en die van 

de gemeente eveneens? 

Wij komen hier op terug en nemen contact met u op. 

Wat is de kruin? De kruin is het hoogste gedeelte (de top) van de dijk, waar de weg op ligt.  

Is het beeldmateriaal van de oplossingen ook in 

hogere resolutie beschikbaar? Dit was niet echt 

te lezen. 

De presentatie komt te staan op onze website hhsk.nl/kijk.  

Waar kunnen wij ons aanmelden voor inspraak 

in het bereikbaarheidsplan voor bedrijven 

(vrachtverkeer)? 

We betrekken bij iedere stap in het project alle belanghebbenden: bewoners, 

bedrijven en gebruikers van de dijk. In het najaar van 2021 starten we met de 

eerste stap richting het bereikbaarheidsplan. Dat is ook het moment dat we 

contact opnemen met bedrijven in het projectgebied Ook bewoners en gebruikers 

van de dijk worden betrokken bij deze eerste stap. Als u als bedrijf (eerder) 

vragen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsteam KIJK.  

Wanneer gaat de eerste paal in de grond? We verwachten met de uitvoering te starten in 2023. 

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/nieuws-dijkversterking-kijk/informatiebijeenkomst-dinsdag-22-juni-welkom/
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/sterke-dijken-in-de-krimpenerwaard/contact


 

7. Schade 
Vraag Antwoord 

Worden de panden voor schadeconstatering 

tegelijk door zowel de aannemerscombinatie 

[voor de dijkversterking] als Stedin opgenomen 

of gebeurt dit 2 maal apart? 

De opname van de panden gebeurt twee keer: eenmaal voor de start van het 

omleggen van de kabels en leidingen, en een keer voor de start van de 

dijkversterkings-werkzaamheden.  

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? 

Voor panden die risico lopen op schade heeft tijdens de Verkenningsfase (2015-

2018) een bouwkundige en constructieve nulmeting plaatsgevonden die bestond 

uit onder meer een visuele inspectie, archiefonderzoek en satellietmetingen. Alle 

gegevens zijn samengevoegd in een factsheet met pandeigenschappen voor de 

betreffende panden. De factsheets zijn ter controle en voor eventuele 

aanvullingen aan de eigenaren voorgelegd. Bewoners hebben deze factsheet niet 

ontvangen aangezien het om vertrouwelijke informatie gaat. Mocht u als eigenaar 

deze formulieren niet hebben ontvangen kunt u een mail sturen naar 

omgevingsteamkijk@hhsk.nl met vermelding van uw naam en adres, dan sturen 

wij deze alsnog toe.  

 

Momenteel zijn we de verdiepingsslag aan het maken en zodra de bureau studie 

is uitgewerkt worden de bouwkundige staat van de betreffende woningen in meer 

detail onderzocht. Dit zal ruim voor de start van de werkzaamheden worden 

gedaan, evenals een trillingsonderzoek van de huidige belasting op de dijk versus 

de woningen. 

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 de gehele 

bouwperiode? 

Op dit moment worden de plannen voor de dijkversterking uitgewerkt in een 

Voorkeursontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO), waarvan de 

laatstgenoemde uiteindelijk in procedure gebracht zal gaan worden. Om deze 

procedure te kunnen doorlopen moet vooraf bekend zijn wat verwachte effecten 

van het ontwerp en de uitvoering op de panden zijn, en hoe deze zo veel 

mogelijk voorkomen en anders beperkt kunnen worden. De bijbehorende 

onderzoeken naar deze effecten en zogenoemde mitigerende maatregelen 

worden de komende tijd, parallel aan het ontwerpproces, uitgevoerd. Zo wordt er 

gekeken naar veilige manieren van inbrengen van damwanden zoals drukken in 

plaats van trillen.  

 

mailto:omgevingsteamkijk@hhsk.nl


Tijdens (en een nader te bepalen periode na) de werkzaamheden, vindt 

monitoring van de panden plaats. Mocht er onverhoopt toch schade optreden, 

met een causaal verband naar de dijkversterking, wordt deze vergoed.  

Hoe gaan jullie de druk op de huizen regelen bij 

het toepassen van de dijkversterking? 

Op dit moment worden de plannen voor de dijkversterking uitgewerkt in een 

Voorkeursontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO), waarvan de 

laatstgenoemde uiteindelijk in procedure gebracht zal gaan worden. Om deze 

procedure te kunnen doorlopen moet vooraf bekend zijn wat verwachte effecten 

van het ontwerp en de uitvoering op de panden zijn, en hoe deze zo veel 

mogelijk voorkomen en anders beperkt kunnen worden. De bijbehorende 

onderzoeken naar deze effecten en zogenoemde mitigerende maatregelen 

worden de komende tijd, parallel aan het ontwerpproces, uitgevoerd. Zo wordt er 

gekeken naar veilige manieren van inbrengen van damwanden zoals drukken in 

plaats van trillen om de effecten op de omgeving (inclusief de panden) zo veel 

mogelijk te beperken.  

