1e Q&A: kadeverbetering Nieuwkoop
Wat is een kadeverbetering?
Als een kade/dijk te laag of niet sterk genoeg (instabiel) is, moeten we de kade/dijk
verbeteren om te zorgen dat hij zijn werk weer goed kan doen. Sommige dijken zijn
alleen te laag. Deze verhogen we dan met klei. Maar soms is een dijk tegelijk ook
instabiel. Dan moeten we de dijk niet alleen verhogen, maar ook verstevigen met klei.
Als versteviging niet mogelijk is omdat er bijvoorbeeld geen ruimte is, gebruiken we een
andere oplossing. We plaatsen dan bijvoorbeeld een damwand langs de kade/dijk
waarmee we deze versterken.
Waarom verbetert Rijnland de kades/dijken?
Rijnland wil dat iedereen droge voeten houdt; niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
Daarom hebben we alle dijken/kades in ons beheer onderzocht en getoetst of ze voldoen
aan de veiligheidsnormen die de provincie heeft vastgesteld. Als blijkt dat een kade te
laag of niet sterk genoeg is, dan zorgen we dat deze kade verbeterd wordt.
Hoe kan het dat een kade te laag of niet sterk genoeg is?
Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke
bodemdaling (veen). Daardoor dalen ook de kades/dijken. Daarnaast hebben we te
maken met veranderende klimaatomstandigheden: het regent heviger en
droogteperiodes zijn langduriger. Hierdoor kan een dijk te droog of juist te nat worden
waardoor deze kan scheuren of afzakken.
Wat doen kades/dijken?
Kades en dijken voorkomen dat laaggelegen polders overstromen.
Waarom moet de Hogedijk verbeterd worden?
De Hogedijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen voor dijk/kade. Bij toetsingen is
gebleken dat de dijk/kade niet hoog en sterk genoeg is. Tussen de Kennedylaan en tot
net voorbij de speeltuin is de dijk ook te laag. Dit is ook het geval op een klein stuk bij
de kerk op de Achterweg. Dat betekent dat er sprake is van onvoldoende veiligheid tegen
hoog water. We moeten de dijk/kade verbeteren om ook in de toekomst veiligheid te
kunnen bieden.
Waar moet de Hogedijk verbeterd worden?
Rijnland verbetert de Hogedijk op diverse plaatsen vanaf het Zuideinde in Nieuwkoop tot
aan de parkeerplaats bij de Prolkade in Noorden. We gaan aan het werk tussen het
Zuideinde en de Kennedylaan, tussen de Simon van Capelweg en de parkeerplaats bij de
Prolkade en in de omgeving van de kruising Nieuwveenseweg / Noordenseweg /
Dorpsstraat.
Hoe gaat Rijnland de Hogedijk verbeteren?
De Hogedijk is te laag om het achtergelegen gebied tegen hoog water te kunnen
beschermen. Eerst wordt de binnenkant van de dijk versterkt (Fase 1). Op de plekken

waar de dijk te laag is wordt de hoogte (fietspad) in het voorjaar van 2016 aangepakt
(Fase 2). De Fase 1 moet eerst stabiliseren voordat de Fase 2 uitgevoerd kan worden.
Doordat de ondergrond in Nieuwkoop erg “slap” is kan dat pas in 2016.
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Op 1 juni start aannemer Boskalis met het inrichten van de bouwplaats en met de
kadebeschoeiingen. Vanaf 8 juni wordt de klei aangevoerd. We verwachten eind augustus
klaar te zijn met Fase 1 van de kadeverbetering.
In het voorjaar van 2016 gaat Fase 2 van start. Het bovenste deel van de dijk met het
fietspad wordt vernieuwd. Het is nog onbekend hoe lang Fase 2 duurt, hierover
informeren we u op een later moment.
Wanneer beginnen de werkzaamheden en hoe lang duren ze?
We starten op 8 juni met het verbeteren van de kade ter hoogte van de Kennedylaan.
Daarvandaan werken we in zuidelijke richting tot aan het Zuideinde.
Wie voert de werkzaamheden uit?
De kadeverbetering wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Boskalis.
Wat merk ik van de werkzaamheden?
In totaal moeten we ongeveer 90.000 m3 klei aanvoeren en verwerken om de kade te
verbeteren. Het aanvoeren en verwerken van deze hoeveelheid klei zal niet ongemerkt
aan u voorbijgaan en in voorkomende gevallen overlast geven. We hebben de
aanvoerroutes van de klei zorgvuldig geselecteerd om de overlast zo klein mogelijk te
houden en de veiligheid voor al het verkeer te waarborgen.
Bestaat de kans op geluidsoverlast? Wanneer, waardoor en voor wie?
-

