
Welkom!

KIJK informatieavond

22 juni 2021

We starten om 19.30



Programma

2

• Stel uw vragen in de chat

• Opname van vanavond per mail en op website



Welkomstwoord 
omgevingsmanager Peter van der 
Veeken



Programma
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19:30 – Welkom door Omgevingsmanager Peter van der Veeken

19:35 – Samenvatting van binnengekomen reacties op NRD

19:50 – Op weg naar Voorlopig Ontwerp: proces en inhoud (basisontwerp)

20:10 – Korte update Kabels en Leidingen

20:15 – Vragenronde 1

20:25 – Pauze

20:30 – Update: Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden: opties

20:45 - Vragenronde 2

20:55 – Samenvatting en wat is het vervolg

21:00 - Einde



Samenvatting van 
binnengekomen reacties op NRD



Dijkversterking KIJK
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Samenvatting reacties NRD

• NRD: Notitie Reikwijdte en detailniveau
online bijeenkomst 16 februari, en ter inzage legging

• Ontvangen: 5 formele reacties

• Richtlijnen voor het MER 
(Provincie Zuid-Holland o.b.v. advies van Commissie m.e.r.)



Dijkversterking KIJK
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Samenvatting reacties NRD

1. Formele zienswijzen
• cultuurhistorie en monumenten

• tijdelijke weg achterlangs

2. Vragen bij online bijeenkomst 16 februari

• Bereikbaarheid en verkeer tijdens werkzaamheden en na 
oplevering (verkeersveiligheid, parkeren)

• Kabels en leidingen (mogelijkheden glasvezel; planning 

verlegging)
• Vragen over inspraakproces
• Meekoppelkansen



Dijkversterking KIJK
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Advies Commissie m.e.r.

• Faalkans van de stormvloedkering maximaal 

verkleinen

• Waardoor mogelijk minder dijkversterking nodig 

is, en de inpassingsopgave vereenvoudigd wordt



Op weg naar Voorlopig Ontwerp (VO):
proces, inhoud basisontwerp



Op weg naar Voorlopig Ontwerp (VO)
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• Terugblik Verkenningsfase

• Op weg naar Voorlopig Ontwerp:

▪ Grondoplossing

▪ Type II (grondoplossing + constructie)

▪ Voorlanden

▪ Type I (zelfstandig waterkerende constructie)

▪ Wegprofiel

▪ Sfeerbeelden
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Terugblik: Verkenningsfase (2015-2018)

Lengte
km %

Benutten voorland (grond) 2,82 27%

Grondoplossing 0,60 6%

Grondoplossing met 
hulpconstructie (type II)

0,20 2%

Zelfstandig kerende 
constructie (type I)

6,89 65%

Totaal 10,51 100%

Vastgesteld voorkeursalternatief:
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Op weg naar Voorlopig Ontwerp:

Benutten voorland

Voorkeursalternatief (VKA): 

• Gebruik (eventueel ophogen) 

voorlanden

• Geen varianten op het VKA



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Grondoplossing (met hulpconstructie)



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Zelfstandig kerende constructie

• Grotendeels voorzien in de 

buitenkruinlijn van de huidige dijk



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Zelfstandig kerende constructie

• Grotendeels voorzien in de 

buitenkruinlijn van de huidige dijk

• Drie maatwerkdijkvakken: volgen

apart traject vanwege specifieke

inpassing



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Zelfstandig kerende constructie

Belangrijkste afwegingen:

• Type constructie: damwand of combiwand
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Zelfstandig kerende constructie

Belangrijkste afwegingen:

• Type constructie: damwand of combiwand

• Positie: Zo hoog mogelijk op de kruin
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Zelfstandig kerende constructie

Belangrijkste afwegingen:

• Type constructie: damwand of combiwand
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• Keuze:

• Muurtje met dubbelfunctie als vangrail

(70 cm)
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Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
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Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Zelfstandig kerende constructie

1. Obstakelvrije zone van 1,5 meter aan 

rivierzijde (met daarin 1 grasbetontegel)
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Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Zelfstandig kerende constructie

1. Obstakelvrije zone van 1,5 meter aan 

rivierzijde (met daarin 1 grasbetontegel)

2. Wegbreedte van 5,5 meter

1 2



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Zelfstandig kerende constructie

1. Obstakelvrije zone van 1,5 meter aan 

rivierzijde (met daarin 1 grasbetontegel)

