
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERDE TOETSING DIJKRING 14 
TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE 
IJSSEL 

 

OPDRACHTGEVER 

HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 juni 2010 

      

C03011.000035 

Definitief 

 



 DERDE TOETSING DIJKRING 14  

      ARCADIS 2 

Inhoud 

Samenvatting___________________________________________________________________ 3 

1 Inleiding ____________________________________________________________________ 4 

2 Beschrijving dijkringgebied en beschouwd traject ______________________________ 5 

2.1 Globale beschrijving_______________________________________________________ 5 

2.2 Categorieën waterkering___________________________________________________ 7 

2.3 Veiligheidsnorm en bedreiging ______________________________________________ 8 

2.4 Sectie-indeling dijken en dammen en kunstwerken_____________________________ 8 

2.5 Dijkbeheerders ___________________________________________________________ 9 

3 Veiligheidsoordeel __________________________________________________________ 10 

3.1 Uitgangspunten bij beoordeling ____________________________________________ 10 

3.2 Oordeel Traject gekanaliseerde Hollandse IJssel _______________________________ 10 

3.3 Samenvatting toetsresultaten ______________________________________________ 10 

4 Toetsing Hoogte (HT) _______________________________________________________ 11 

4.1 Inleiding________________________________________________________________ 11 

4.2 Werkzaamheden derde toetsronde _________________________________________ 11 

4.3 Uitgangspunten en gegevens ______________________________________________ 11 

4.4 Toetsing hoogte dijken en dammen ________________________________________ 12 

4.5 Toetsing hoogte kunstwerken _____________________________________________ 13 

4.6 Resultaten hoogtetoets ___________________________________________________ 14 

5 Beheerdersoordeel __________________________________________________________ 15 

6 Noodzakelijke verbeteringen ________________________________________________ 16 

6.1 Inleiding________________________________________________________________ 16 

6.2 Schetsontwerp minimaal benodigde waterkering _____________________________ 16 

7 Literatuur __________________________________________________________________ 18 

Bijlage 1 Sectie-indeling gekanaliseerde Hollandse IJssel _____________________________ 19 

Bijlage 2 Overzicht kruinhoogtes _________________________________________________ 23 

Bijlage 3 Overzicht kunstwerken en bijzondere constructies __________________________ 24 

 



 DERDE TOETSING DIJKRING 14  

      ARCADIS 3 

Samenvatting 

Deze rapportage behandelt de derde toetsronde van de niet-direct waterkerende primaire 

kering (categorie C-kering) langs het traject van de gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen 

het Amsterdam-Rijnkanaal en Hekendorp, gelegen in dijkring 14, Zuid-Holland. De 

betreffende dijken zijn in het beheer van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 

 

De toetsing van de categorie C-kering van dijkring 14 wijkt in belangrijke mate af van de 

vorige toetsronde. In het verleden moest alleen worden aangetoond dat de situatie niet was 

gewijzigd ten opzichte van de situatie in 1996. In 2008 zijn voor het eerst maatgevende 

waterstanden voor dit type waterkeringen vastgesteld, zodat nu een methodische toetsing 

volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid kon worden uitgevoerd. Dit leidt tot een sterk 

afwijkend toetsresultaat. Zoals al werd verwacht scoort nu het gehele traject �onvoldoende� 

wegens een groot tekort aan hoogte. 

 

Om het hoogtekort van gemiddeld meer dan 2 m op te kunnen lossen, zijn ingrijpende 

maatregelen nodig. Ergo: verbetering van dit tracé zal grote maatschappelijke effecten en 

een grote consequenties voor de infrastructuur tot gevolg hebben. 

 

De toetsresultaten van dijkring 14 vormen op bestuurlijk niveau een argument voor een 

heroverweging van de veiligheid van dijkring 14, in relatie tot dijkring 15 en 44. De 

discussie hierover vindt plaats in het kader van het project Waterveiligheid Centraal 

Holland, waarin Rijk, provincies en waterschappen samen zoeken naar de beste manier om 

dijkring 14 te beschermen. 

