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Centrale vraagstelling

• Het onderzoek draait om een ontworpen centrale vraag waarop het 
onderzoek afgebakend is:

• Wat is de optimale dijktracé/waterkering die voldoet aan de 
eisen van de waterveiligheid van Alblasserdam?



Vooronderzoek

• Hellingtracé

• Mogelijkheden
• Voordelen

• Meekoppelkansen
meenemen

• Appartementen 
nieuwbouw binnendijks

• Extra ontsluiting

• Nadelen

• Horizonvervuiling
• Boten vanaf de Noord 

mogen niet de Alblas op

• Duur



Keuze voor 
hellingtracé



Schutsluis

• Historisch herkenningspunt

• Sluis herstellen naar oude functioneren

• Voordelen openen van de Schutsluis
 De kwaliteit van het water verbetert dankzij de doorstroming
 De diversiteit van het leven in het water verbetert
 Er is weer een verbinding tussen de Noord en de Alblas, hierdoor ook met 

Kinderdijk, voordeel met het oog op toerisme
 Door meer toerisme is het aantrekkelijker voor horeca om zich in de buurt 

te vestigen



Huidig 
bestemmingsplan

• Herstelplan Alblasserdam onherroepelijk vastgesteld op 31-
02-2013

• Veel archeologische waarde in het gebied.



Vormgeving 
van het nieuwe 
tracé 

• Nieuw gezicht centrum 
Albblasserdam

• Rivieren verbinden

• Extra verkeersontsluiting

• Voordeel voor 
hulpdiensten



Vormgeving nieuwe 
tracé 

• Aanvoer bouwmateriaal

• Diverse modaliteiten
• Binnenvaartschip of vrachtwagen

• Geografisch ideaal gelegen locatie

• Hoge verpakkingsdichtheid



Vormgeving nieuwe 
tracé 

• Dijk haven Zuid alternatief

• Drijvende kering

• Bakconstructie met gewapend beton in de dijk

• Door stijging van waterpeil kering automatisch omhoog

• Kofferkering

• Opgevouwen waterdichte kunststofbuizen, één kilometer lang

• Elk hun eigen pompvoorziening



Nieuw 
bestemmingsplan

• Toevoeging Hellingtracé

• Uitbreiding waterkering

• Globale toevoeging nieuwbouw



Ontwerp 
Hellingtracé

• Ophaalbrug

• Basculebrug neemt teveel ruimte in

• Contragewicht aan bovenkant ophaalbrug

• Stalen onderdelen

• Vloeddeuren

• Dubbele set stalen deuren

• Eisen van Rijkswaterstaat

• Reserve set

• Vaste onderhoudsmomenten



Kosten-batenanalyse

• Kosten

• Baten
• Schutsluis kan weer geopend worden.
• Ophaalbrug en vloeddeuren zorgen voor waterveiligheid en een 

doorstroom van de Alblas naar de Noord.
• Ophaalbrug functioneert als extra ontsluiting voor het wegverkeer en 

bevordert zo de doorstroming.





Conclusie en 
aanbeveling

• Hellingtracé

• Vloeddeuren
• Ophaalbrug

• Hoogwaterveiligheid
garanderen

• Kosten

• €12.397.968,-

• Advies
• Hellingtracé en heropenen

van de Schutsluis
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