2. Wegbreedte van 5,5 meter

3. Obstakelvrije zone aan landzijde van 1 

grasbetontegel

1 2 3



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Voorstel basiswegprofiel

• Wegprofiel wordt voorgesteld over gehele 
dijkversterkingstracé

1 2 3



Op weg naar Voorlopig Ontwerp:
Voorstel basiswegprofiel

• Wegprofiel wordt voorgesteld over gehele 
dijkversterkingstracé

• Op aantal plekken zal een krapper profiel 
nodig zijn



Droge voeten en schoon water 

|
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Sfeerbeeld – dijkvak E
Breeka



Droge voeten en schoon water 

|
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Breeka
Sfeerbeeld – dijkvak E



Droge voeten en schoon water 
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Sfeerbeeld – dijkvak J
Veer van Mie de Bruin (Middenveer)



Droge voeten en schoon water 
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Sfeerbeeld – dijkvak J
Veer van Mie de Bruin (Middenveer)



Droge voeten en schoon water 

|
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Sfeerbeeld – dijkvak M1
Oliehandel Terlouw



Droge voeten en schoon water 
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Sfeerbeeld – dijkvak M1
Oliehandel Terlouw



Droge voeten en schoon water 

|
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Sfeerbeeld – dijkvak O1
Lingens-buurt



Droge voeten en schoon water 
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Sfeerbeeld – dijkvak O1
Lingens-buurt



Droge voeten en schoon water 

|
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Sfeerbeeld – dijkvak V
Gemaal Verdoold



Droge voeten en schoon water 

|
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Sfeerbeeld – dijkvak V
Gemaal Verdoold



Korte update Kabels en Leidingen



Vragenronde 1



Vragen? Stel ze in de chat.

© Helga alinga

PAUZE

Contactgegevens omgevingsteam
omgevingsteamkijk@hhsk.nl
Guido Verweij – 06 317 765 66 
Manon Otterloo – 06 500 34 964 



Bereikbaarheid tijdens de 
werkzaamheden: update 



Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden
update

▪ Terugblik Verkenningsfase
▪ Alternatieve oplossing omleidingsvakken

▪ Voorbeelduitwerkingen werkvakken en ruimte op de weg



Terugblik verkenningsfase

• Omleidingsstrategie
verkenningsfase 
onderscheidt 7 verschillende
omleidingsvakken

• Verschillende mogelijkheden
onderzocht, uitgaand van 
afgesloten weg



Vak Omleidingsstrategie

1 Omleiden via bestaande infrastructuur

2
Tijdelijke weg achterlangs

3

4 Geen omleiding nodig

5 Gebruiken voorland

6
Tijdelijke weg achterlangs

7

Terugblik verkenningsfase
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“Minst slechte

oplossing”

Grote nadelen

- Vergunbaarheid

- Weerstand

- Kosten
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Vak Omleidingsstrategie

1 Omleiden via bestaande infrastructuur

2
Tijdelijke weg achterlangs

3

4 Geen omleiding nodig

5 Gebruiken voorland

6
Tijdelijke weg achterlangs

7

“Minst slechte

oplossing”

Grote nadelen

- Vergunbaarheid

- Weerstand

- Kosten

Terugblik verkenningsfase

Alternatief onderzoeken voor omleidingsvakken 2, 3 en 6;

Weg gedeeltelijk open tijdens uitvoering;

Omleidingsvak 7 is onderdeel maatwerkdijkvak W – integrale afweging



Veiligheid boven alles!

• Werken met zwaar materieel en 
materiaal

• Hijsen van damwanden en buispalen

• Omgevingsverkeer (gemotoriseerd en 
langzaam)

• Beperkte ruimte op de dijk

• Veiligheid voor iedereen

• Veiligheidsprogramma WAVE



Met aantal uitvoeringsmethoden kan
weg op dijk gedeeltelijk open blijven

Quattropiler

Boorstelling

Woltman
Boorstelling

Silentpiler Funderingsmachines

Trillen vanaf land

afsluiting van de 

weg op de dijk

verkeer langs

werkzaamheden



Verdeling beschikbare ruimte



Weg gedeeltelijk open

Weg open

3,25m

Doorgang auto’s Ja

Doorgang fietsers Ja

Doorgang hulpdiensten Ja

Doorgang OV Ja; wellicht ander vervoermiddel

Doorgaand Vrachtvervoer & 

landbouwverkeer

Nee; juridisch weren

Juridisch kader



Langsprofiel
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ongeveer
200 meter

In 2 of 3 
werkvakken 
tegelijk bezig 

voor type I

Ook andere 

werkzaam-
heden
(grond, type 

II) 
mogelijk



Samengevat: 