De planning is om binnen dit project begin 2011 een besluit te hebben genomen voor een 

voorkeursoplossingsrichting. 
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

De Waterwet (Wtw), die de Wet op de waterkering (WoW) vervangt, verplicht de beheerder 

van primaire waterkeringen iedere zes jaar een toetsing uit te voeren met betrekking tot de 

algemene waterstaatkundige toestand hiervan. De toetsing gebeurt aan de hand van het 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid [lit. 1] voor de derde toetsronde, 2006-2011. In de toetsing 

wordt gecontroleerd of de primaire waterkeringen voor de komende toetsperiode 

voldoende veilig zijn tegen overstroming en doorbraak.  

 

Deze rapportage behandelt de derde toetsronde van de niet-direct waterkerende primaire 

kering (categorie C-kering) langs het traject van de gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen 

het Amsterdam-Rijnkanaal en Hekendorp, gelegen in dijkring 14, Zuid-Holland. De 

betreffende dijken zijn in het beheer van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
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HOOFDSTUK 2 Beschrijving 
dijkringgebied en beschouwd 
traject 

2.1 GLOBALE BESCHRIJVING 

Dijkring 14 beschermt Zuid-Holland tegen overstroming en ligt in de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 

waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar. 

 

Aan de zuidzijde wordt het dijkringgebied begrensd door de Nieuwe Maas en de Nieuwe 

Waterweg, aan de westzijde door de Noordzee. De begrenzing aan de noordzijde wordt 

gevormd door het Noordzeekanaal en aan de oostzijde door het Amsterdam-Rijnkanaal en 

de Hollandse IJssel. 

 

De waterkeringen van dijkring 14 zijn in beheer bij een groot aantal verschillende 

beheerders, te weten: Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 

Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en 

Rijkswaterstaat Utrecht. 

 

Het beschouwde traject in voorliggende rapportage (Amsterdam-Rijnkanaal tot Hekendorp) 

is volledig onder beheer van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het omvat de 

niet-direct waterkerende primaire kering langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel en loopt 

van het Amsterdam-Rijnkanaal evenwijdig aan de rijksweg A2, via de Meerndijk naar de 

gekanaliseerde Hollandse IJssel en volgt deze tot aan Hekendorp (zie Afbeelding 2.1). Het 

beschouwde traject is ruim 24,9 km lang en is verdeeld in 18 dijksecties. De sectie-indeling is 

beschreven in paragraaf 2.4 van dit rapport. 
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Afbeelding 2.1 

Dijkringgebied 14 met daarin 

de ligging van het traject 

gekanaliseerde Hollandse IJssel. 
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2.2 CATEGORIEËN WATERKERING 

In katern 1 van het VTV2006 worden vier categorieën primaire waterkeringen 

onderscheiden, namelijk: 

 

1. primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden – al dan niet met 

hoge gronden - omsluiten en direct buitenwater keren. 

2. primaire waterkeringen die voor dijkringgebieden zijn gelegen of dijkringgebieden 

verbinden en direct buitenwater keren. 

3. primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden – al dan niet met 

hoge gronden - omsluiten en niet bestemd zijn tot directe kering van buitenwater. 

4. primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden – al dan niet met 

hoge gronden - omsluiten (als categorie a en c) of die voor dijkringgebieden zijn 

gelegen of dijkringgebieden verbinden (als categorie b), maar gelegen buiten de 

landsgrenzen. 

 

Dijkringgebied 14, Zuid-Holland, bevat zowel categorie A-keringen als categorie C-keringen. 

Het in dit rapport beschouwde traject, de Lekdijk, behoort volledig tot de categorie  

C-keringen. 

Typen categorie C-keringen 
Er worden verschillende typen categorie C-keringen onderscheiden [lit 3]. De categorie  

C-keringen kunnen qua verschijningsvorm worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: 

1. die oppervlaktewater keren dat van het buitenwater is afgesloten door een verbindende 

waterkering van de categorie b; 

2. die deel uitmaken van een dijkring als gemeenschappelijke scheiding tussen twee 

aangrenzende dijkringen. Dit type duiden we in het kort aan als dijkringscheidende  

C-keringen. 