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? 

De dijk zelf wordt niet over het hele versterkingstracé verhoogd met 40 cm, maar 

er is sprake van een muurtje dat op een aantal locaties bovenop een constructie 

(damwand) wordt geplaatst. Dit muurtje wordt naar verwachting maximaal 40 

cm hoog. Het effect van het plaatsen van een constructie met muurtje op 

omliggende woningen (zettingen) is onderdeel van de onderzoeken naar de 

effecten van de dijkversterking, die op dit moment uitgevoerd worden.  

 

Naast het plaatsen van het muurtje zal op een gedeelte van de dijk ook 

kruinophoging plaatsvinden, omdat anders het muurtje hoger zou worden dan 40 

cm. Ook hier wordt vanuit het ontwerp in de DO (Definitief Ontwerp) fase naar 

zettingen gekeken. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in 

het ontwerp, zodat zettingen zo veel mogelijk voorkomen en anders beperkt 

kunnen worden. 

En gaat er schade aan de kerende wand voor 

het woonhuis (‘de groep’) ontstaan door 

trillingen of zetting door bouwverkeer? 

Op dit moment worden de plannen voor de dijkversterking uitgewerkt in een 

Voorkeursontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO), waarvan de 

laatstgenoemde uiteindelijk in procedure gebracht zal gaan worden. Om deze 

procedure te kunnen doorlopen moet vooraf bekend zijn wat verwachte effecten 

van het ontwerp en de uitvoering op de panden (en dus ook de keermuren) zijn, 

en hoe deze zo veel mogelijk voorkomen en anders beperkt kunnen worden. De 

bijbehorende onderzoeken naar deze effecten en zogenoemde mitigerende 

maatregelen worden de komende tijd, parallel aan het ontwerpproces, 

uitgevoerd. Zo wordt er gekeken naar veilige manieren van inbrengen van 

damwanden zoals drukken in plaats van trillen.  



 

Ook is er voor de keermuren bij de woningen momenteel al een apart onderzoek 

gaande om de huidige staat in kaart te brengen. In september worden de eerste 

resultaten verwacht. 

 

Tijdens (en een nader te bepalen periode na) de werkzaamheden, vindt 

monitoring van de panden (en de keermuren) plaats. Mocht er onverhoopt toch 

schade optreden, met een causaal verband naar de dijkversterking, wordt deze 

vergoed.  

 

 

 

8. Uitvoering 
Vraag Antwoord 

Waarom zien we de oplossing werkzaamheden 

[uitvoeren] vanaf het water, zoals bij [het 

aanleggen van de inlaat in] Krimpen, niet in de 

opties? Is er overwogen om de werkzaamheden 

via het water plaats te laten vinden? 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn verschillende opties beschouwd, 

waaronder het uitvoeren vanaf het water. Voorlopige conclusie is dat dit mogelijk 

een klein deel aan de oplossing kan bijdragen maar dat het daarmee zeker niet 

dé oplossing is, onder andere vanwege de nabijheid van de vaargeul, lokale 

verschillen in uitvoeringsmethoden en verschillen in diepte van de rivier voor de 

dijk. 

Hoe kan het verkeer veilig langs de 

werkzaamheden rijden als er damwandplanken 

en buispalen in kranen hangen? 

Op het gebied van veiligheid worden geen concessies gedaan. Als het niet veilig 

is voor verkeer om te passeren, dan wordt de weg (tijdelijk) afgesloten. Wanneer 

er zwaar materiaal wordt verplaatst over de dijk met kranen zal het verkeer op 

de betreffende locatie voor enkele minuten worden stilgelegd tot het weer veilig 

is om door te rijden. 

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)? 

Gedurende het gesloten seizoen (ook wel stormseizoen) mogen geen 

werkzaamheden aan de dijk worden verricht die de waterveiligheid voor het 

achterland in gevaar brengen.  

In overleg tussen waterschap en aannemer wordt de planning nader afgestemd. 

Als er in het stormseizoen wel werkzaamheden worden verricht, zijn dit ofwel 

werkzaamheden die de waterveiligheid niet beïnvloeden ofwel zijn aanvullende 

maatregelen getroffen om de waterveiligheid gestand te kunnen doen. 

Wordt er ook trillingvrij gewerkt? Bij het plaatsen van een constructie zijn er meerdere technieken om trillingen te  

beperken, zoals het drukken van damwanden en het boren van buispalen. Om 

een goed beeld te krijgen van wat technisch mogelijk is werken wij samen met de  



aannemer het ontwerp verder uit: wanneer in meer detail bekend is wat er waar 

precies moet gebeuren wordt afgewogen wat de meest geschikte 

uitvoeringsmethode is. Een van onze uitgangspunten is de overlast voor de 

omgeving zo veel mogelijk te beperken, wij zullen dus ook zeker het toepassen 

van trillingvrije uitvoeringsmethoden meenemen in de afweging.  

 