Als weg gedeeltelijk open blijft tijdens

werkzaamheden

• Omleidingsvakken 1, 4 en 5: 

bestaande routes en/of over 

voorland

• Omleidingsvakken 2, 3 en 6: 

verkeer langs het werk

geleiden

• Omleidingsvak 7 is onderdeel

van integrale afweging

maatwerkdijkvak W



Samengevat: 

Als weg gedeeltelijk open blijft tijdens

werkzaamheden

• Doorgaand verkeer langs zware werkmachines:
• Verkeer zoveel mogelijk ontmoedigen
• Extra aandacht voor veiligheid tijdens uitvoering

• Volledige afsluiting is soms onvermijdelijk
• Zoveel mogelijk beperken
• Maatwerk met omgeving

• Omleiding via provinciale weg stimuleren

• Betrekken omgeving:
• Bedrijven en belangengroepen
• Bereikbaarheidsplan: maatregelen uitwerken



Vragenronde 2



Samenvatting en wat is het vervolg?



Afronden
Voorlopig 
ontwerp

Planuitwerking
2020-2022

Voorlopig ontwerp
(VO)

Bijpraat-
moment 
Voorlopig 
ontwerp

NRD voor MER
fase 2 ter visie

Start 
uitvoering

Start gesprekken 
zakelijk 

rechtovereen-
komsten

Start 
bijeenkomsten 

maatwerk-
dijkvakken

In deze periode krijg ik antwoord op vragen zoals:
• Welke woningen moeten gesloopt worden?

• Wat is in grote lijnen: 
• Het wegontwerp
• De breedte en hoogte van dijk
• De uitvoeringsaanpak
• Inrichting van het talud, zoals groen?

• Hoe worden formeel erkende objecten, zoals 
steigers, mogelijk ingepast? 

• Welke meekoppelkansen worden gerealiseerd?

In deze periode krijg ik antwoord op vragen zoals:
• Hoeveel grond wordt aangekocht?

• Wordt mijn woning toch gesloopt?
• Hoe gaat mijn inrit er globaal uitzien?
• Hoe wordt het optreden van schade gemonitord?
• Hoe wordt eventuele schade afgehandeld?
• Hoe ziet het er straks uit voor mijn deur?

• Hoe blijft mijn bedrijf bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden?

• Welke bomen moeten gekapt? 
• Komt mijn niet-formeel erkende steiger terug? 

In deze periode krijg ik antwoord op 
vragen zoals:

• Welke omleidingsroute volg ik 
tijdens de uitvoering?

• Hoe lang moet ik via de 
omleiding rijden?

• Welk groen gaat nog meer 

verdwijnen?

Ontwerp 
Projectbesluit 

en MER fase 2 
ter visie

Projectbesluit, 
met DO, ter visie

Realisatie
2023-2028

Juni 
2021

Voor-
jaar

2022

3 feb. 
2021

2023
Zomer 
2021

Maart 
2021

Najaar 
2022

Definitief Ontwerp
(DO)

Uitvoeringsplan

ruimte voor 
reacties

16 feb 
info-

avond

ruimte voor 
zienswijzen

ruimte voor 
beroep bij 

Raad van State
ruimte voor 

reacties

De planning

22 juni 
info-

avond

Najaar 
2021
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Dit jaar 

Realisatie
2023-2028

Afronden 
Voorlopig 

ontwerp

Bijpraatmoment 
Voorlopig 

ontwerp

NRD voor MER fase 
2 ter visie Start 

bijeenkomsten 
maatwerkdijk-

vakken

Juni 
2021

3 feb. 
2021

Maart 
2021

ruimte voor 
reacties

16 feb 
info-

avond

ruimte voor 
reacties

22 juni 
info-

avond

Najaar 
2021

Start gesprekken 
zakelijk 

rechtovereen-
komsten

Zomer 
2021



Planuitwerking
2020-2022

Start 
uitvoering

Ontwerp 
Projectbesluit en 

MER fase 2 ter 
visie

Projectbesluit, 
met DO, ter visie

Realisatie
2023-2028

Voor-
jaar

2022
2023

Najaar 
2022

ruimte voor 
zienswijzen

ruimte voor 
beroep bij Raad 

van State

2022-2023



Tot ziens!

Dank voor uw aanwezigheid.

Bezoek de projectwebsite: 
www.hhsk.nl/kijk

Binnenkort daar: de 
antwoorden op gestelde 
vragen

Mail: 
omgevingsteamkijk@hhsk.nl

http://www.hhsk.nl/kijk
mailto:omgevingsteamkijk@hhsk.nl