 

Bij de categorie C-keringen die de gemeenschappelijke scheiding vormen tussen twee 

aangrenzende dijkringen zijn twee situaties te onderscheiden: 

2a) de categorie C-keringen scheiden twee dijkringen met een gelijke veiligheidsnorm; 

2b) de categorie C-keringen scheiden twee dijkringen met een ongelijke veiligheidsnorm. 

 

De kering langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel valt onder type 2b, waarbij de C-kering 

twee dijkringen scheidt met een ongelijke veiligheidsnorm. Er treedt alleen belasting op in 

de functie van C-kering bij een overstroming in het voorliggende gebied ten gevolge van 

een doorbraak van de A-kering. 
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2.3 VEILIGHEIDSNORM EN BEDREIGING 

De C-kering scheidt dijkring 15 (Lopiker- en Krimpenerwaard) van dijkring 14 (Zuid-

Holland). De belasting die de C-kering moet kunnen keren, komt vanuit een doorbraak in 

dijkring 15. Het gaat hierbij om een overstroming vanuit rivier de Lek (oosten) of de Nieuwe 

Maas (zuiden) {lit 3].  

 

De kering moet zijn berekend op de in WoW, Artikel 3, lid 1, genoemde veiligheidsnorm, 

aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans van de hoogste hoogwaterstand, mede 

gelet op de overige het waterkerend vermogen bepalende factoren. Dijkringgebied 15 heeft 

een norm van 1/2.000 per jaar en dijkringgebied 14 1/10.000 per jaar. De norm van de  

C-kering is gelijk aan dijkringgebied 14 (1/10.000). 

2.4 SECTIE-INDELING DIJKEN EN DAMMEN EN KUNSTWERKEN 

Conform katern 2 en 3 van het VTV is de dijkringgebied ingedeeld in verschillende secties, 

die een nadere onderverdeling in dijkvakken en kunstwerken kennen. De sectie-indeling 

per dijkpaal is weergegeven in Tabel 2.1. In bijlage 1 is een overzichtskaart opgenomen. 

 

In Tabel 2.2 is een kort overzicht gegeven van de belangrijkste kunstwerken in het gebied. 

Daarnaast bevat het traject een groot aantal coupures en duikers. In bijlage 3 is een volledig 

overzicht van de kunstwerken opgenomen. 

 
Sectie van dijkpaal tot dijkpaal Beschrijving 

14-01 0 66+20 Amsterdam-Rijnkanaal – De Meern 

14-02 66+20 75+30 De Meern – Gekanaliseerde Hollandse IJssel 

14-03 75+30 83+90 Gekanaliseerde Hollandse IJssel – Slotlaan 

14-04 83+90 94+50 Slotlaan – Sluis Montfoort 

14-05 94+50 98+90 Slotlaan – Sluis Montfoort 

14-06 98+90 125+30 Slotlaan – Sluis Montfoort 

14-07 125+30 125+40 Sluis Montfoort 

14-08 125+40 129+50 Sluis Montfoort – Buurtschap 

14-09 129+50 181+30 Sluis Montfoort – Buurtschap 

14-10 181+30 194 Buurtschap – Sluis Oudewater 

14-11 194 197+80 Buurtschap – Sluis Oudewater 

14-12 197+80 197+90 Sluis Oudewater 

14-13 197+90 200+50 Sluis Oudewater – Hekendorperweg 

14-14 200+50 210+30 Buurtschap – Sluis Oudewater 

14-15 210+30 220+20 Buurtschap – Sluis Oudewater 

14-16 220+20 243+80 Buurtschap – Sluis Oudewater 

14-17 243+80 243+90 Sluis Hekendorp 

14-18 243+90 249 Sluis Hekendorp – Grens met Rijnland 

 

 
Sectie Locatie (Dp ) Kunstwerk Soort Type 

14-07 125+30 Sluis Montfoort KW I 

14-12 197+80 Schutsluis in Oudewater KW I 

14-17 243+80 Goejanverwellesluis in Hekendorp KW I 

 

Tabel 2.1 

Sectie-indeling dijken en 

dammen van het beschouwde 

traject. 

