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VOORWOORD
In het laatste studiejaar aan de hogeschool inholland Delft voeren de studenten een project uit het
thema Green Juniors uit. Bij dit project zijn meerdere opleidingen betrokken, namelijk de studenten
van Landscape and Environment management: Suzanne Duvekot, Barry van den Ende en Dirk Schaap
en de studenten van Dier- en Veehouderij: Andrea Nederveen en Hannah IJsselstijn- Nieuwenhuis.
Het doel van de Green Junior projecten is om de studenten een bijdrage te laten leveren aan
authentieke vraagstukken uit het werkveld, ter voorbereiding op het toetreden op de arbeidsmarkt
van beginnend beroepsbeoefenaars. In dit project treden de studenten op als een Consultant,
waarbij de wens van de klant wordt uitgevoerd in vorm van een opdracht. De bovengenoemde
studenten vormen de projectgroep voor de projectopdracht: “Ontwerpen aankleding van de kistdam
rivier de IJssel.” Bij de uitvoer van de projectopdracht heeft de projectgroep ondersteuning gekregen
van meerdere personen.
Allereerst willen wij onze dank betuigen aan Hendrik Faber onze docentbegeleider vanuit hogeschool
inholland. Zijn begeleiding en frisse blik heeft ons tot nieuwe ideeën en activiteiten geleid. Ook willen
wij onze dank betuigen aan Henkjan Faber, opdrachtgever vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland.
Dankzij de tijd, ruimte en informatie die hij aan ons beschikbaar heeft gesteld, hebben wij alle
handvatten aangereikt gekregen om onze ideeën op een goede manier uit te kunnen werken. Tot
slot willen we Richard de Oude van Croda en Cees Knegjens van Compaxo bedanken voor hun
gastvrijheid om ons op hun bedrijf te ontvangen en voor hun uitleg, rondleiding en presentatie
rondom en in het projectgebied. Wij hebben als projectgroep veel plezier gehad in het uitvoeren van
deze opdracht en hopen dat onze ontwerpen een goede bijdrage mogen leveren aan de aankleding
van de kistdam.
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SAMENVATTING
Een van de taken van het Hoogheemraadschap van Rijnland, is het waarborgen van de veiligheid van
de dijken. Een van die dijken is de dijk langs Hollandsche Ijssel. De IJsseldijk, een primaire
waterkering in het gebied, moet voor een periode van vijftig jaar aan de veiligheidsnormen voor
dijken voldoen. Voor de dijkverbetering is gekozen voor het ontwerp van een kistdam. Het
basisprincipe van een kistdam is het verankeren van een damwand of een dubbele damwand in een
achter deze wand(en) liggende damwand. De voornaamste reden voor dit ontwerp is het gebrek aan
ruimte op grote delen van het traject. Het creëren van een kistdam zorgt dat een aanzienlijk gedeelte
damwand in zicht komt, dat niet strookt met de rest van het landschap. Hiertoe heeft het
Hoogheemraadschap van Rijnland aan een projectgroep bestaande uit studenten van Hogeschool
Inholland Delft, opdracht gegeven om te voorzien in de ‘aankleding’ van de kistdam langs het
deelgebied Bedrijventerrein. In dit bedrijventerrein zijn twee bedrijven: Compaxo en Croda. Doel bij
dit project is om de kistdam aan de IJssel aan te kleden op een manier dat er rekening gehouden
wordt met de actoren, de omgeving en het karakter van de Hollandse IJssel. Het projectgebied is
opgedeeld in vier gedeelten. Elk met meer of minder ruimte voor bekleding.
Bij de uitvoering van het project “Aankleding van de Kistdam rivier de IJssel” is het van groot belang
geweest om het projectgebied met een open blik te benaderen. Deze open blik is van belang
geweest om “out of the box” ideeën niet te verwerpen, er werd dan ook geregeld gebrainstormd.
Voor het uitvoeren van dit project is gebruikt gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Aan de
hand van alle toegereikte documenten vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland is de actorenanalyse
uitgevoerd en zijn de randvoorwaarden vastgesteld. De fieldresearch speelde een kleinere rol in dit
project.
Bij de uitvoering van dit project zijn vele actoren betrokken, elk met hun eigen belangen en
standpunten. De bewoners van Gouda zijn vooral gebaat bij een prettige leefomgeving. Hierbij is
overlast door geluid, overlast door verminderde bereikbaarheid en een verminderde esthetische
waarde, zowel tijdelijk (afval rond de bouwplek) als permanent (zichtbare kistdam) ongewenst.
Belangrijk voor Hoogheemraadschap Rijnland is dat de kistdam op willekeurige tijden moet kunnen
worden geïnspecteerd. Het moet dus enigszins bereikbaar (van land of water, afhankelijk van de
plaatsing) zijn. Uit deskresearch bleek dat de in Gouda heersende politiek partijen, de VVD en PvdA,
waarde hechten aan de cultuurhistorie van Gouda en omstreken, deze moet in het ontwerp
gewaarborgd worden. De bedrijven Croda en Compaxo stellen qua bekleding weinig eisen.
Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard is een werkgroep die zich inzet om de relatie van de stad Gouda
en de groene ruimte aan de andere kans van de Hollandse IJssel te behouden en te versterken. Deze
werkgroep hecht veel waarde aan een hoge esthetische waarde van de kistdam. Een andere actor,
het Watergilde hecht ook waarde aan de cultuurhistorie van Gouda en de IJssel.
Na onderzoek te hebben gedaan en te hebben gebrainstormd, werd uiteindelijke een aantal
onderwerpen gekozen. Langs het gehele gebied is getracht de overgangen zo vloeiend mogelijk te
laten verlopen. In deelgebied 1 is slechts 1 meter beschikbaar voor de aankleding van de kistdam. Er
is weinig ruimte voor beplanting. Hierdoor is gekozen voor een houten damwand over de gehele
breedte van deelgebied 1. Voor de houten damwand zullen basaltblokken komen met overjarig riet,
riet is een makkelijke groeier en past bij het omringende landschap. Hiermee krijgt dit deelgebied
ook een hoge ecologische waarde.
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Bij deelgebied 2, genaamd ‘Croda watertoren’, is gekozen om dit gedeelte ecologisch aan te kleden.
De keuze voor het ecologisch inrichten van dit gedeelte vloeit voor een deel voort uit de huidige
situatie. De situatie kenmerkt zich op dit moment als groen. Onder andere geleid door het
Beeldkwaliteitsplan Hollandse IJssel, is gekozen om natuurontwikkeling te stimuleren door middel
van een ecologische oever. Mede doordat Croda Hoogheemraadschap Rijnland hier de ruimte voor
heeft gegeven, is men tot dit besluit gekomen. De voornaamste soorten in dit gedeelte zullen riet en
wilg zijn.
Deelgebied 3, dat langs de fabriek van Croda loopt, vormt de overgang van ecologisch inrichting van
de kistdam, naar industriële inrichting van kistdam. Er is gekozen om de damwand aan te kleden met
een aflopende rij boomstammen. Een belangrijk aspect bij deze aankleding is dat de stammen niet
strak tegen elkaar worden gezet, maar dat er vanaf het hoogste punt af al een ruimte tussen de
stammen onderling aanwezig is, die vervolgens groter wordt naarmate de constructie vordert. Dit
zorgt niet alleen voor een natuurlijker beeld, maar laat ook de kistdamconstructie steeds meer en
meer zien. Om de overgang van deelgebied 2 naar deelgebied 3 nog vloeiender te verlopen, is er
voor gekozen om een klimplant op een raster te plaatsen. Geleidelijk zal het raster richting
deelgebied 4 lager komen te staan waardoor er een geleidelijke overgang plaatsvindt van een groen
karakter van de kistdam naar een industrieel karakter.
Deelgebied 4, genaamd ‘Croda laad- en loswal’, is het gedeelte waar geen ruimte is voor bekleding.
Om deze reden is er gekozen voor een coating op de kistdam zelf. Er is niet geprobeerd om de
kistdam in dit gedeelte een groen karakter te geven aangezien dit gedeelte een heel industrieel
karakter heeft. Door advies te vragen aan een expert op het gebied van graffiti, is er gekozen voor
een coating. Deze zal vooral bestaan uit vlakken en lijnen aangezien teksten onleesbaar zullen
worden op de kistdam. Bij het ontwerpen van het kunstwerk, wordt geprobeerd te spelen met het
feit dat de Hollandse IJssel een getijdenrivier is.
Conclusie is dat er een bekleding is ontworpen met een geleidelijk overgang van in het deelgebied 1
en 2, een ecologische bekleding, naar in deelgebied 3 en 4 een industriële bekleding.
Discussiepunten bij het lezen van dit verslag is het feit dat er slechts 15 weken beschikbaar waren om
een bekleding te ontwerpen die door alle actoren geaccepteerd zou kunnen worden en die daarnaast
haalbaar zou zijn. Door de vele actoren die bij de aankleding van de kistdam verschillende belangen
hebben kan het voorkomen dat er na het toepassen van de voorgestelde ontwerpen nog steeds
onenigheid is.
Er wordt aanbevolen om meer tijd in te plannen voor een dergelijk project in een mogelijk
vervolgonderzoek. Dit zal ervoor zorgen dat ontwerpen meer in detail kunnen worden uitgewerkt en
standpunten beter kunnen worden geïnventariseerd. Een andere aanbeveling is dat doordat er outof-the-box moet worden gedacht, randvoorwaarden vergeten worden en ideeën alsnog
onuitvoerbaar blijken te zijn. Mogelijk kunnen de randvoorwaarden in de laatste fase van het project
alsnog bekeken worden en kan hieruit besloten worden of het resultaat nog aangepast moet of kan
worden.
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1. INLEIDING
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is ter aanleiding van een complexe dijkverbetering langs de
Hollandsche IJssel bij Gouda een planvormingsproces ingegaan waarbinnen deze verbetering wordt
ontworpen. Deze IJsseldijk, een primaire waterkering in het gebied, moet daarna voor een periode
van vijftig jaar aan de veiligheidsnormen voor dijken voldoen. Voor de dijkverbetering is gekozen
voor het ontwerp van een kistdam. De voornaamste reden voor dit ontwerp is het gebrek aan ruimte
op grote delen van het traject. Bij het maken van plannen voor de dijkverbetering wordt uiteraard
ook rekening gehouden met inpassing in het landschap, mogelijke archeologische vondsten en
cultuurhistorische waarden.
Aangezien de cultuurhistorie alsmede het landschappelijk element in- en rondom de
Krimpenerwaard van grote waarde zijn, brengt het realiseren van een dergelijk ontwerp een
probleem met zich mee op het gebied van landschappelijke inpassing. Het creëren van een kistdam
zorgt dat er een aanzienlijk gedeelte damwand in zicht komt, dat niet strookt met de rest van het
landschap. Hiertoe heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland aan een projectgroep bestaande uit
studenten van Hogeschool Inholland Delft, opdracht gegeven om te voorzien in de ‘aankleding’ van
de kistdam langs het deelgebied Bedrijventerrein.
Het belang van de aankleding is dat het deze kistdam goed inpasbaar maakt in het omliggende
landschap, maar ook recht doet aan het rivierkarakter. Hierbij mogen moeilijkheden zoals het
verschil in ruimte langs het traject geen bepalende factor spelen.
Vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland is de vraag geweest om vanaf het begin van het project
zo creatief mogelijk met de materie om te gaan. Op basis van dit gegeven is het doelstelling van de
projectgroep ook altijd geweest om in de eerste plaats te denken in kansen in plaats van problemen.
Om dit proces te ondersteunen is dit project dan ook aangevangen met een brainstormsessie.
Het verslag loopt vervolgens alle genomen stappen af. Na deze inleiding zal in hoofdstuk 2 een
nadere gebiedsbeschrijving worden gegeven, waarna hoofdstuk 3 een literatuurverslag weergeeft
van de kistdam. Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens de gebruikte methoden en materialen, waarna
hoofdstuk 5 de betrokken actoren bespreekt. In hoofdstuk 6 worden de randvoorwaarden
weergegeven in de vorm van een programma van eisen. Hoofdstuk 7 bespreekt vervolgens voor alle
deelgebieden binnen het projectgebied de voorgenomen aankleding. Tot slot gaat het verslag verder
met een conclusie in hoofdstuk 8, een discussie in hoofdstuk 9 en een beschrijving van de
aanbevelingen in hoofdstuk 10. Het geheel wordt afgesloten met de literatuurverwijzingen en de
bijlagen.
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING
Gouda is omringd door een aantal oppervlaktewaterlichamen, zoals de Gouwe en de Hollandse IJssel.
De Hollandse IJssel voldoet echter niet meer aan de eisen voor wat betreft veiligheid. Hiertoe wordt
de oever van de IJssel gedeeltelijk voorzien van een hogere constructie in de vorm van een kistdam.
Dit rapport is gericht op de aankleding van deelgebied B ter hoogte van Krimpenerwaard en de
fabrieken van Croda en Compaxo. Krimpenerwaard wordt omsloten door rivieren waaronder de
Hollandsche IJssel. Krimpenerwaard is karakteristiek door een aantal poldergebieden en een groene
karakter. Gouda is een stad midden in het groene hart en heeft een historisch karakter. Verder is
Gouda kenmerkend voor stroopwafels en natuurlijk de heerlijke Goudse kaas.
Het projectgebied is opgedeeld in de gebieden A,B,C en D (figuur 2.1). Voor het plaatsen van de
kistdam zijn twee verschillende tracés mogelijk, namelijk binnendijks en buitendijks. Het
Hoogheemraadschap Rijnland heeft voorkeur om de kistdam buitendijks te plaatsen, maar een
officieel besluit is nog niet genomen. Het buitendijkse tracé is vooral goed zichtbaar bij gebied B waar
het industrieterrein zich bevind. Achter het industrieterrein loopt de Rotterdamseweg (binnendijks),
die is verbonden met de stad.