Overslagplek Beethovenlaan,

-

grondtransport over rijplaten voor aanwonenden tussen Kennedylaan en
speeltuin.

-

Anemonenstraat in Nieuwkoop bij deels dempen vijver.

Hoe wordt de klei aangevoerd?
De klei wordt aangevoerd middels vrachtwagens en vanaf de overstortplaats verspreid
middels kleine trekkers.
Hoe zit het met de verkeersveiligheid ivm het aanvoeren van de klei?
De toeritten van en naar de Meerval en het Chopinplein worden afgesloten. De toerit van
de Fleurstraat blijft wel open.
Dit jaar blijft het fietspad gewoon open. Tijdens de werkzaamheden begin volgend jaar
wordt het fietspad bovenaan de dijk tijdelijk afgesloten.
Wat gebeurt er met de bomen op de Hogedijk?

De bomen op de Hogedijk vormen geen bedreiging voor het functioneren van de dijk. De
bomen blijven daarom gewoon staan.
Blijft het fietspad op de Hogedijk open tijdens de werkzaamheden?
Het fietspad op de Hogedijk blijft open tijdens de werkzaamheden in mei t/m juli. In het
voorjaar van 2016 is het fietspad wel tijdelijk gesloten tussen de Kennedylaan tot net
voorbij de speeltuin in verband met werkzaamheden aan een ander gedeelte van de
Hogedijk.
Wat gebeurt er met de kinderboerderij Het Hertenkamp en het trapveldje?
Voordat we met de werkzaamheden starten, wordt kinderboerderij Het Hertenkamp
verplaatst naar het naastgelegen trapveldje aan de Kennedylaan. Het bestuur van de
kinderboerderij heeft het initiatief genomen om na de werkzaamheden de inrichting van
de kinderboerderij te verbeteren. Dit betekent onder andere dat de opstallen van de
dieren na de werkzaamheden aan de dijk op hun nieuwe locatie blijven staan. Zij hebben
hiervoor een plan bij de gemeente ingediend. Het trapveldje is tijdens de
werkzaamheden tijdelijk niet te gebruiken en komt na de werkzaamheden terug naast de
kinderboerderij.
Blijven de winkels aan het Kennedyplein gewoon bereikbaar?
Ja, de winkels aan het Kennedyplein blijven gewoon bereikbaar.
Wat gebeurt er met de speeltuin?
Speeltuin sluit op 17 juli en zal dit seizoen niet meer opengaan. Rond Pinksteren 2016
start het nieuwe seizoen en dan is de speeltuin weer gewoon open.
Hoe ziet de dijk/kade er na de werkzaamheden uit?
Het uiterlijk van de dijk wordt herstelt, na de werkzaamheden wordt nieuw gras
ingezaaid waardoor deze er weer hetzelfde uitziet.
Verbetert Rijnland nog meer dijken in Nieuwkoop?
In 2014 hebben we de kades achter de woningen aan het Ringslootpad al verbeterd door
een stalen damwand direct achter de woningen te plaatsen.
Hoe word ik op de hoogte gehouden van de werkzaamheden?
Aanpassingen over de planning, uitvoering van de werkzaamheden en eventuele
afsluitingen staat op www.rijnland.net/kadenieuwkoop. Hier vindt u ook de veel gestelde
vragen.
Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?
U kunt uw vragen stellen op onze website www.rijnland.net/kadenieuwkoop. Wij
beantwoorden uw vraag dan binnen 48 uur. U kunt ook contact opnemen met het Klant
Contact Team van Rijnland via 071-306 3535.