Tabel 2.2 

Overzicht belangrijkste 

kunstwerken. 
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2.5 DIJKBEHEERDERS 

Het dagelijks beheer en onderhoud van de primaire kering langs het traject gekanaliseerde 

Hollandse IJssel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Hekendorp valt onder de 

verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
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HOOFDSTUK 3 Veiligheidsoordeel 

3.1 UITGANGSPUNTEN BIJ BEOORDELING 

Bij de onderhavige toetsing is uitgegaan van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 

(VTV2006) [lit. 1], de Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen categorie C 

(HRC2006) [lit. 2] en het achtergrondrapport hierbij, gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

(dijkring 14) [lit. 3]. 

 

De volgende door het waterschap beschikbaar gestelde bronnen zijn hiervoor gebruikt 

(inclusief documenten die hieraan ten grondslag liggen): 

 Rapportage 2e ronde toetsing op veiligheid (2003) [lit. 4]; 

 Algemeen Hoogtebestand Nederland AHN2 (2008). 

 

Daarnaast zijn de in het literatuuroverzicht genoemde rapportages als gegevensbron 

gebruikt. 

3.2 OORDEEL TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL 

Het eindoordeel voor dijkringgebied 14, traject gekanaliseerde Hollandse IJssel 

(Amsterdam-Rijnkanaal – Hekendorp) is samengesteld uit de gecombineerde toets- en 

beheerdersoordelen en luidt voor alle toetssporen: ’onvoldoende’. 

 

Volgens hoofdstuk 4 uit katern 2 van het VTV voldoet de primaire kering niet als van een of 

meer secties niet aangetoond kan worden dat water veilig gekeerd kan worden bij 

maatgevende condities. Dit treedt op als ergens in het keringstelsel van het dijkringgebied te 

weinig kerende hoogte (HT) aanwezig is, of als, bij voldoende kerende hoogte, de stabiliteit 

(ST) van de kering onvoldoende is. De technische toetsing in voorliggend rapport is enkel 

uitgevoerd op het spoor hoogte (HT). Aangezien de hoogte voor het merendeel van het 

beschouwde traject ruim onvoldoende is, en de kering daardoor niet voldoet, is toetsing op 

stabiliteit niet relevant. 

 

De uitwerking van de hoogtetoets is behandeld in hoofdstuk 4. Het beheerdersoordeel 

wordt toegelicht in hoofdstuk 5. 

3.3 SAMENVATTING TOETSRESULTATEN 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 

 

Hoofdtoetsspoor 
van  

dp 

tot  

dp 

Technisch oordeel  

(TO) 

Beheerdersoordeel  

(BO) 
Eindoordeel 

Hoogte (HT) 0 249 Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende 

Stabiliteit (ST) 0 249 - Onvoldoende Onvoldoende 
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HOOFDSTUK 4 Toetsing Hoogte (HT) 

4.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Er zijn vier sterktekenmerken voor het beoordelingsspoor Hoogte, die in onderlinge 

samenhang bepalen of een dijk aan de eisen kan voldoen: de kruinhoogte, de weerstand van 

kruin en binnentalud tegen overslag, de eigenschappen ten aanzien van begaanbaarheid en 

de mogelijkheden voor afvoer en berging van overslaand water. 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde  
In de tweede toetsronde scoorde de dijk ‘voldoende’, omdat de toestand van de waterkering 

niet substantieel was verslechterd ten opzichte van het tijdstip van inwerkingtreding van de 

WoW in 1996. In de hoogtetoets en het beheerdersoordeel werd echter geconstateerd dat de 

kering over zijn gehele lengte te laag is. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
Sinds de tweede toetsing zijn de hydraulische randvoorwaarden voor de primaire C-kering 

in ongunstige zin gewijzigd (zie paragraaf 4.3). Daarnaast hebben op enkele locaties 

zettingen van het dijklichaam plaatsgevonden. Derhalve mogen de resultaten uit de tweede 

ronde niet overgenomen in de derde ronde. 