Figuur 2: IJsseldijk Gouda (Hoogheemraadschap Rijnland, 2012)
Op figuur 2.2 is deelgebied B te zien met een verdeling van vier deelgebieden. Deze deelgebieden zijn
aangehouden omdat er vanwege de variërende ruimte in dit gebied niet overal dezelfde aankleding
toegepast kan worden. Momenteel heeft gebied B een groene aanblik door de bomen en natuurlijke
begroeiing. Een groot deel van de bomen moeten echter wijken voor het plaatsen van de kistdam.
Ter hoogte van het Weidebloemkwartier (Compaxo) is de minste ruimte beschikbaar voor het
plaatsen en aankleden van de kistdam. In deelgebied twee ter hoogte van De Korte Akkeren Nieuw
(watertoren) is de meeste ruimte beschikbaar. Hier is ongeveer een vijf meter lange vooroever
mogelijk. Ter hoogte van De Korte Akkeren Oud (Croda “fabriek”) is de ruimte weer beperkter en
richting de laad en los plaats van Croda is er geen enkele ruimte mogelijk voor een natuurlijke
aankleding.
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Figuur 2.2 : Deebied B rivier de IJssel Gouda.
Ter hoogte van het laad en los gedeelte van Croda is veel scheepsvaart. Croda heeft vijf maal per
week tot wel acht uur een schip aangemeerd liggen voor het laden en lossen. Deze schepen zijn
karakteristiek voor het industriële aspect van rivier de IJssel. Doordat deze schepen zo vaak en lang
aangemeerd liggen, ontnemen deze het grootste gedeelte van de tijd het zicht op de kistdam. Bij een
normale waterhoogte kan rivier de IJssel door schepen tot wel 2000 ton worden bevaren (Jongerius,
N.).
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3. LITERATUURVERSLAG KISTDAM
KISTDAM
Een kistdam is in de meeste gevallen opgebouwd uit twee verschillende damwanden. Deze zijn door
ankers aan elkaar verbonden. Het basisprincipe van een kistdam is het verankeren van een damwand
of een dubbele damwand in een achter deze wand(en) liggende damwand. De ruimte tussen de
wanden is opgevuld met grond (meestal stijf materiaal als zand of grind). Als de wanden in een al
bestaand grond worden geplaatst kan ook het huidig aanwezige materiaal als opvulling gebruikt
worden (bij het projectgebied is dit veen) (DWW;TAW,2004) (Cloet, T.).
De constructie van de kistdam is zo opgebouwd dat de horizontale en verticale druk overgebracht
kunnen worden naar de ondergrond. Dit creëert een betrouwbare en robuuste waterkerende
constructie (DWW;TAW,2004).

Figuur 3.1: Schematische weergave van een kistdam (Cloet, T.)

FUNCTIES
Kistdammen hebben een waterkerende functie en worden vaak gebruikt om bestaande dijklichamen
te versterken. Een andere mogelijkheid om ze in te zetten is als nieuw waterkering zoals in Gouda
gedaan zal worden op het uit te werken deelgebied. Hierin zal de kistdam op zich de waterkerende
functie op zich nemen zonder aanwezige dijklichamen (DWW;TAW,2004).
Het concept van de kistdam wordt gebruikt in gevallen waarin beperkte ruimte een probleem vormt
bij het ontwikkelen van een originele vorm van waterkering. Daarnaast wordt het concept ook
gebruikt om verzwakte originelere waterkeringen (zoals dijken) te versterken en veilig te stellen voor
de toekomst (DWW;TAW,2004).
Als laatste wordt een kistdam ingezet als er geen eisen gesteld kunnen worden aan het talud voor de
dam. Hierbij kan erosie of beplanting toegestaan worden en vervult de kistdam op zich de
waterkerende functie (DWW;TAW,2004).
Kort samengevat is de kistdam een robuuste en betrouwbare oplossing die ingezet wordt als
versterking of voor het genereren van een waterkerende constructie. Dit wordt vaak gedaan bij
gebrek aan ruimte of bij gebrek aan andere opties (DWW;TAW,2004).
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4. MATERIALEN EN METHODEN
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke processen er plaats hebben gevonden bij het bereiken van
het doel: Het ontwerp voor de aankleding van de kistdam rivier de IJssel.

4.1 OPZET
Bij de uitvoering van het project “Aankleding van de Kistdam rivier de IJssel” is het van groot belang
geweest om het projectgebied met een open blik te benaderen. Deze open blik is van belang
geweest om “out of the box” ideeën niet te verwerpen zodat innovatieve ingevingen niet direct
verworpen zouden worden. In figuur 4.1 is het onderzoeksmodel te zien dat gehanteerd is tijdens
het project. De verticale pijlen geven de confrontatie tussen de factoren weer, de horizontale pijlen
geven het resultaat van de confrontatie weer. De nummer één tot vijf geven het stadium van het
proces aan. Na het vijfde stadium zijn de definitieve uitkomsten vastgesteld en uitgewerkt.

Figuur 4.1: Onderzoeksmodel voor de aankleding van de kistdam rivier de IJssel.

WERKWIJZE
Voor de deskresearch is er gebruik gemaakt van informatie uit schriftelijke bronnen, mondelinge
mededelingen, presentaties, reeds bestaande dam- aankledingen, het Beeldkwaliteitsplan voor de
Hollandsche IJssel en documenten van actoren. Voor de fieldresearch is er door middel van
vergaderingen en besprekingen bij het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden en in het
projectgebied in Gouda informatie gewonnen en vooruitgang geboekt.
Voor het uitvoeren van dit project is er gebruikt gemaakt van de onderzoeksmethoden: deskresearch
en fieldresearch. De deskresearch is uitgevoerd door middel van een casestudy. Het begrip kistdam is
door middel van een literatuurstudie verduidelijkt en vormt de basis van de brainstorm. Aan de hand
van alle aangereikte documenten vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland is de actorenanalyse
uitgevoerd en zijn de randvoorwaarden vastgesteld. De fieldresearch speelde een kleinere rol in dit
project aangezien er buiten de actorenanalyse en het Beeldkwaliteitsplan van de Hollandse IJssel zo
min mogelijk beperkingen gevormd zouden moeten worden. Om de brainstorm uit te kunnen werken
heeft een open waarneming plaats gevonden in het projectgebied. Tijdens het bezoek aan het
projectgebied hebben de projectleden een beeld kunnen vormen van de mogelijke inpasbare ideeën
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uit de brainstorm. Deze ideeën zijn getoetst aan de actorenanalyse, de randvoorwaarden en het
Beeldkwaliteitsplan waarna de keuzes voor aankleding zijn gemaakt. Conform de vier zones die de
bedrijven Croda en Compaxo op deelgebied B aangebracht hebben is er per zone een ontwerp
uitgewerkt. Hier is voor gekozen omdat er per zone op het deelgebied andere ruimtes beschikbaar
zijn en andere wensen en eisen aan de aankleding gesteld worden. De ontwerpen zijn zo gemaakt
dat deze in elkaar overlopen voor een natuurlijk beeld. Tevens is er rekening gehouden met het
karakter van rivier de IJssel (Beeldkwaliteitsplan) en het industriële karakter van deelgebied B. Er is
conform het onderzoeksmodel gewerkt om procesmatig te kunnen werken.
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5. ACTORENANALYSE
Bij de uitvoering van dit project zijn vele actoren betrokken, elk met hun eigen belangen en
standpunten. De volgende actoren worden behandeld:
- Bewoners
- Hoogheemraadschap Rijnland
- Gemeente Gouda
- Croda en Compaxo
- Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard
- Watergilde

