
Wanneer wordt dit uitgevoerd? 
De geplande werkzaamheden aan de Buitendijk tussen de bebouwde kom Strijensas en de 

buisleidingenstraat zijn gestart in april 2015. Voor de komende periode zijn de volgende 

werkzaamheden gepland: 

- Werkzaamheden t.b.v. nutsvoorzieningen worden uitgevoerd door de Nutsbedrijven en omvat 

het vervangen en verleggen van Water, Gas, Electra en KPN; 

- Aanvoer bulkmateriaal via aanlanding Buisleidingstraat; 

- Graven proefsleuven ter voorbereiding; 

- Start aanbrengen beschermende maatregelen Buitendijk in de vorm van een steunberm; 

- Werkzaamheden buitendijks ter hoogte van Buitendijk 3; 

- Aanbrengen verkeersvoorzieningen en omleidingsroute. De Buitendijk wordt op werkdagen 

afgesloten tussen nummer 62 en de kruising met de Buitendijk, zie plattegrond. Bij 

overstekend verkeer richting de Plaat van het Land van Essche staat een verkeersregelaar die 

fietsers en voetgangers vrije doorgang verleend naar het fietspad buitendijks.  

 

 

 

Waarom worden de dijken versterkt? 
Waterschap Hollandse Delta beheert in Zuid-Holland Zuid zo'n 350 kilometer aan 

waterkerende dijken, duinen en kades. Ze beschermen het gebied tegen overstromingen. Elke 

zes jaar worden de waterkeringen getoetst op de door de Rijksoverheid vastgestelde normen, 

waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de toekomst zoals zeespiegelstijgingen 

en verhoogde rivierafvoeren.  

Delen van de Sassedijk, Buitendijk Strijensas, Hoogezandsedijk Buitendijk Oost en West, Hoge 

Westerse Zomerpolderse Kade Oost en Buitendijk Zuid Beijerland voldoen op termijn niet aan 

de door de Rijksoverheid vastgestelde normen. Deze waterkerende dijken moeten worden 

versterkt om de veiligheid voor de toekomst te garanderen. Daarnaast wordt de schutsluis van 

Strijensas versterkt. 

Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden? 
Waterschap Hollandse Delta is opdrachtgever voor dit project. Boskalis Nederland bv is 
aannemer van de dijkversterkingswerkzaamheden. 

Wat gaat er precies gebeuren? 
Het project Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid is ingedeeld in 16 trajecten. De versterking 

gebeurt, afhankelijk van de locatie, op verschillende manieren: 

•    Het aanleggen van een steunberm aan de binnenzijde van de dijk;  

•    Het aanbrengen van stabiliteitsschermen (damwanden); 

•    Het aanbrengen van erosieschermen (damwanden) bij woningen;  

•    Het buitenwaarts verplaatsen van de dijk;  

•    Het vervangen van de kleilaag van de dijk;  

•    Het aanbrengen van steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk. 

Om de versterking mogelijk te maken worden tevens diverse bomen gerooid, sloten verplaatst 

en kabels en leidingen verlegd. Tevens worden wegen en fietspaden waar nodig vervangen. 

Het gemaal Hoogezandse Polder verdwijnt en wordt vervangen door een hevel. Om te voldoen 

aan de herplantplicht heeft het Waterschap Hollandse Delta al bomen geplant.  
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Vrachtwagens worden geladen op de aanlanding bij de Buisleidingstraat. 

 

De geplande werkzaamheden tussen de Schuringsche Haven en Hoogezandsche Poldersche 

Kade zijn: 

- Graven sloten binnendijks; 

- Sanering buitendijks ter hoogte van de eendekooi; 

- Start aanvoer bulkmaterialen via de aanlanding buisleidingstraat; 

- Start aanbrengen steunbermen, versterkingen; 

- Start aanbrengen taludbekleding. 

 

Hoe wordt dit uitgevoerd? 
Voor het verminderen van de hinder voor omwonenden en de veiligheid van de weggebruikers 

is er gekozen voor aanvoer van bulkmateriaal over water. Hiervoor is een kade gebouwd in het 

Hollands Diep. Aan deze kade meren binnenvaart schepen aan, geladen met klei, zand en 

steenmaterialen. Deze bulkmaterialen worden overgeslagen in vrachtauto’s die de materialen 

op hun plek brengen, waar ze middels een graafmachine verwerkt worden. Tussen 

Schuringsche Haven en Hoogezandsche Poldersche Kade is de aanvoer over eigen 

bouwwegen. Tussen Strijensas en de buisleidingstraat deels over eigen bouwwegen, deels 

over de openbare weg. Hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld, en worden 

verkeersregelaars ingezet voor een veilige doorgang van fietsers en voetgangers. 

Voor de sanering van de aangetroffen vervuiling is een gecertificeerd bedrijf ingehuurd die dit 

volgens de wet en regelgeving saneert, en vrijgeeft. Er bestaat geen gevaar voor de omgeving. 

 

De nutsbedrijven gaan op het traject tussen Strijensas en de buisleidingstraat voor gas, water, 

elektriciteit en telefoon de bestaande kabels en leidingen vervangen, en verplaatsen. Voor de 

geplande onderbreking van de leverantie van gas, water, stroom, telefoon verzorgen de 

nutsbedrijven zelf de communicatie met de gebruikers. Dit betreft met name woningen langs de 

nuts-tracés.  

De direct aanwonenden worden door de omgevingsmanager van Boskalis Peter van der Veer 

persoonlijk op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. 
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Plattegrond omleiding en werkzaamheden Buitendijk 
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Principe detail dijkversterking 

1 Steenbekleding buitendijks.  

2 Aanbrengen steunberm. 

3 Beslaande sloot gedempt. 

4 Nieuwe sloot gegraven. 

5 Akker bestaand. 

6 Dijklichaam, klaar voor 50 jaar. 



Plattegrond werkzaamheden Ambachtsheerlijkheid  
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