4.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Concreet zijn in de derde ronde de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 bepalen actuele kruinhoogtes uit AHN2; 

 uitvoeren hoogtetoets met nieuwe randvoorwaarden. 

4.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Actueel hoogtebestand 
Sinds de vorige toetsing is het beschouwde gebied in 2008 opnieuw ingevlogen. Deze 

actuele hoogtegegevens zijn beschikbaar gesteld in het vernieuwde Actuele Hoogtebestand 

Nederland: AHN2. Uit dit hoogtebestand zijn voor het gehele beschouwde traject de actuele 

kruinhoogtes bepaald. 

Hydraulische randvoorwaarden C-kering 
Voor de derde toetsronde is het wettelijk toetsinstrumentarium uitgebreid met hydraulische 

randvoorwaarden specifiek voor niet-direct waterkerende primaire keringen (categorie C). 

Voor het gehele beschouwde traject van de gekanaliseerde Hollandse IJssel is het toetspeil 

gelijk aan N.A.P.+3,20 m (in de toetsronde is uitgegaan van de werknorm N.A.P.+2,20 m). 
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4.4 TOETSING HOOGTE DIJKEN EN DAMMEN 

In onderstaande tabel zijn de actuele kruinhoogten per sectie vergeleken met het toetspeil. 

Gezien de grote kruinhoogte tekorten wordt het doorlopen van het toetsschema volgens 

Figuur 5 – 4.1 van het VTV2006 niet zinvol geacht. 

 
 Van  Tot  Lengte Kruinhoogte 2008 (m+N.A.P.) Toetspeil 

Sectie dijkpaal dijkpaal (km) Minimum Maximum Gemiddelde (m+N.A.P.) 

14-01 0 66+20 6,62 -0,18 10,48 1,41 3,20 

14-02 66+20 75+30 0,91 1,34 2,31 1,71 3,20 

14-03 75+30 83+90 0,86 1,21 3,01 2,00 3,20 

14-04 83+90 94+50 1,06 1,06 1,60 1,36 3,20 

14-05 94+50 98+90 0,44 1,46 1,96 1,76 3,20 

14-06 98+90 125+30 2,64 1,16 2,41 1,56 3,20 

14-07 125+30 125+40 0,01 Sluis Montfoort 3,20 

14-08 125+40 129+50 0,41 1,20 1,98 1,60 3,20 

14-09 129+50 181+30 5,18 0,42 2,05 0,99 3,20 

14-10 181+30 194 1,27 1,29 1,81 1,53 3,20 

14-11 194 197+80 0.38 1,06 3,45 1,63 3,20 

14-12 197+80 197+90 0,01 Sluis Oudewater 3,20 

14-13 197+90 200+50 0,26 1,26 1,89 1,56 3,20 

14-14 200+50 210+30 0,98 0,31 1,97 1,26 3,20 

14-15 210+30 220+20 0,99 0,49 2,47 1,56 3,20 

14-16 220+20 243+80 2,36 0,34 2,74 1,79 3,20 

14-17 243+80 243+90 0,01 Sluis Hekendorp 3,20 

14-18 243+90 249 0,51 2,25 2,79 2,42 3,20 

 

 
 

Tabel 4.3 

Overzicht kruinhoogtes en 

toetspeilen. 