5.1 BEWONERS
Het belang van de bewoners van Gouda is vooral een prettige leefomgeving. Hierbij is overlast door
geluid, overlast door verminderde bereikbaarheid en een verminderde esthetische waarde, zowel
tijdelijk (afval rond de bouwplek) als permanent (zichtbare kistdam) van groot belang.
Voor de bewoners in de buurt van het bedrijventerrein met Croda en Compaxo, waren er twee
alternatieven: Croda en Compaxo binnendijks leggen of Croda en Compaxo buitendijks houden.
Het laatste alternatief stuitte op veel kritiek van de twee bedrijven, vooral door tijdelijk
onbereikbaarheid, dit zou tot een faillissement van Compaxo kunnen leiden. Ook voor de bewoners
zou deze variant voor veel overlast kunnen zorgen. Wanneer men Croda en Compaxo binnendijks
wordt gebracht, is er minder overlast voor bewoners. Aan de overkant van de IJssel op de
Gouderaksedijk/ Veerstalblok wonen echter ook mensen. De huizen van deze mensen staan echter
onderaan de dijk waardoor het bedrijventerrein (inclusief de kistdam) onzichtbaar zijn wanneer men
in huis is.
De geluidsoverlast en verminderde bereikbaarheid is dus gunstiger wanneer men Croda en Compaxo
binnendijks maakt. Het is echter wel van belang dat de kistdam door middel van bekleding een grote
esthetische waarde krijgt, mede doordat de Gouderaksedijk / Veerstalblok ook veelvuldig door
fietsers gebruikt wordt. Onder andere fietsroute 1, een veelgebruikte fietsroute van Fietsen in ZuidHolland gaat over deze weg (Provincie Zuid-Holland, 2009).

5.2 HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND
Hoogheemraadschap Rijnland leidt dit project. Uiteindelijk zijn zij ook diegene die het besluit voor de
keuze van de aankleding neemt, dit na veelvuldig overleg met alle actoren. De drie
verantwoordelijkheden van Rijnland zijn:
Schoon water, veiligheid en voldoende water (rijnland.net).
Het in het ‘Waterplan 2011-2015 van Gouda’ geformuleerde doel van Hoogheemraadschap Rijnland
is: Een goed functionerend watersysteem dat aan geldende normen en aan de wet- en regelgeving
voldoet inclusief de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
(Hoogheemraadschap Rijnland, 2009, Waterplan Gouda 2011-2015).
Uit onderzoek bleek dat de dijken van Gouda niet maar aan de normen voldeden, waardoor
ingegrepen moest worden. Langs vele stukken van Gouda was er geen ruimte om een dijk te
realiseren, waardoor voor een kistdam is gekozen. Deze wordt grotendeels ondergronds uitgevoerd,
maar ook deels bovengronds. Het gedeelte bovengronds moet worden bekleed zodat de esthetische
waarde van de kistdam wordt vergroot. Belangrijk hierbij is dat het hoogheemraadschap de kistdam
op willekeurige tijden moet kunnen inspecteren. Het moet dus enigszins bereikbaar (van land of
water, afhankelijk van de plaatsing) zijn. Hier moet men rekening mee houden. Daarnaast is
Hoogheemraadschap Rijnland de bemiddelaar van het project en is een belangrijke taak van het
hoogheemraadschap dat zoveel mogelijk belanghebbenden tevreden worden gesteld (rijnland.net).
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5.3 GEMEENTE GOUDA
De gemeente Gouda is de verlener van verschillende vergunningen, goedkeuring van de gemeente is
nodig om de plannen voor de bekleding uit te kunnen voeren. Daarnaast is de gemeente het bevoegd
gezag bij eventuele aanpassingen van het bestemmingsplan.
Het college van Burgemeester & Wethouders van Gouda bestaat uit:
- Burgemeester Jan Mans (Waarnemend)
- Wethouder Marion Suijker (PvdA)
- Wethouder Hans van den Akker (VVD)
- Wethouder Marco Kastelein (CDA)
- Wethouder Daphne Bergman (D66)
- Wethouder Wendy Ruwhof (GroenLinks)
- Gemeentesecretaris / algemeen directeur Loes Bakker
Er zijn veel verschillende partijen met veel verschillende standpunten in het College van
Burgemeester & Wethouders. De grootste partij in Gouda is echter PvdA met 7 zetels, gevolgd door
VVD met 6 zetels. Overige partijen hebben 3 zetels of minder en dus minder zeggenschap (gouda.nl).
De PvdA zegt in het Verkiezingsprogramma 2010-2014 het volgende over Gouda en de relatie met
het omringende landschap:
De groene omgeving van de stad is belangrijk voor het woon- en leefklimaat in de stad. De PvdA
hecht veel belang aan het behoud van het open landschap van het Groene Hart. Gouda wil vooral de
centrumfunctie in het Groene Hart blijven vervullen. We willen meer samenwerken met de
buurgemeenten, bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard, aan nog betere wandel-, fiets- en
vaarverbindingen in het Groene Hart. Het verder ontwikkelen van de historische grachten en sluizen is
ook een impuls voor de stad. De historische waterverbindingen moeten stap voor stap hersteld en
weer door vaarbaar worden gemaakt.
Hieruit blijkt dat PvdA ook waarde hecht aan de relatie van Gouda met het platteland en zich
realiseert dat het een unieke ligging in de Randstad heeft en dat dit behouden en waar mogelijk
benadrukt moet worden (PvdA, 2009).
De VVD is achter de PvdA de tweede partij van Gouda, in het Verkiezingsprogramma 2010-2014 van
de VVD staat het volgende over cultuurhistorie met betrekking tot water in en rondom Gouda.
De VVD is voorstander van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen in Gouda. Het gebruik van
duurzame energiebronnen moet door de gemeente gestimuleerd worden.
Gouda is een waterstad en dat moet zo blijven. Het water in Gouda moet behouden blijven en
aantrekkelijker worden gemaakt voor met name recreatief gebruik. Oude waterfuncties, zoals het
schoonspoelen van de stad ("schuren"), mogen terugkomen.
Hieruit kan opgemaakt worden dat VVD waarde hecht aan de cultuurhistorie van Gouda en
omstreken, en dat dit, waar mogelijk, in het ontwerp op moet worden genomen (VVD, 2009).

5.4 CRODA EN COMPAXO
Croda en Compaxo zijn twee bedrijven die zijn gevestigd in het bedrijventerrein in Gouda langs de
IJssel. Deze bedrijven liggen nu buitendijks en zullen met de komst van kistdam binnendijks komen te
liggen. De variant om Croda en Compaxo buitendijks te houden stuitte op veel kritiek van de twee
bedrijven, omdat zij grote financiële schade van de aanleg zouden ondervinden. Qua bekleding
stellen Croda en Compaxo weinig eisen.

5.5 WERKGROEP GOUDA-KRIMPENERWAARD
Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard, met Hans du Pré als voorzitter zet zich sinds 1994 in om de
bijzondere ruimtelijke relatie van de stad Gouda met de open groene ruimte aan de andere zijde van
de Hollandsche IJssel te behouden en te versterken en richt zich daarbij op landschappelijke-
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cultuurhistorische- natuur en recreatieve functies en waarden. Deze werkgroep maakt zich veel
zorgen over het beeld van de oevers van de Hollandsche IJssel wanneer een kistdam is geplaatst (H.
du Pré, 2011). Voor werkgroep Gouda-Krimpenerwaard is de esthetische waarde van de kistdam van
groot belang. De werkgroep is ook tegen een muur als bekleding van de kistdam. Op aandringen van
onder andere Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard, heeft stuurgroep Hollandsche IJssel, met
afgevaardigden van onder andere Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten, zich namelijk tegen
de bouw van een stenen muur voor de kistdam gekeerd. Dit tot vreugde van Werkgroep GoudaKrimpenerwaard (H. du Pré, 2011).

5.6 WATERGILDE
Het doel van het Watergilde is als volgt omschreven:
Het Watergilde wil zoveel mogelijk water terugbrengen in de binnenstad van Gouda
(naar model 15e eeuw). Dit water moet weer in verbinding staan met de Hollandsche
IJssel, waardoor de doorvaart en doorstroming voor nieuwe levendigheid op en aan het
water zorgen. Hierdoor wordt de vitaliteit van de binnenstad vergroot (diegoude.nl).
Andere doelen die het Watergilde heeft gesteld en die van toepassing zijn op het project, zijn:
- Behoud en herstellen van de in Gouda en omstreken aanwezige water-elementen
- Stimuleren van het in oorspronkelijke staat brengen en houden van water-elementen
Het water-element is in dit project de IJssel. Deze moet volgens de doelen behouden blijven en, waar
mogelijk, worden hersteld in de staat zoals Gouda rond de 15e eeuw was.
Het feit dat er een kistdam om de IJssel komt, daar ontkomt niemand aan. Hier zal de Watergilde ook
niet tegenin gaan, maar de Watergilde heeft er belang bij dat dit op een goede cultuurhistorische
manier wordt verwerkt.

5.7 STICHTING GROENE HART
In de door het Stichting Groene Hart opgestelde statuut staat het volgende: ‘De stichting heeft ten
doel het geven van voorlichting en het organiseren van (publieksgerichte) activiteiten met betrekking
tot ontwikkelingen gericht op het duurzame behoud van het karakter van het Groene Hart, met al
zijn cultuur-, natuur-, landschap- en milieuwaarden in hun onderlinge samenhang. Kenmerkend voor
dit Groene hart is de duurzame en rendabele melkveehouderij (Gast, 2005).’ Het moge duidelijk zijn
dat Stichting Groene Hart streeft naar een groen en duurzaam Groene Hart. In dat opzicht zou
Stichting Groene Hart niet tevreden zijn met een kistdam, een passende groene aankleding kan er
echter voor zorgen dat het landschappelijke karakter versterkt wordt.

5.8 OVERIGE ACTOREN
Naast voorgaande relevante actoren is er ook nog een groot aantal belanghebbenden met een (zeer)
kleine belang, dit zijn:
- Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Ouderkerk aan den IJssel
- Koninklijk Nederlands Watersportverbond, regio Zuid-Holland
- SOS Schanspolder Ouderkerk Schoon
- Zuid-Hollandsche Milieufederatie
- Historische Vereniging Golderake
- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling IJssel en Lek
- Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie
- Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder
- Natuur- en Vogelwerkgroep "de Krimpenerwaard"
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-

Zuid-Hollands Landschap
Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Ouderkerk aan den IJssel
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
Zuid-Hollandsche Milieufederatie
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6. PROGRAMMA VAN EISEN
Om het creatieve proces zo weinig mogelijk te verstoren is ervoor gekozen zo min mogelijk
randvoorwaarden op stellen aan het begin van het ontwerp. Naarmate het project vordert wordt er
gekeken naar de verschillende ideeën en mogelijkheden van het ontwerp.

