
Dijk 

vak 

van hm tot hm Lengte (m) kenmerken en  

reden opsplitsing dijkvak 

foto(s) 

1 25,6 25,8+50 250 hoge intensiteit op voorland buitenzijde; 

voorland aanwezig; matige intensiteit 

bebouwing binnenteen 

 

2 25,8+50 26,1 250 voorland_KIJK (scope)*; bebouwing 

weerszijden (hoge intensiteit op breed 

voorland buitenzijde en matige intensiteit in 

de binnenteen) 

 



 

3 26,1 26,4+50 350 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen (verhoogde 

binnenberm bij nieuwbouw tussen 26,3+50 

en 26,4+50); buitenzijde vrij, geen voorland 

(schaardijk); buitenbocht in de rivier 

 

 



4 26,4+50 26,6+50 200 lage intensiteit bebouwing binnenteen (1 

gebouw in teen); geen voorland; buitenzijde 

vrij, maar in het meest westelijke deel is +-

100 m (26,4+50 tot 26,5+50) bebouwing te 

zien in het buitentalud tegen de kruin; 

buitenbocht van de rivier 

 

 



 

5 26,6+50 26,9 250 bebouwing binnentalud/binnenteen; 

buitenzijde vrij; geen voorland; hydraulische 

(wind) belasting door ligging eind 

buitenbocht; t.p.v. de noordoostelijke grens 

van het dijkvak bevindt zich het Reinier Blok 

gemaal 

 



 

 

6 26,9 27,1+50 250 intensieve bebouwing aan weerszijden 

(voorland + binnentalud en -teen); bebouwd 

voorland_KIJK (scope)* 

 



7 29,2 29,4 200 bebouwing in binnentalud/binnenteen en op 

voorland buitenzijde; voorland_KIJK 

(scope)* 

 

 



8 29,4 29,5+50 150 bebouwing in binnentalud/binnenteen en 

hoge intensiteit bebouwing op voorland; 

beperkte ruimte; hoog en flauw aflopend 

achterland met begraafplaats bij 29,5 

 

 



9 29,5+50 29,6 50 bebouwing voorland buitenzijde; 

voorland_KIJK (scope)*; lage intensiteit 

bebouwing in binnenteen 

 

 



10 29,6 30,2 600 bebouwing in binnenteen; buitenzijde is vrij; 

geen voorland; vooroeverdam en  ondiepe 

vooroever onder water aanwezig (vooroever 

is breder tussen 30,0+50 en 30,2) 

 

 



11 30,2 30,4 200 bebouwing aan weerszijden (kruin, voorland, 

binnentalud en -teen); voorland aanwezig 

 

 



 

 



12 30,4 30,7 300 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen tot dicht op de 

kruin; buitenzijde vrij, geen voorland 

aanwezig; ligging in binnenbocht van de 

rivier 

 

 

13 30,7 30,8 100 bebouwing aan weerszijden (voorland, 

binnentalud en -teen); voorland_KIJK 

(scope)*; industriële bestemming aan 

buitenzijde  

 



 

14 30,8 31,0 200 hoge intensiteit bebouwing aan weerszijden 

(voorland, binnentalud en -teen); voorland 

aanwezig; industriële bestemming op 

voorland 

 



 

15 31,0 31,3 300 bebouwing binnentalud/binnenteen; voorland 

aanwezig (los van de dijk); industriële 

bestemming op voorland; ligging in 

buitenbocht van de rivier 

 



 

16 31,3 31,4 100 voorland_KIJK (scope)*; bebouwing 

binnentalud/binnenteen; voorland buitenzijde 

is vrij; hydraulische belasting door ligging 

buitenbocht en oriëntatie van dijkvak 

 



17 31,4 31,6 200 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen (kenmerkend is hoge 

bomenrij om de bebouwing); buitenzijde vrij; 

smal voorland; ligging na buitenbocht 

(windrichting) 

 

 

18 31,6 32,5+50 950 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde 

grotendeels vrij; smal bebouwd voorland 

tussen hm 31,9 en 31,9+50; versmalling van 

de rivier  

 



19 32,5+50 32,8+50 

 

300 erg hoge intensiteit bebouwing in 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

smal bebouwd voorland bij 32,6 

 

 

20 32,8+50 33,2+50 400 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

smal voorland 

 



21 33,2+50 33,3+50 100 hoge intensiteit bebouwing in 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

voorland afwezig; hoog achterland  

 

22 33,3+50 33,5 150 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

voorland afwezig; hoog achterland tot 33,4; 

scherpe binnenbocht 

 

23 33,5 33,6+50 150 lage intensiteit bebouwing binnenteen; hoge 

intensiteit bebouwing op voorland; voorland 

aanwezig; ligging in binnenbocht  

 



24 33,6+50 34,0 350 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

vooroeverdam en ondiepe vooroever 

aanwezig (tot NAP-2,0m onder water) 

 

 



25 34,0 34,4 400 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

voorland afwezig 

 

 



26 34,4 35,0 600 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

voorland_KIJK (scope)*; inham in de 

Hollandse IJssel 

 

 

 



27 35,0 35,1 100 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen en op brede 

voorland (industrie); inham in de rivier 

 

 

28 35,1 35,5 300 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; hoge intensiteit 

industriële bebouwing op voorland; 

voorland_KIJK (scope)*; sportveld op het 

voorland 

 



 

29 35,5 35,6+50 150 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

groot voorland met parkeerplaats aanwezig 

alleen tussen 35,5 en 35,5+50; ligging begin 

binnenbocht 

 

 



30 35,6+50 35,8 150 Oude doorbraaklocatie (Wiel), 

binnentalud/binnenteen vrij ; buitenzijde 

vrij; voorland afwezig; bocht 

 

 

31 35,8 36,9+50 150 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

smal voorland  aanwezig; kleine 

inham/verwijding in de rivier 

 



 

32 35,9+50 36,0+50 100 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

breed voorland  aanwezig; hogere 

hydraulische randvoorwaarde (in vergelijking 

met dijkvak 31) door oriëntatie voorland 

t.o.v. rivier 

 

 



33 36,0+50 36,3+50 300 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; voorland aanwezig 

tussen 36,0+50 en 36,3; hoge intensiteit 

bebouwing op voorland (scheepswerf) 

 

 

 



34 36,3+50 36,7 350 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

voorland afwezig; vooroeverdam en 

vooroever aanwezig; ligging in binnenbocht 

 

 

35 36,7 37,2 500 matige intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

vooroeverdam en smalle vooroever 

aanwezig; voorland afwezig; ligging in 

buitenbocht met versmalling 

 



 

36 37,2 37,4 200 hoog achterland; hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; 

voorland afwezig; vooroeverdam en 

vooroever aanwezig; gemaal Verdoold op de 

grens met dijkvak 37, bij hm 37,4 

 

 

 



37 37,4 37,5+50 150 hoge intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen; smal intensief 

bebouwd voorland; begin van de 

binnenbocht in de rivier 

 

 



38 37,5+50 37,8 250 dwars door dorpskern van Gouderak; hoge 

intensiteit bebouwing 

binnentalud/binnenteen en buitenzijde 

(voorland); voorland_KIJK (scope)*; 

binnenbocht in de rivier 

 

 



 

*Aangehouden definitie KIJK voorland:  breder dan 25 meter boven MHW (NAP+3,0m) 