Afbeelding 4.2 

Overzicht kruinhoogten 

dijkring 14 traject 

Gekanaliseerde 

Hollandse IJssel. 
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4.5 TOETSING HOOGTE KUNSTWERKEN 

Sluizen 
In het beschouwde traject vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot Hekendorp zijn drie sluizen 

aanwezig (zie Afbeelding 4.2). Twee van de drie sluizen bezitten onvoldoende hoogte om de 

maatgevende waterstand te keren (zie Tabel 4.4). De deuren van de schutsluis in Oudewater 

zijn eveneens onvoldoende hoog, maar hier kan door middel van het plaatsen van 

schotbalken alsnog de vereiste hoogte worden bereikt. De schutsluis in Oudewater kan 

daarom de score ‘voldoende’ krijgen op het toetsspoor hoogte. Gezien de onzekerheden in 

de beschikbaarheid van de schotbalken en de toetsresultaten van de overige onderdelen van 

de C-Kering wordt verdere toetsing van de sluis in Oudewater echter niet zinvol geacht. 

 
sluis grondlichaam Sluisdeur schotbalken score 

 (m+N.A.P.) (m+N.A.P.) (m+N.A.P.)  

Sluis Montfoort circa 2,4 1,0 2,1 onvoldoende 

Schutsluis in Oudewater circa 3,45 2,49 3,49 Voldoende 

Goejanverwellesluis in Hekendorp circa 2,7 1,18 n.v.t. onvoldoende 

Coupures 
Totaal zijn er 27 coupures in de dijk aanwezig waarvan 23 voor de toegang van particuliere 

terrein tussen Dp 206 en 239 (zie Afbeelding 4.3), twee als viaducten in de snelwegen A2 en 

A12, een ‘koetunnel’ en bij een brug (zie locaties bijlage 3). 

 

Van het leeuwendeel van de coupures zijn geen afsluitmiddelen (meer) beschikbaar. 

Afsluiting vindt plaats met zandzakken. 

 

De drempelhoogte van de 23 kleinere coupures varieert van NAP 0 m tot NAP +1,25 m en 

de hoogte van de aansluitende grondlichamen bedraagt gemiddeld NAP +1,5 m plus of min 

0,5 m. 

 

 
 

Tabel 4.4 

Hoogtes sluizen en 

toetsresultaat 

Afbeelding 4.3 

Eén van de 23 kleinere 

coupures voor ontsluiting 

particuliere percelen 
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4.6 RESULTATEN HOOGTETOETS 

Uit de hoogtetoets volgt dat de dijk over nagenoeg het gehele traject ruim onder toetspeil 

ligt. Alleen de landhoofden van het viaduct over de A2 en de opritten naar de sluis in 

Oudewater zijn hoog genoeg. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de A2 zelf 

onvoldoende hoog is en dus als een soort coupure tussen de landhoofden ligt en dat de 

hoogte van de sluisdeuren zelf ‘onvoldoende’ is. 

 

Als een waterstandsverhoging door opwaaiing (circa 15 cm) en een absoluut minimum voor 

waakhoogte van 0,3 m voor golfoploop worden meegenomen, zijn de kruinhoogte tekorten 

gemiddeld 2,05 m en lokaal meer dan 3 m. De eindscore voor de hoogtetoets luidt voor het 

gehele beschouwde traject ‘onvoldoende’. Een nadere onderverdeling in deeltrajecten wordt 

niet zinvol geacht. 
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HOOFDSTUK 5 Beheerdersoordeel 

De categorie C waterkering van dijkring 14, die in beheer is bij Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden wordt gevormd door de noordelijke winterdijk van de Hollandse IJssel, 

de Meerndijk (van oorsprong een compartimenteringdijk) en een tracé langs de rondweg 

van Leische Rijn. Deze dijken zijn aangelegd met een lokaal doel. Na vaststelling van de 

dijkringenkaart zijn deze dijken niet aangepast aan de nieuwe rol als scheidingsdijk tussen 

dijkring 14 en 15. 

 

Deze ontstaansgeschiedenis verklaart waarom de waterkering niet voldoende aan de 

hoogte-eis. Met een gemiddeld hoogtetekort van 2,05 meter ten opzichte van de toetshoogte 

en een gemiddeld hoogtetekort van 3,1 meter ten opzichte van een robuuste ontwerphoogte 

(zie bijlage 1), voldoet de waterkering in zijn geheel ruimschoots niet. Het beoordelen van 

de stabiliteit van de dijk en de kunstwerken is daarom niet zinvol. Een zeer ingrijpende 

verbetering is nodig om de waterkering aan de veiligheidseisen te laten voldoen. Een eerste 

uitwerking van het benodigde profiel is opgenomen in het bijlagenrapport  

“Dijkring 14: C-kering gekanaliseerde Hollandse IJssel, schetsontwerp vereiste 

waterkering”. 