DOELSTELLING
De kistdam aan de IJssel aankleden op zo’n manier dat er rekening gehouden wordt met de actoren,
de omgeving en het karakter van de Hollandse IJssel.

RANDVOORWAARDEN VANUIT HET BELEID
-

De aankleding van de Kistdam moet beheerbaar zijn vanaf of de landzijde en de waterzijde;
De Kistdam moet kunnen worden gecontroleerd;
Er moet worden voldaan aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet1998 en Flora en
fauna wet, waaronder het creëren van Ecologische verbindingen;
De kistdam moet functioneren als waterkering;
Er moet vrij zicht zijn voor de scheepvaart;
Boten moeten in de haven kunnen aanleggen;
De bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor hun werkzaamheden;

RANDVOORWAARDEN VANUIT DE STUDENTEN
-

Enkel inheemse plantensoorten gebruiken;
Alle plantensoorten moeten bij het landschap en de bodem van de Hollandse IJssel passen;
Al het materiaal moet bij het landschap van de Hollandse IJssel passen;
Esthetische inzichten;

MOGELIJKHEDEN
Er kan niet meer ruimte gecreëerd worden door het uitbreiden van de oever richting het water: deze
ruimte is namelijk nodig voor de scheepvaart. Ook zal aan de bovenzijde van de kistdam niets
aangelegd worden omdat hier een werkpad ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden overheen
zal lopen.
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7. RESULTATEN DEELGEBIED B
Voor de aankleding van de kistdam in deelgebied B zijn verschillende oplossingen bedacht. Het
gebied is opgedeeld in vier aparte onderdelen. Deel één is het meest zuidelijke deel en is specifiek
aan te geven als het gebied van Compaxo. Het tweede deel is het onderdeel waar het bedrijf Croda
begint. Daarnaast is dit het onderdeel met de meeste ruimte tussen de kistdam en de rivier. Een
onderdeel van het gebied is een watertoren welke specifiek gebruikt wordt om dit gedeelte aan te
duiden. Deelgebied drie is het tweede gedeelte van het Croda terrein en hier staat het grootste deel
van de fabriek. Het laatste gebied is tevens ook het meest noordelijke en heeft het minste ruimte
tussen de kistdam en de rivier. Het laatste stuk van deelgebied B bestaat dan ook uit een haven
waarbij de kistdam direct aan het water grenst.

Figuur 7.1 : Deelgebied B rivier de IJssel Gouda.
De aparte gebieden zijn gebruikt om verschillende gebieden los van elkaar te kunnen bekijken.
Hierbij zijn aparte ideeën bedacht voor elk afzonderlijk gebied. Daarna is er ook gekeken naar de
overloop van het hele deelgebied B.
Per deelgebied is gekeken naar de bruikbare ruimte en hierbij zijn ideeën bedacht om een geschikte
aankleding te ontwerpen. Hierbij zijn keuzes gemaakt op basis van kennis en inzicht van de
studenten, verwachtingspatronen van de opdrachtgever en op basis van het beeldplan voor de IJssel.
Deze ideeën zijn uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. Ideeën die hierbij niet aan bod zijn
gekomen maar nog wel mogelijk zijn voor bepaalde deelgebieden zijn bijgevoegd in een bijlage als
alternatieven.
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7.1 DEELGEBIED B1
HUIDIGE SITUATIE EN KEUZE VERANTWOORDING
Dit gedeelte ligt ten zuiden van het gebied, in dit gedeelte ligt tevens het bedrijf Compaxo. Op een
deel hiervan loopt de kistdam direct door in het water. Daarvoor is er een kleine vooroever van
ongeveer een meter breed voor de kistdam (figuur 7.4). Er is in dit gebied weinig tot geen ruimte om
iets te doen met flora. In het gedeelte waar de damwand direct in het water staat kan geen
beplanting komen. Ook het gedeelte waar wel ruimte is voor beplanting is beperkt. Daarnaast
kunnen er in het meest zuidelijke gedeelte geen hoge bomen vanwege het zicht voor de scheepvaart.

KADER
Voor B1 is daarom gekozen een houten
damwand te plaatsen, deze komt over de gehele
breedte van B1. Deze houten wand heeft als
voordeel dat het duurzaam is vanwege het
hoogwaardige materiaal. Daarnaast past deze
wand uitstekend bij het landschap van de
Hollandse IJssel. De houten planken gaan na
verloop van tijd verkleuren wat een
karakteristiek en verweerd uiterlijk geeft. Ook
dit past heel goed in een landelijk gebied als de
Hollandse IJssel. Het eerste deel van deelgebied
B1 zal de wand direct in het water staan, daarna
is er een oever van een meter breed voor de Figuur 7.2: Grote karekiet (Glenn Vermeersch, 2012)
houten wand.
Op deze oever zullen basaltblokken komen met overjarig riet (Phragmites australis). Er is voor riet
gekozen omdat riet een makkelijke groeier is, riet kan zich ook prima vestigen in een getijdenrivier
wanneer het eenmaal aangeslagen is. Daarnaast komen er allerlei vogelsoorten en overige
diersoorten op het overjarig riet af, hierbij kan gedacht worden aan de grote karekiet (Figuur 7.2),
roerdomp, rietzanger, verscheidene eenden, noordse woelmuis en verschillende amfibieën. In
overjarig riet broeden bijna vier keer zoveel rietvogels als in eenjarig riet. Dit betekent dat het gebied
een grote ecologische waarde krijgt. Dit sluit ook aan op de wensen uit het beleid aangezien het een
ecologische hoofd structuur is. Op figuur 7.3 is een sfeerbeeld te zien.

BEHEER
Er zullen stekken riet worden aangeplant om groei van het riet te bevorderen. Het maaien van het
riet zal in fases gedaan worden, hierbij zullen delen van het riet een keer in de acht tot tien jaar
gemaaid worden. De jaren daarna worden de andere delen gemaaid. Op deze manier is het riet
stevig genoeg voor nesten van bijvoorbeeld de Grote Karekiet. De fauna kan hierbij gaan schuilen in
de delen die niet gemaaid worden. Daarnaast is het ook goedkoper in het beheer. Voor het beheer
moet echter wel nog onderzocht worden met welk materiaal het riet het beste gemaaid kan worden
omdat het riet in basaltblokken staat. Daardoor is het niet mogelijk voor alle typen maaibeheer te
kiezen.
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Figuur 7.3: sfeerbeeld deelgebied B1 (S. Duvekot, 2012)

MATERIAAL
Het hout dat gebruikt zal worden zal uitsluitend uit duurzaam geproduceerd hout bestaan. Dit
betekent dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Wanneer het hout voldoet aan
de Dutch Procurement Criteria for Timbler, komt dit eveneens ten goede aan de natuur en het
duurzaam bosbeheer (Dutch Procurement Criteria for Timber). Ook is het gebruik van verduurzaamd
hout erg aan te raden, het hout is in dat geval behandeld ter bescherming van weersinvloeden,
organismen en insecten. Op deze manier wordt de levensduur van het hout vergroot. Wanneer het
hout geleverd wordt met het KOMO certificaat is het hout behandeld met verduurzamingmiddelen
die in Nederland en Europa zijn toegelaten (vanswaay). Van het riet worden rietstekken aangeplant,
dit omdat riet niet altijd even makkelijk hecht. Als riet er eenmaal staat groeit het erg goed. Het riet
wordt deels in de aarde en deels tussen de basalt blokken aangeplant.

FIGUUR 7.4: DOORSNEDE DEEL B1. (S.DUVEKOT , 2013)
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7.2 DEELGEBIED B2
Het tweede, apart te onderscheiden
deel van het geheel is het deel “Croda
watertoren”. Zoals uit de titel af te
leiden is, bevindt dit gedeelte zich op
dezelfde hoogte als de watertoren ter
plaatse (rood gekenmerkt op Figuur
7.5). Het deel vormt in het zuidwesten
een overgang met het “Compaxo” deel,
en in het noordoostelijk deel is er een
overgang met het deel “Croda fabriek”.
Figuur 7.5: Kaart van gebied B2 (D. Schaap, 2012)
Er is voor gekozen om dit deel
ecologisch aan te kleden. Dat wil zeggen dat van de gehele lengte van aankleding van de kistdam
over het desbetreffende gedeelte van het tracé, dit de ecologische hotspot is. Vanuit de huidige
situatie zal er een beeld geschetst worden richting een ecologische aankleding voor de kistdam in dit
subgebied.

HUIDIGE SITUATIE EN KEUZEVERANTWOORDING
De huidige situatie kenmerkt zich door een groene
oever met een heel goed zichtbare gelaagdheid in
de begroeiing (Figuur 7.6). Er is een vooroever die
voornamelijk met riet begroeid is, en zich
landinwaarts omvormt in een struikenlaag. De
achterste laag, het dichtst bij de watertoren, wordt
gevormd door bomen. Op sommige plekken hebben
deze bomen dermate de overhand, dat ze tot het
water zijn gegroeid.

Figuur 7.6: Huidige situatie (A. Nederveen, 2012)
De keuze voor het ecologisch inrichten van dit gedeelte komt gedeeltelijk voort uit de huidige
situatie. De situatie kenmerkt zich op dit moment als groen, meer dan andere delen dat doen. Bij een
omvorming en herinrichting van dit gebied en de oever, heeft deze huidige situatie meegespeeld. Het
huidige groene karakter omvormen naar een (ecologisch) groene oever, valt namelijk minder op dan
omvormingen van een ander aard (van groen naar groen). Op deze manier blijft de essentie van dit
deel, na het inpassen van de damwand, nagenoeg hetzelfde.
Een andere basis voor deze voorgestelde inrichting is het feit dat er op dit gedeelte meer ruimte is
dan bij de andere delen. De (enkele)damwand komt op deze locatie meer landinwaarts te liggen,
waardoor er in essentie een grotere vooroever ontstaat. Aangezien de ecologische inrichting van
natuur nauw samenhangt met de beschikbare ruimte ter plaatse, is dit de beste locatie van het tracé
om een dergelijk inrichting toe te passen.
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KADER
Waar er door de opdrachtgever van dit project is aangegeven om zo veel mogelijk ‘out of the box’ te
denken, zijn er toch enkele cruciale randvoorwaarden (eisen) waar aan moet worden voldaan bij de
aankleding van de kistdam. Een van die randvoorwaarden wordt gevonden in het feit dat het gebied
deel van een ecologische verbinding is.
Deze ecologische verbindingzone is aangemerkt door de provincie Zuid-Holland. In dit specifieke
geval betreft het een verbinding van moerassenlandschappen, aangemerkt door de provincie op de
‘Kansenkaart Biodiversiteit Zuid-Holland’ (zie Figuur 7.7).
Als ‘gidssoort’ (lees: doelsoort) is voor deze terreinen gekozen voor de roerdomp. De soort blijkt op
dit moment geen duurzame populatie in Zuid-Holland te hebben. De kernbroedgebieden liggen in de
Biesbosch, Midden Delfland en de Nieuwkoopse Plassen. De pijl in de figuur toont de verbinding
tussen twee van deze gebieden aan. Onderdeel van deze verbinding is ook het tracé voor de kistdam.
Van de realisatie van nieuwe natuur heeft de roerdomp dus profijt. Ook andere soorten profiteren
hier mee, de zogeheten ‘overige prioritaire soorten’. Er wordt immers gesteld: “Van de realisatie van
nieuw leefgebied voor de kamsalamander profiteren eveneens veel andere kenmerkende prioritaire
soorten”. De soorten zijn onder andere: noordse woelmuis, heikikker, groene glazenmaker, grote
modderkruiper, purperreiger, zwarte stern, grote karekiet, otter, dwergmuis, meervleermuis,
kamsalamander, melkviooltje, wilde kievitsbloem. In de kistdamsituatie is het zelfs aannemelijk dat
met name de overige prioritaire soorten profijt zullen hebben van de situatie. Er wordt wel gewerkt
aan de hand van de doelsoort roerdomp, maar de daadwerkelijke komst van de roerdomp valt te
betwijfelen. Dit gezien de aanwezige beschikbare ruimte, en de eisen die de soort (onder andere
daaraan) stelt (Waardenburg, 2011).
Een volgend kadervormend document is het Beeldkwaliteitsplan Hollandse IJssel(1998). Uit dit
document zijn enkele citaten gefilterd die een
onderbouwing vormen om dit deelgebied
ecologisch te moeten willen realiseren. Deze
citaten zijn de volgende:
“De wens is om een ecologische uitwisseling te
realiseren tussen de rivier en de waarden. Dit
betekent niet dat natuurontwikkeling dan beter
aan de andere kant plaats kan vinden, maar juist
dat alles op alles gezet moet worden om op de
weinige plekken waar dat mogelijk is toch die
ecologische verbinding te realiseren”.
“Omdat er in de Hollandse IJssel op dit moment zo
weinig ruimte is voor natuur moet elke kans voor
natuurontwikkeling aangegrepen worden”.
Figuur 7.7: Plattegrond ecologische verbinding
(Verbeek et al, 2011)
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INRICHTING
De voornaamste doelsoorten voor de inrichting zijn riet (Phragmites australis) en wilg (Salix spec.). In
de eerder besproken huidige situatie is er ook al riet te zien. Deze situatie zal geprobeerd worden na
te streven, of indien mogelijk de vermeerderen. Er wordt vanuit gegaan dat bij de aanleg van de
kistdam de complete huidige vegetatie moet wijken voor de werkzaamheden. Na aanleg van de
vegetatie zullen dus riet en wilg de overhand krijgen, waar eerst de toenmalig aanwezige boom- en
struikbeplanting deze overhand had. Hieronder zal, gezien van af de waterkant, elke situatie
besproken en toegelicht worden.
Het doel van de rietbeplanting is om deze overjarig (ouder dan één jaar) te laten worden. Riet is van
waarde omdat het insecten, amfibieën en kleine zoogdieren een onderkomen biedt. Daarnaast is riet
ook van waarde voor vogels (de Buck et al, 2010). Met name oud riet is een ecologisch van waarde;
hierin broeden namelijk vogelsoorten zoals de grote karekiet en de roerdomp. Dit zijn ook twee van
de door de provincie Zuid-Holland beschreven doelsoorten voor de verbinding van
moerassenlandschappen, zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven.
Na de rietbeplanting zal een overgang plaatsvinden naar een meer wilg georiënteerde vegetatie
(struik en bos). Uitgangspunt van deze overgang is dat er tussen de rietvegetatie en wilgvegetatie (in
aanleg) een strook open, onbeplant wordt gelaten. Op deze intermediaire locatie is er de kans om,
vanuit ecologisch perspectief, de natuur geheel zelf haar gang te laten gaan. Met het oog op de
voorspoedige groei van de riet- en wilgvegetatie in combinatie met deze kale, onbeplante grond, zou
dit een goed refugia kunnen zijn voor diverse vogelsoorten. Daarnaast biedt de kale grond de kans
aan gebiedseigen plantensoorten een eventuele vestigingsmogelijkheid.
De wilgvegetatie is de volgende stap landinwaarts, en tevens de laatste; deze vegetatie komt tot
tegen de kistdam aan. Dit is ook eigenlijk de vegetatie die de kistdam moet doen ‘verdwijnen’.
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen wilgen als struikvormers en wilgen als
boomvormers. Als uitgangspunt wordt genomen dat er dichter bij de kistdam meer boomvormers
komen, en dichter bij de intermediaire zone meer struikvormers. De essentie hiervan is dat de
vegetatie op deze wijze landinwaarts meer omhoog loopt, waardoor de dam beter kan verdwijnen in
het landschap. Het verschil tussen de struikvormers en boomvormers dient dan te worden
gerealiseerd bij aanleg; wilgen kennen namelijk een verband tussen stamdiameter en stamdichtheid.
Dit wil zeggen dat bij een grotere hoeveelheid stammen, deze stammen een kleinere diameter
hebben dan bij de situatie andersom (CUR, 1999). Een sfeerbeeld is zichtbaar in figuur 7.8.

Figuur 7.8: Sfeerbeeld deelgebied B2 (S. Duvekot, 2012).
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AANLEG EN BEHEER
Bij de aanleg van riet is het van belang om het getij van de rivier te realiseren. De Hollandsche IJssel
heeft namelijk nabij het tracé op een gemiddelde dag een fluctuatie van 184 centimeter
(Hoogwaterstand: +148 cm NAP, laagwaterstand -36 cm NAP). Bij springtij kan dit verschil oplopen
tot 200 centimeter fluctuatie (Rijkswaterstaat, 2011). Bij het aanplanten van riet aan het water dient
deze informatie als zijnde hoog relevant te worden meegenomen. Aangeplante wortelstokken riet
kunnen namelijk niet per definitie tegen alle mogelijke intensiteiten. Integendeel, het is zelfs
raadzaam om riet het eerste jaar helemaal niet bloot te stellen aan golven. In het CUR handboek;
Natuurvriendelijke oevers: belasting en sterkte (1999), wordt er namelijk een verband gelegd tussen
de ouderdom van de vegetatie, en de toelaatbare golfbelasting:
-

“In het eerste jaar na aanplant of vestiging is elke mate van golfaanval ongewenst. Om de
oever en de planten te ontzien kan een tijdelijke bescherming worden toegepast”.
“In het tweede jaar kunnen golfhoogten van tot 0 tot 15 centimeter toegestaan worden. Riet
kan deze golfhoogtes bij hoge intensiteiten weerstaan”.
“Na het tweede jaar kan riet in dagelijkse omstandigheden, dus bij hoge intensiteiten, een
golfhoogte van 25 centimeter weerstaan. Incidenteel (niet meer dan 5000 golven per jaar en
niet in een aaneengesloten periode) mag de golfhoogte 40 centimeter bedragen”.

Een oevervegetatie die uit moerasplanten bestaat, zoals riet en wilgen, kan voor een zekere demping
van invallende wind -of scheepsgolven zorgen en zo een gedeelte van de oever beschermen (CUR,
1999). Diezelfde oevervegetatie is echter in de eerste twee jaar na aanleg kwetsbaar voor
golfbelasting. Het is daarom noodzakelijke om voor die eerste twee jaar de vegetatie op zo een
manier te beschermen, dat deze zich optimaal kan vestigen en ontwikkelen. De mogelijkheden tot
deze bescherming variëren in grofweg drie hoofdtypen (CUR, 1999; Oranjewoud, 1992):
-

-

-

“Afzonderlijk aangebrachte constructies, die na gebruik in hun geheel opgenomen kunnen
worden, om elders opnieuw te kunnen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zin
golfschotten, schanskorven, of drijvende constructies”.
“Constructies die bestaan uit materialen die relatief snel verweren. Een dam van klei of klei
op zand, bundels van rijshout, palen en schotten van onverduurzaamd (zacht)hout en
zandcementsteen met circa 5% cement zijn hier voorbeelden van”.
“Elementen die deel uitmaken van de gehele constructie en die na verloop van tijd
verwijderd worden. Hierbij kunnen we denken aan de bovenkant van damwanden of
palenrijen, die verwijderd kan worden (zagen, snijbranden), of de bovenste stenen van een
breuksteenverdediging, die met een grijper weggehaald kunnen worden”.

Aangezien de rietvegetatie tot voor zeker een periode van twee jaar moet worden beschermd, is het
niet voor raadzaam een relatief snel verwerend type bescherming te kiezen. De relativiteit is hierin
namelijk onderhevig aan de omstandigheden ter plaatse, en zelfs deze omstandigheden kunnen
behoorlijk variëren. Het is raadzamer om voor een vaste, in het geheel herbruikbare bescherming te
realiseren. Hiervan kan namelijk met zekerheid aangenomen worden dat deze voor de gestelde tijd
(of langer) in functie kan blijven. Uiteraard moet er bij het plaatsen van een dergelijke bescherming
rekening worden gehouden met de plaatselijke omstandigheden, met name het getij.
Enkele voorbeelden van dergelijke constructies zijn schanskorven (Figuur 7.9) (opgevuld met steen),
strekdammen of betonnen keerwanden.
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Figuur 7.9: Een voorbeeld van
(www.oosterhof-holman.nl, 2012)

een

Op het eerder benoemde ‘intermediaire
gedeelte’
tussen
de
rieten
wilgvegetaties in, is het beheer in eerste
instantie aan de natuur. Hier is geen
aanplant voorzien. De spontane
natuurlijke ontwikkeling wordt hier
gestimuleerd,
zodat
een
plantenvegetatie zich, met soorten die
het
gebied
kenmerken,
kan
ontwikkelen. Indien noodzakelijk kan
deze strook ook gebruikt worden als
wandel- , beheer- of observatiepad,
mits de begroeiing laag is (of laag wordt
schanskorf gehouden).