 

Het beheerdersoordeel luidt voor alle toetssporen ‘onvoldoende’. 
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HOOFDSTUK 6 Noodzakelijke 
verbeteringen 

6.1 INLEIDING 

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is door ARCADIS een 

schetsontwerp opgesteld voor de minimaal benodigde waterkering langs de gekanaliseerde 

Hollandse IJssel. De aanwezige categorie C waterkering, die dijkring 14 beschermt tegen 

inundatie van dijkring 15, is namelijk niet hoog genoeg, waardoor toetsing van het 

aanwezige dijkprofiel niet zinvol is. 

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van grondonderzoek, uitgevoerd in 2005 door MOS 

Grondmechanica. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de voorschriften in het 

VTV2006 en bijbehorende Addenda. De maatgevende profielen zijn vastgesteld op basis van 

de legger van HDSR en de bodemopbouw. 

6.2 SCHETSONTWERP MINIMAAL BENODIGDE WATERKERING 

De nieuwe dijk bestaat uit een alternatief tracé en een bestaand tracé. De as van de 

waterkering volgt tussen de het traject vanaf de N204 (M.A. Reinaldaweg) bij Montfoort tot 

aan Oudewater een alternatief tracé. 

 

Het ontwerp van de dijkverbetering is gecontroleerd op hoogte, piping en macrostabiliteit. 

Voor de gehele dijk geldt dat: 

 de kruinhoogte (na zettingen) NAP +4,70 m dient te bedragen; 

 de ophogingen met een uitgekiende fasering moeten worden aangebracht gelet op de 

gemiddelde zetting van 1,5 m en maximaal 3,0 m; 

 aan de zijde van dijkring 15 dient een kern van klei te worden toegepast en aan de zijde 

van dijkring 14 een aanvulling van zand (zie Afbeelding 6.4); 

 zowel het buiten- als het binnentalud een helling van 1 op 3 heeft; 

 bermen zoals weergegeven in Tabel 3.8 aangebracht dienen te worden, met een overgang 

tot maaiveld van 1 op 3. 

 

zand kernklei 
DR14 DR15 

bestaande 
kering  

 

Afbeelding 6.4 

Principe profiel nieuwe dijk. 
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Voor een uitgebreide beschrijving van het onderzoek en schetsontwerp wordt verwezen 

naar het bijlagenrapport “Dijkring 14: C-kering gekanaliseerde Hollandse IJssel, 

schetsontwerp vereiste waterkering” [lit. 5]. 

 

Opgemerkt wordt nog dat een verhoging van het bestaande tracé veel knelpunten zal 

opleveren met de bestaande infrastructuur en in het bijzonder de 23 coupures die 

particuliere percelen ontsluiten. Daarnaast zijn er grote gevolgen voor de bestaande 

bebouwing met navenant grote maatschappelijke consequenties. 
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BIJLAGE 1 Sectie-indeling gekanaliseerde Hollandse IJssel 

Op de kaart in deze bijlage zijn totaal zestien secties aangegeven. Als voorbeeld is van vier 

secties het dwarsprofielen uit de legger en het beheerregister overgenomen, waarop de 

noodzakelijke verbetering is ingeschetst. 