Voor de situatie ter plaatse en de aanplant van de wilgvegetatie zijn er eerder in dit hoofdstuk twee
methoden gesuggereerd. Het eerste gedeelte wilgvegetatie, getypeerd als struikvormers, dient
massaler te worden aangeplant dan het tweede gedeelte, de boomvormers. De struikvormers
kunnen derhalve ook jonger worden aangeplant, zodat ze zich compleet naar gelang de
omstandigheden kunnen ontwikkelen. Het uiteindelijke doel hiervan is een ruige, halfhoogopgaande, wild aandoende situatie waar de schuilgelegenheid voor dieren optimaal is (zie Fig.
7.8). De soort op zichzelf gedijt goed in het gebied (is ook bestand tegen overstromingen) en
struikvormers van deze soort zijn dan ook in veenachtige gebieden een hoofdelement in de
landschapsstructuur. De meer naar de kistdamconstructie gelegen boomvormers vormen de uiterste
verhulling voor de constructie. Een aantal wilgsoorten vormt dermate gemakkelijk wortels, dat deze
als dikke paal of als complete boom in de grond gezet kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de
Schietwilg (Salix alba)(Figuur 7.10).
Het beheer van deze wilgvegetatie (struik- of
boomvormers) is in dit geval compleet
afhankelijke van de functie die de kistdam
heeft. Dit desbetreffende gedeelte is als
ecologisch aangemerkt, dus het zou hier
verantwoord zijn om niet te beheren
(klapstoelbeheer). Het kan echter gewenst zijn
om de constructie van de kistdam ook vanaf de
waterkant goed te kunnen bekijken. Als dit
jaarrond gewenst is, dienen de struikvormers na
tot vier tot vijf jaar te moeten worden gesnoeid
of afgezet. Dit gegeven het feit dat wilgen over Figuur 7.10: Voorbeeld: wilg als struikvormer
het algemeen snelle groeiers zijn. In de jaren (hetreestdal.nl, 2012)
daarna kan er naar gelang inspecties van het
gebied, en de informatie daaruit, beheer gevoerd worden. De boomvormers, die naar gelang de
specifieke soort eventueel geknot kunnen worden (om de 3 jaar), kunnen daarnaast ook worden
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beheerd via begeleidingssnoei, om zo de groei en de vorm van begin af aan te kunnen controleren. In
onderstaande afbeelding is een doorsnede zichtbaar van deelgebied B2 (figuur 7.11).

Figuur 7.11: Doorsnede deel B2. (S.Duvekot, 2013)

7.3 DEELGEBIED B3
Het derde apart te onderscheiden gedeelte van het tracé loopt voorlangs de fabriek van Croda. Dit
gedeelte is rood aangemerkt op onderstaande figuur 7.12. Op deelgebied B3 bij de Croda fabriek
kunnen de werkzaamheden voor de kistdam zonder gevolgen voor de bedrijfswerkzaamheden van
Croda worden uitgevoerd. Tevens is het hier niet noodzakelijk om kabels en leidingen te verleggen.
Dit is dankzij de constructie en locatie van
de kistdam op dit gedeelte tracé. Het
deelgebied B3: Croda fabriek vormt een
overgang vanuit het ecologisch ingerichte
gedeelte voor de watertoren, richting het
harde industriële uiterlijk van deelgebied
B4: Laad-los.

Figuur: 7.12: Overzicht deelgebied B3. (Croda,2012)
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HUIDIGE SITUATIE EN INRICHTINGSKEUZE
Momenteel is de oever van de fabriek redelijk groen (figuur 7.13), en wordt deze grofweg
gekenmerkt door een rietachtige vegetatie direct aan het water, gevolgd door een bomenrij
daarachter. De beeldkwaliteit ter plaatse heeft een vrij industrieel karakter, aangezien de groene
vooroever de fabriek niet volledig uit het zicht neemt, of kan nemen. Dit in ogenschouw nemend past
de constructie van de kistdam, gelet op de directe omgeving, prima bij de karakteristiek die de
fabriek deze omgeving geeft. Conform het
beeldkwaliteitsplan
Hollandsche
IJssel
(1998): “Het karakter van de werkrivier
heeft een eigen schoonheid. De energie
moet er tijdens het ontwerpen op gericht
zijn om deze eigen schoonheid zo sterk
mogelijk boven water te halen. De
materialen moeten daarbij op zo’n manier
ingezet worden, dat ze niet weggewerkt
hoeven te worden onder een laag ‘makeup’. Een staalconstructie hoeft niet te lijken
Figuur 7.13: Huidige situatie deelgebied B; overzicht op een vakwerkhuis, kunststof hoeft niet te
lijken op ijzer. Hout is hout, staal is staal en
deelgebied Croda fabriek. (Croda, 2012)
beton is beton. Er wordt geen energie
besteed om dingen er uit te laten zien zoals ze niet zijn”! (BKP, 1998) Echter, een groot gedeelte van
de actoren ziet de kistdamconstructie toch als een aanslag op de beeldkwaliteit. In een poging om in
die mening te voorzien, wordt er ook hier een aankleding ontworpen. Het uitgangspunt van dit
gedeelte is om van de ecologische inrichting van deelgebied B2 op een vloeiende manier over te
gaan naar het industriële karakter van deelgebied B4.
Aangezien er momenteel al veel bomen op de oever voor de fabriek staan en de damwand in
principe qua uiterlijk aansluit bij het industriële karakter van het deelgebied, is ervoor gekozen voor
om de damwand aan te kleden (te verhullen) met een aflopende rij boomstammen. Deze rij
stammen heeft zijn fysieke hoogtepunt op de grens met deelgebied B2, en zal daarna langzaam in
hoogte af nemen, naarmate de kistdamconstructie richting deelgebied B4 komt. Een belangrijk
aspect bij deze aankleding is dat de stammen niet strak tegen elkaar worden gezet, maar dat er vanaf
het hoogste punt af al een (kleine) ruimte tussen de stammen onderling aanwezig is, die vervolgens
groter wordt naarmate de constructie vordert (en de stammen lager worden). Dit zorgt niet alleen
voor een natuurlijker beeld, maar laat ook de kistdamconstructie steeds meer en meer zien. Dit komt
tegemoet aan het industriële karakter dat dit deelgebied heeft, en altijd zal houden.
In de keuze van een houtsoort voor de stammen dient een afweging te worden gemaakt tussen
twee belangrijke gegevens. Deze gegevens zijn; de duurzaamheid van het te gebruiken hout, en de
herkomst van dat hout. De meest natuurlijk (ecologisch) te verantwoorden oplossing zou zijn om
stammen te gebruiken van boomsoorten die ook in de betreffende regio groeien (Potentieel
Natuurlijke Vegetatie). De technisch meest aantrekkelijke oplossing is om te kiezen voor een
houtsoort die een lange tijd meegaat (duurzaamheidklasse I of II). De tamme kastanje (Castanea
sativa) is een duurzame soort. Tegelijkertijd is dit ook een soort die niet van nature in het gebied
voorkomt. Dit is een afweging die gemaakt moet worden.
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Daarnaast speelt de risicoklasse mee. Deze klasse maakt een onderscheid tussen verschillende
niveaus van risico voor de soort. Leidraad hierin is voornamelijk de daadwerkelijke toepassing van
het hout. Deze risicoklassen zijn de volgende:
-

-

Beschutte toepassing van hout, beschermd tegen weer en wind en niet bloot gesteld aan
vocht.
Beschutte toepassing van hout, beschermd tegen weer en wind, maar met af en toe een
hoge luchtvochtigheid die kan leiden tot blootstelling aan vocht.
Onbeschutte toepassing van hout, zonder grondcontact. Het hout wordt of permanent
blootgesteld aan weer en wind, of is beschermd tegen weer en wind maar wordt regelmatig
blootgesteld aan vocht.
Toepassing van hout in contact met de grond of zoet water en daardoor permanent
blootgesteld aan vocht.
Toepassing van hout dat permanent in contact staat met zout water.

Met behulp van deze klassen kan er vervolgens een duurzaamheidsklasse worden gekozen voor het
hout, zodat het soort de toepassing volledig dient (Probos, 2009)
Om de overgang met het ecologische gedeelte vloeiend te laten verlopen en ook om toch niet alleen
een uiterlijk van boomstammen te hebben, is ervoor gekozen om de boomstammen nog wel een
groen uiterlijk te geven. Een sfeerbeeld is te zien in figuur 7.14.

Figuur 7.14: Sfeerbeeld deelgebied B3 (S. Duvekot, 2012).

AANPLANT EN BEHEER
Een realistischer oplossing is het gebruik van braam (Rubus fruticosus). In figuur 7.6 van het
voorgaande hoofdstuk, is te zien dat er op dit moment een weelderige bramenstruweel groeit op de
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oever ter hoogte van de watertoren. Deze soort doet het hier dus goed. Om dit ook toe te passen op
dit betreffende gedeelte van het tracé, dient het wel in overeenstemming te zijn met het ontwerp.
De bramenstruiken dienen op het aangrenzende gedeelte met deelgebied B2 het hoogst te zijn,
aangezien de constructie daar ook het hoogst is. Aan de andere kant, op het aangrenzende gedeelte
met deelgebied B4, moeten de bramenstruiken op hun laagst zijn. De essentie hiervan is dat het
struweel tegelijk met de stammen in hoogte mindert. Bij de aanplant van de struik dient er dus op
het gedeelte met hoge stammen in een hogere dichtheid te worden aangeplant dan in het gedeelte
met de lage stammen. Zo kan er ook gereguleerd worden dat de kistdamconstructie ook steeds meer
zichtbaar wordt. Daarnaast biedt een soort als braam niet alleen een aankleding, maar is het ook een
ecologisch goede variant vanwege de bramen, die door diverse vogelsoorten gegeten worden.
Het beheer van de bramenstruiken kan, net als het beheer bij deelgebied B2, worden afgestemd op
het doelontwerp van het geheel. Het is vrij aannemelijk dat de bramenstruiken zich vanaf de basis
van de aanplant vervolgens op een klimopachtige wijze gaan hechten aan de stammen (Exterkate &
de Beer, 2010). Al naar gelang de wens van de zichtbaarheid kan vervolgens na een aantal jaar (drie
tot vier) snoeibeheer toegepast worden, om de zo de overgang in de hand te houden en het
overkoken van het struweel tegen te gaan. Het overwoekeren hoeft echter niet te worden gezien als
probleem, en er kan dus ook worden gekozen voor ‘klapstoelbeheer’, oftewel niets doen. Hier dient
dan al wel bij de aanplant al rekening mee te worden gehouden. Onderstaand is een doorsnede
zichtbaar van deelgebied B3 (figuur 7.15).

Figuur 7.15: Doorsnede deel B3 (S.Duvekot, 2013).
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7.4 DEELGEBIED B4
Het vierde gedeelte van deelgebied B is het laad- en los gedeelte van Croda. Hier meren alle schepen
aan die Croda voorzien van grondstoffen; ook de afvoer van producten vindt hier plaats. Voor de
haven van Croda ligt 6 tot 8 keer per week een schip, deze ligt er gemiddeld 8 uur. De aanwezigheid
van de haven en het feit dat dit van levensbelang is voor Croda, zorgt ervoor dat er in dit gedeelte
geen ruimte voor groen is. Op figuur 7.16 en 7.17 is de locatie te zien.

Figuur 7.16: Overzicht deel 4
(maps.google.com, 2012)

Figuur 7.17: Aanzicht deel 4 inclusief haven vanaf het
oosten (P.H.Louw, 2012)

Zoals op figuur 7.17 te zien is, is er geen oever in het laad- en losgedeelte van Croda. Hier is geen
ruimte voor in verband met de haven. De bekleding moet hier direct tegen de kistdam komen. De
aanmeerpalen voor de kistdam moeten onaangetast blijven; de functionaliteit van de haven heeft de
prioriteit.
Deel 4 sluit goed aan op deel 3 doordat de kistdam steeds minder bekleed wordt. Dit wordt gedaan
door de boomstronken verder uit elkaar te zetten, naarmate deel 3 deel 4 nadert. In een presentatie
voor het klankbordgroep IJsseldijk, presenteerde Grontmij verschillende alternatieven, zo ook voor
deel 4. Uit de presentatie bleek, dat wanneer men buitenom de kistdam zou plaatsen, de damwand
bij laagwater voor 5,70 meter zichtbaar is (Grontmij, 2011). Het is belangrijk om deze grote afstand
goed te bekleden, des te meer omdat de kistdam zichtbaar is vanaf het centrum van Gouda.
Omdat deel 4 een overwegend industrieel karakter heeft, wordt er niet gewerkt met groen. Mede
door het sterk fluctuerende waterpeil. Op figuur 7.18 is het sfeerbeeld zichtbaar.
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Figuur 7.18: sfeerbeeld deelgebied B4 (S. Duvekot, 2012).
Er is in dit gebied gekozen om de kistdam te voorzien van een coating. Hier is voor gekozen omdat dit
een innovatieve en goedkope manier is om de beeldkwaliteit van de kistdam effectief te verhogen.
Daarnaast kan de interesse van de voorbijganger gewekt worden door te werken met het opkomend
of afgaand getij; naarmate de tijd verstrijkt, verschijnt staat meer of steeds meer van de tekening.
Aangezien er weinig kennis binnen de projectgroep aanwezig is over het werken met verf of graffiti,
is er advies gevraagd aan een externe; de volgende vragen zijn er gesteld:
Is het mogelijk om een kistdam te verven of te bespuiten met graffiti zonder dat het onleesbaar
wordt? Dit omdat het geen vlak oppervlak is.
Is het schadelijk wanneer de verf of de graffiti vaak onder water staat?
Het antwoord was als volgt:
Het is lastig om leesbare graffiti op de kistdam te maken. Zelfs als dit lukt, zou het bijvoorbeeld alleen
vanaf de voorkant te lezen zijn. Wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld verschillende vlakken en lijnen
te verven als decoratie en om het op te vrolijken. Wanneer je een goede grondlaag hebt zou dit goed
mogelijk moeten zijn. Graffiti buiten (in weersomstandigheden) verkleurt wel, maar dat wordt pas
zichtbaar na een aantal jaren (ook afhankelijk van ondergrond, op hout verkleurt het bijvoorbeeld
veel sneller dan op staal). Als het steeds onder water komt te staan gaat het verkleuren waarschijnlijk
een stuk sneller. En wanneer het over grote kleurvlakken gaat, is het waarschijnlijk goedkoper om
met gewone verf (terpentine basis) te werken in plaats van graffiti (Sander van der Valk, 2012).
Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is om letters of cijfers op de kistdam te verven. Er moet gewerkt
worden met vlakken en lijnen zodat het van elke kant leesbaar is. Op de figuren 7.19, 7.20 en 7.21 is
te zien dat dit goed mogelijk is en niet een beperking, maar juist een verrijking kan zijn. Figuur 7.22
laat een Doorsnede van gebied B4 zien.
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Figuur 7.19: Mogelijkheid bekleding kistdam
(reinkingprojekte.com, 2012)

Figuur 7.21: Mogelijkheid bekleding
kistdam (decorationtricks.com, 2012)

Figuur
7.20:
Mogelijkheid
(decorationtricks.com, 2012)

bekleding

kistdam

Figuur 7.22 Doorsnede van de Kistdam (S. Duvekot, 2013)
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8. CONCLUSIE
Na het project uitgevoerd te hebben kunnen de volgende punten geconcludeerd worden:

GEBIEDBESCHRIJVING
Gouda is omringd door een aantal oppervlaktewaterlichamen, zoals de Gouwe en de Hollandse IJssel.
De Hollandse IJssel voldoet niet meer aan de eisen voor wat betreft veiligheid. Hiertoe wordt de
oever van de IJssel gedeeltelijk voorzien van een hogere constructie in de vorm van een kistdam.
Deelgebied B is opgedeeld in 4 gebieden met elk meer of minder ruimte voor bekleding:
Deelgebied B1: Compaxo: 1 meter beschikbaar
Deelgebied B2: Watertoren: 5 meter beschikbaar
Deelgebied B3: Croda Fabriek: 2 meter beschikbaar
Deelgebied B4: Croda laad-los: Geen ruimte beschikbaar

LITERATUURSTUDIE KISTDAM
Het basisprincipe van een kistdam is het verankeren van een damwand of een dubbele damwand in
een achter deze wand(en) liggende damwand. De constructie van de kistdam is zo opgebouwd dat de
horizontale en verticale druk overgebracht kunnen worden naar de ondergrond. Dit creëert een
betrouwbare en robuuste waterkerende constructie, deze wordt vaak gebruikt wanneer weinig
ruimte beschikbaar is om de waterveiligheid te garanderen.

MATERIALEN EN METHODEN
Bij de uitvoering van het project “Aankleding van de Kistdam rivier de IJssel” is het van groot belang
geweest om het projectgebied met een open blik te benaderen. Hierbij wordt er gebrainstormd, om
deze te toetsen aan de mogelijkheden en de randvoorwaarden. Overgebleven ideeën worden
vergeleken met de verschillende belangen van de actoren en eisen van het Beeldkwaliteitsplan.
Uiteindelijk komt men tot een definitief voorstel betreffende de aankleding van de kistdam.

ACTORENANALYSE
De volgende actoren hebben de volgende standpunten betreffende aankleding:
Bewoners: Esthetische waarde en minimaliseren overlast
Hoogheemraadschap Rijnland: Mogelijkheid tot inspecteren kistdam op willekeurige momenten
Gemeente Gouda: Behoud van cultuurhistorie
Croda en Compaxo: Geen eisen
Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard: Esthetische waarde en behoud cultuurhistorie met betrekking
tot de relatie tussen stad Gouda en het groene karakter aan de andere kant van de Hollandse IJssel
Watergilde: Behoud van cultuurhistorie
PROGRAMMA VAN EISEN
Doelstelling is als volgt: De kistdam aan de IJssel aankleden op een dergelijke manier dat rekening
gehouden wordt met de actoren, de omgeving en het karakter van de Hollandse IJssel.
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RESULTATEN DEELGEBIED B
Deelgebied B1 ‘Compaxo’: Houten damwand met basaltblokken met overjarig riet ervoor.
Deelgebied B2 ‘Watertoren: Ecologische oever met als voornaamste soorten riet en wilg.
Deelgebied B3 ‘Croda Fabriek’: Aflopende rij boomstammen met aflopend raster van klimplanten.
Deelgebied B4 ‘Croda laad-los’: Graffiti met vlakken en lijnen die met coating wordt aangebracht.

34

9. DISCUSSIE
De definitieve ideeën voor de aankleding van de kistdam rivier de IJssel in Gouda zijn geleverd op
basis van de inzichten die de projectleden in een bestek van vijftien weken hebben opgedaan. De
overige vijf weken zijn besteed aan het opstellen van het rapport en het ontwikkelen en uitvoeren
van de presentatie van de definitieve ideeën. De uitgevoerde ideeën berusten op de informatie en
waarnemingen die in de projectperiode zijn opgedaan. Door dit tijdsbestek is het mogelijk dat de
uitwerkingen voor deelgebied B van de kistdam niet aan alle randvoorwaarden voldoet die er gesteld
kunnen worden door belanghebbenden. Bij het uitwerken van de aankleding is er zoveel mogelijk
rekening gehouden met de belangrijkste randvoorwaarden waaronder het Beeldkwaliteitsplan van
rivier de Hollandsche IJssel. Dit heeft dan ook de basis gevormd om de keuzes van aankleding te
verantwoorden en te beargumenteren. Een open blik was nodig om “out of the box” te kunnen
brainstormen en om dit proces de ruimte te geven was het niet mogelijk om alvorens het uitwerken
alle randvoorwaarden van alle actoren in te lezen. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat sommige van de
ideeën enige aanpassing behoeven voor een realisatie van de plannen mogelijk is. Aangezien er veel
actoren medezeggenschap hebben of in de positie zijn om invloed uit te oefenen in de realisatie van
de kistdam en de aankleding is het soms onduidelijk welke randvoorwaarden prioriteit hebben. Het is
onmogelijk om aan alle wensen van alle actoren te voldoen en al hun randvoorwaarden mee te
nemen in het ontwerp van een aankleding. Dit was dan ook de basis van de beslissing vanuit het
Hoogheemraadschap Rijnland om dit project zo min mogelijk oogkleppen op te doen. De
inpasbaarheid van het ontwerp van de aankleding van de kistdam is verder aan het
Hoogheemraadschap Rijnland te overwegen op basis van de randvoorwaarden die nog niet in
beschouwing zijn genomen. Naast de inpassing van de ideeën voor de kistdam is het mogelijk om de
alternatieven in te zien indien dit nodig mocht zijn. De alternatieven zijn daarom opgenomen in de
bijlage. Bij het inzien van deze alternatieven moet wel in acht genomen worden dat deze met reden
buiten beschouwing zijn gelaten, maar alleen voor de besluitvorming en in zin van een mogelijk
creatieve ingeving niet onmiddellijk zijn verworpen.
De ideeën voor de aankleding van de kistdam zoals beschreven in hoofdstuk 7, zijn opgedeeld in
deelgebieden waar voor elk deelgebied een aparte aankleding is toegepast. Het is mogelijk om
ideeën van een bepaald deelgebied ook op een ander gedeelte toe te passen of onderling te
wisselen. De aankleding met boomstammen uit deelgebied B3 is ook mogelijk op deelgebied B1 en
tevens ook toe te passen op traject D bij de begraafplaats. De uitwerking van de ideeën kunnen dus
op meerdere gebieden toegepast worden.
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10. AANBEVELINGEN
AANBEVELINGEN
De aangegeven discussiepunten in het voorgaande hoofdstuk kunnen bij een mogelijk
vervolgonderzoek op de volgende manier worden voorkomen.