 

 



 DERDE TOETSING DIJKRING 14  

      ARCADIS 20 

 



 DERDE TOETSING DIJKRING 14  

      ARCADIS 21 

 



 DERDE TOETSING DIJKRING 14  

      ARCADIS 22 

 
 

 



 DERDE TOETSING DIJKRING 14  

      ARCADIS 23 

BIJLAGE 2 Overzicht kruinhoogtes 
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BIJLAGE 3 Overzicht kunstwerken en bijzondere constructies 

Sectie Locatie (Dp) Kunstwerk Soort Type 

14-1 3+40 Coupure viaduct A2 KW I of II 

14-1 6+20 Duiker Letschertweg, waterdoorlaat zonder afsluiter KW IV 

14-1 41+10 Duiker Achtervliet, zonder afsluiter KW IV 

14-1 43+70 Coupure viaduct A12 KW I of II 

14-1 46+40 Duiker Reyerscopse Wetering-Oost zonder afsluiter KW IV 

14-1 51+10 Coupure Koetunnel onder dijk KW I of II 

14-2 72+30 Inlaat Achthoven met spindelschuif (duiker) KW III 

14-3 81+40 Duiker zonder afsluiter KW IV 

14-4 84+30 Duiker met houten afsluiter (1) KW III 

14-4 84+90 Duiker met houten afsluiter (2) KW III 

14-4 92 Inlaat met spindelschuif (duiker) KW III 

14-4 94+40 Duiker Mastwijkerwetering-Oost met spindelschuif KW III 

14-5 94+50 Coupure brug KW I of II 

14-6 102+20 Duiker met houten afsluiter KW III 

14-6 106+20 Duiker Kampersloot met spindelschuif KW III 

14-6 111+40 Duiker Mastwijkerdijk 21/50 met spindelschuif KW III 

14-6 113+80 Duiker Mastwijkerdijk 13/24 KW III 

14-6 116+50 Duiker Mastwijkerdijk 6 KW III 

14-7 125+30 Sluis Montfoort KW I 

14-8 128+80 Afsluiter sloot industrieterrein IJsselveld (duiker) KW III 

14-9 133+30 Effluentleiding RWZI-Montfoort (duiker) KW III 

14-9 137+10 Inlaat met afsluiter, spindelschuif (1) KW III 

14-9 137+70 Inlaat met afsluiter, spindelschuif (2) KW III 

14-9 147+30 Duiker Oudeburgsewetering met spindelschuif KW III 

14-9 174+90 Duiker met afsluiter KW III 

14-12 197+80 Sluis Oudewater KW I 

14-14 200+70 Inlaat singels Oudewater met afsluiter (duiker) KW III 

14-14 205+60 Coupure nr 23 KW I of II 

14-14 207+10 Inlaat met afsluiter (duiker) KW III 

14-14 207+90 Coupure nr 22 KW I of II 

14-14 208+80 Coupure nr 21 KW I of II 

14-14 210 Coupure nr 20 KW I of II 

14-15 213+90 Inlaat met spindelschuif (duiker) KW III 

14-15 215 Coupure nr 19 KW I of II 

14-15 217+60 Coupure nr 18 KW I of II 

14-15 218+20 Coupure nr 17 KW I of II 

14-15 218+70 Coupure nr 16 KW I of II 

14-15 219+70 Coupure nr 15 KW I of II 

14-16 220+70 Coupure nr 14 KW I of II 

14-16 221+50 Coupure nr 13 KW I of II 

14-16 223+60 Coupure nr 12 KW I of II 

14-16 224+10 Coupure nr 11 KW I of II 

14-16 224+40 Coupure nr 10 KW I of II 

14-16 228+80 Coupure nr 9 KW I of II 

14-16 234+20 Coupure nr 8 KW I of II 

14-16 234+90 Coupure nr 7 KW I of II 

14-16 235+20 Coupure nr 6 KW I of II 

14-16 236+20 Coupure nr 5 KW I of II 

14-16 236+60 Coupure nr 4 KW I of II 

Tabel B2.5 

Overzicht kunstwerken en 

bijzondere constructies langs 

de gekanaliseerde Hollandse 

IJssel. De belangrijkste 

kunstwerken zijn vetgedrukt. 
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Sectie Locatie (Dp) Kunstwerk Soort Type 

14-16 237+20 Coupure nr 3 KW I of II 

14-16 238 Coupure nr 2 KW I of II 

14-16 239 Coupure nr 1 KW I of II 

14-17 243+80 Sluis Hekendorp KW I 

14-18 248+90 Inlaat met afsluiter (keersluis) KW I 

 