TIJD
Door meer tijd in te plannen voor dit project kan alles meer gedetailleerd uitgevoerd worden. Door
meer tijd te nemen voor inventarisatieperiode kan er meer rekening gehouden worden met
waargenomen feiten. Daarnaast ontstaat ruimte om de cyclus van het brainstormen, ontwerpen,
controleren en verbeteren meerdere malen te doorlopen. Door dit vaker toe te passen kan er meer
rekening gehouden worden met randvoorwaarden en onverwachte omstandigheden.

RANDVOORWAARDEN
Doordat is gekozen om dit project zo vrij en creatief mogelijk te laten is er weinig tot geen rekening
gehouden met randvoorwaarden van de verschillende actoren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid
dat het idee alsnog onuitvoerbaar blijkt. Mogelijk kunnen de randvoorwaarden een volgende keer in
de laatste fase van het project alsnog bekeken worden en kan hieruit besloten worden of het
resultaat nog aangepast moet of kan worden.

AANKLEDING KISTDAM
De ontwerpen voor de aankleding kunnen zoals benoemd in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 (discussie)
ook op andere trajecten of deelgebieden worden toegepast. Hiervoor moet er wel rekening
gehouden worden met de variërende factoren per deelgebied. Eén ontwerp die zeer toepasbaar is
op veel van de gebieden is de aankleding met de boomstammen. Deze kunnen op meerdere plekken
terug komen waardoor er een consistent beeld ontstaat en minder aandacht besteed hoeft te
worden aan de overgangen tussen de soorten aankledingen.
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BIJLAGEN
ALTERNATIEF 1: AANKLEDING KISTDAM MET SCHELPENVORMEN
Dit alternatief is uit een creatieve ingeving uit de brainstorm naar voren gekomen. De schelpen
hebben een natuurlijke kleur die qua voorkomen goed inpasbaar is bij het industriële karakter van
deelgebied B. De uitvoering van de schelpen moet van een groot materiaal zijn die verder weinig
onderhoud vereist. Bij het kiezen van het materiaal komt vooral de keuze van hardhout naar voren

om de ribbels die de schelpen vertonen te kunnen nabootsen. Indien het een ander materiaal betreft
zullen de nerven door middel van verf of zagen erin gebracht moeten worden. Buiten het gegeven
dat de aanschaf van materiaal als hardhout hoge kosten heeft, is ook de verwerking van materialen
tot schelpvormen zeer arbeidsintensief aangezien het om enkele meters hoge schelpen gaat. Deze
factoren maken het idee een creatief goede ingeving maar te dure realisering. De uitwerking van dit
alternatief is ook niet conform het Beeldkwaliteitsplan die stelt dat een materiaal niet verbloemd
dient te worden tot ander uitziend materiaal (hout is hout, beton is betont etc.). Door deze factoren
is de verdere uitwerking van dit alternatief verworpen.

ALTERNATIEF 2: ZWALUWOEVER
Ter hoogte van de watertoren op deelgebied B is
er ruimte voor een alternatieve aankleding.
Tijdens de brainstorm werd de zwaluwoever
gevonden. De zwaluwoever bestaat uit een stenen
muur met gaten door middel van ingelegde PVC
pijpen. In deze pijpen kunnen de zwaluwen hun
nesten bouwen. Achter de stenen muur is een
grote oppervlakte nodig om in te richten voor het
gewenste habitat van de zwaluw. Omdat de
stenen muur voor de zwaluw niet veel mooier
oogt dan een gewone stenen muur zal vanaf een afstand (andere kant van de rivier) geen extra
toevoeging gegeven aan de beeldkwaliteit. Dit gegeven meegenomen in combinatie met de
oppervlakte die benodigd is voor een geschikt habitat maakt het alternatief verwerpelijk.
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ALTERNATIEF 3: BALK/BAK AAN DE KISTDAM
In de delen waar net wat meer ruimte is
maar tevens geen grond beschikbaar is, kan
een soort balk/bak geplaatst worden, hierin
kunnen eventueel soorten in komen die
omhoog klimmen en de kistdam bedekken.
Dit is vrij goedkoop om aan te leggen en
kost weinig ruimte. Wel zou de hoeveelheid
water een probleem kunnen zijn omdat
niet all soorten tegen een lange droge of
natte periode kunnen. Daarbij is de IJssel
een getijdenrivier, de soorten moeten wel
goed op hun plek blijven zitten en niet te
snel uit de bakken stromen.
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ALTENATIEF 4: GEVEL BEPLANTING
Een ander alternatief is om ervoor te kiezen de muur te bekleden met verscheidene planten. Dit
heeft een mooi effect en kan afhankelijk van de gekozen plantensoorten prima aansluiting vinden op
het karakter van de Hollandse IJssel. Uiteraard zijn hier vele mogelijkheden voor. Afhankelijk van de
manier dat de soorten aangebracht worden is het bij dit alternatief, net als bij het vorige alternatief
belangrijk dat de soorten bestand zijn bij tegen de getijden. Ook wanneer het in de zomer vaker
warm is moeten de planten voldoende water krijgen en dit kan erg intensief zijn in het beheer. Gevel
beplanting is zowel voor het esthetische beeldkwaliteit als voor ecologische doeleinden een goed
alternatief.

A LTERNATIEF 5: MOS GRAFFITI
Een populair nieuw principe is het
laten groeien van mos in bepaalde
vormen
op
verschillende
achtergronden (van hout tot staal).
Voor het maken van deze graffiti zijn
verschillende recepten bekend. De
mos wordt fijngemalen en verdund
met water. Als voeding om directe
groei te bewerkstelligen worden
zuivelproducten als melk en yoghurt,
suikerstroop, suikeroplossing of bier
gebruikt. Mogelijk zijn hier meerdere
ideeën over. In ieder geval werken alle
ideeën en is het resultaat dat binnen
een korte tijd het mos aangroeit op de
aangebrachte plaats (Hetkanwel.nl, 2010).

Bron afbeelding : (Hetkanwel.nl, 2010)

Dit idee kan gebruikt worden om de kistdam zelf of op eventuele wanden of andere constructies.
Doordat mos blijft groeien zal het naar verwachting een duurzame oplossing zijn.
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ALTERNATIEF 6: VOGEL- EN VLEERMUISKASTEN
Om de ecologische waarde op een simpele en relatief goedkope manier te verhogen, kan men op
willekeurige vogel- en/of vleermuiskasten monteren. Met de in het deelgebied B1,2 en 3 aanwezig
natuur, zijn er goede mogelijkheden voor verschillende soorten vogels om te (over)leven tussen de
kistdam en de Hollandse IJssel. Daarnaast is het niet nodig om plannen te veranderen, men kan op
verschillende willekeurige plekken de vogel- en vleermuiskasten aanbrengen. Nadeel hierbij is dat
wanneer vogels of vleermuizen de kasten betrekken, deze niet verstoord mogen worden. Wanneer
Hoogheemraadschap Rijnland echter de kistdam wil of moet inspecteren, kan dit voor problemen
zorgen. Natuurorganisaties zouden Rijnland kunnen wijzen op het feit dat in de wet beschreven staat
dat vogels en vleermuizen te allen tijde niet verstoord mogen worden, waardoor inspecties van de
kistdam onmogelijk kunnen worden. Dit is een groot bezwaar.
Echter is dit alternatief niet kansloos aangezien inspecties op bepaalde plaatsen wellicht nooit zullen
voorkomen.
Zoals eerder gezegd is dit alternatief goed toe te passen in de huidige plannen. Zo kan de houten
damwand aan de boven kant open worden gehouden zodat vleermuizen de ontstane spouw zouden
kunnen betrekken als overwinteringplek.
Om het idee te verduidelijken is er bovenaanzicht geschetst over hoe de uitvoering van de
vleermuiskasten eruit moet komen te zien.

Figuur : Bovenaanzicht alternatief vleermuiskasten (B van de Ende)
Een vogelkast zal op eenzelfde manier moeten worden bevestigd, echter dan aan de buitenkant van
de houtendamwand.

ALTERNATIEF 7: ALTERNATIEF VOOR DEELGEBIED 2 “CRODA WATERTOREN”
Om een alternatief te beschrijven voor het deelgebied 2 ‘Croda Watertoren’ is er eerst gekeken naar
het huidige ontwerp. Vanuit dat ontwerp is er vervolgens een alternatief bedacht. Het huidige
ontwerp van deelgebied 2 kenmerkt zich door de rietvegetatie aan de waterkant, de intermediaire
strook daarachter die vervolgens overloopt in een wilgenstruweel dat oploopt tot boomhoogte.
Een variant die is gekozen, is om deze situatie gedeeltelijk om te draaien. Zo kan er voor gekozen
worden om niet het riet aan de waterkant de plaatsen, maar de intermediaire strook. Deze kale,
ongemoeide strook zal dan de directe grens met het water zijn. Dit brengt enkele voordelen en
nadelen met zich mee.
Een (economisch) voordeel hiervan is dat er geen tijdelijke bescherming meer nodig is voor het riet,
aangezien het riet niet meer direct in contact staat met het water. Er is zo minder (negatieve) invloed
van het water op de vegetatie, en dus aannemelijk dat het riet sneller en beter kan groeien.
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Een ander (ecologisch) voordeel is dat er op de kale strook aan het water een grote dynamiek
ontstaat vanwege het wel en juist niet in direct contact staan met het water, meerdere malen op een
dag. Daarnaast zorgt de voorbijgaande scheepvaart ook voor de nodige golfintensiteit. Een gevolg uit
deze hoog dynamische omstandigheden is dat een moerasachtige plantenvegetatie, bestaande uit
dynamiek minnende soorten, de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Een nadeel van het naar achteren plaatsen van het riet, is de hierboven beschreven grotere invloed
van het water op de oever. Daar waar eerst functioneerde als het ware een eerste golfbreker, slaan
de golven nu op een kale oever. De kans bestaat dat de oever hier gaat afkalven, of over het
algemeen minder sterk wordt. De variatie die dit eventueel kan bieden komt wel weer ten goede van
de ecologische bestemming.
Een volgend nadeel van het naar achteren schuiven van het riet, is het verdwijnen van de
intermediaire zone. Dit is de zone achter het riet, die in theorie een goede beschutting biedt voor
bijvoorbeeld vogels, tussen de wilgen en het riet. Deze vogels zullen in dit geval hun beschutting
moeten zoeken in het wilgenstruweel.
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