Toelichting tabel:
In onderstaande tabel zijn ideeen (meekoppelkansen genoemd) opgenomen over recreatie,
cultuurhistorie en natuur. De ideeen zijn vanaf 2019 ingebracht door bewoners, werkgroep
en belangenorganisaties.
Samen met de gebiedspartners is gekeken of de meekoppelkansen kansrijk zijn of niet.

Salmsteke-Schoonhoven.
Natuurverbetering Uiterwaarden.
december 2021
Dijkwiel beleefbaar maken door combinatie met
aanleg rustpunt of informatievoorziening.

Kansrijk of
niet?

Argumentatie

Omschrijving Meekoppelkans

Behouden rijksmonument Dijkmagazijn voor gebruik
door HDSR.

Kansrijk

Kansrijk. Is opgenomen in Nota
Voorkeursalternataief dijkversterking SAS.

Dit rijksmonument dient behouden te blijven.

Behouden van de peilschaalhuisjes.

Kansrijk

Kansrijk. Is opgenomen in plan dijkversterking De twee peilschaalhuisjes behouden op plek. Zo mogelijk
en synergiebudget Voorkeursalternatief SAS. combineren met rustplekken.

Inrichten rustplaatsen bij cultuurhistorische objecten.

Kansrijk

Kansrijk. Is opgenomen in plan dijkversterking Cultuurhistorische rustplaatsen veilig inrichten conform
en synergiebudget Voorkeursalternatief SAS. aanpak Sterke Lekdijk breed.

Behouden grenspalen en dijkwachtpalen.

Kansrijk

Kansrijk. Is opgenomen in plan dijkversterking Grenspalen en dijkwachtpalen dienen tijdelijk te worden
en synergiebudget Voorkeursalternatief SAS. verwijderd en in depot gezet. Terugplaatsen conform de
Watererfgoedkaart van HDSR.

Wiel van Willige Langerak onaangetast laten.

Kansrijk

Kansrijk. Is opgenomen in plan dijkversterking De wiel in huidige vorm onaangetast laten, is nog geheel in
en synergiebudget Voorkeursalternatief SAS. in orginele vorm.

Dijkwiel beleefbaar maken door combinatie met
aanleg rustpunt of informatievoorziening.

Kansrijk

Kansrijk. Is opgenomen in plan dijkversterking Vanuit recreatie oogpunt kan het Wiel beter beleefbaar
en synergiebudget Voorkeursalternatief SAS. gemaakt worden met rustpunt en of informatie voorziening in
overleg met omwonenden.

Aanbrengen toplaag met grasmengels.

Kansrijk

Kansrijk, conform beleid HDSR.

Bij opnieuw inzaaien van binnentaluds en binnenbermen
grasmengels bg3 of bg 12 toepassen.

Behouden zomerdijk in uiterwaarden.

Kansrijk

Verwachting is dat zomerdijk behouden blijft.

Behouden zomerdijkje met wilgen thv DP151, tussen de
kleiput en dijk.

Behouden boothelling buitendijks als Open
Opstelplaats Brandweer

Kansrijk

Kansrijk, helling wordt behouden.

De hellingbaan t.o Lekdijk west 24 dient behouden te blijven
als Open Opstelplaats Brandweer (Veiligheidsregio)

Plaatsen informatiepanelen met historische en
persoonlijke verhalen e.d.

Kansrijk

Kansrijk, later uitwerken als rustpunten en
verhaallijn worden uitgewerkt.

Verhalen uit de historie en over historische elementen
zichtbaar maken op informatiepanelen.

Verbeteren wandelverbinding Lekdijk west en N210.

Kansrijk

Kansrijk en reeds uitgevoerd door
Staatsbosbeheer.

Wandelroute aanleggen richting N210.

Wandelpad en trap buitendijks bij De Heul behouden
en vernieuwen.

Kansrijk

Kansrijk. Meenemen in renovatieplan De Heul Behouden wandelrondje Lopik - De Heul.
is budget voor gereserveerd door Provincie
Utrecht, HDSR en Gemeente Lopik.

Realiseer geen Wandelpad aan binnentalud langs de
dijk.

Kansrijk

Kansrijk. Conform beleid HDSR

Geen nieuw wandelpad binnenzijde dijkzone.

Behouden huidige verbindingen wandelpaden met de
dijk.

Kansrijk

Kansrijk. Routes worden beperkt gewijzigd.

De diverse aansluitingen van wandelpaden op de kruin van
de dijk moeten na oplevering van project nog steeds
begaanbaar zijn voor wandelaars.

Aanleggen vluchtplaatsen voor bevers.

Kansrijk

Dit is geen meekoppelkans maar eis bij
inrichting tbv waterveiligheid.

Inrichten hoogwater vluchtplaatsen voor bevers.

Natuurgebieden van Staatsbosbeheer zoneren voor
recreatievorm(en).

Kansrijk

Staatsbosbeheer heeft eerste zoneringskaart
opgesteld.

Voor huidige en nieuwe wandelpaden zoneringen toepassen
zodat natuurdoelen en wandelmogelijkheden naast elkaar
kunnen bestaan.

Geen nieuwe nevengeul in uiterwaard aanleggen.

Kansrijk

Kansrijk. Er wordt geen nieuwe geul
Boerenlint: Geen nieuwe nevengeul in uiterwaard aanleggen
aangelegd, wel aanpassingen aan bestaande. die recreatie ontoegankelijk maakt.

Behouden bestaande parkeerplaatsen Tiendweg
Schoonhoven.

Kansrijk

Kansrijk, er zijn geen plannen om
parkeerplaatsen te verwijderen.

De parkeerplaatsen voor de woningen van Tiendweg 8 tot
en met 16 dienen behouden te blijven in het
dijkversterkingsontwerp.

Tiendweg ongemoeid laten.

Kansrijk

Er zijn geen plannen om Tiendweg anders in te Wens van bewoners om Tiendweg niet te veranderen.
richten of een initiatiefnemer bekend.

Aanleggen faunapassage tussen uiterwaarden en
polder.

mogelijk
kansrijk

nader bepalen locatie door Provincie Utrecht
en opnemen in verdere planvorming.

Het realiseren van een faunapassage tussen de
uiterwaarden en de polder. Nader onderzoeken in
planuitwerkingsfase welke maatregelen voor doelsoort.

Verbetereren verkeersveiligheid Schoonhoven (ook
knelpunt fietsen vanuit provincie Utrecht).

mogelijk
kansrijk

Uitwerken visie Mobiliteit, afhankelijk van
wegbeheerder.

Er dient een verkeer remmende maatregel gerealiseerd te
zijn bij entree van Schoonhoven op de Lekdijk tussen Lopik
en de N216 nabij het zwembad.

Geen extra parkeerplaatsen.

mogelijk
kansrijk

Nader onderzoeken: waarom geen extra
parkeerplaatsen (en waar niet/wel)?

Behouden parkeermogelijkheden openbare weg. Geen extra
parkeerplaatsen langs de dijk of clusteren parkeren op de
openbare weg aanleggen.

Zichtbaar en beleefbaar maken van de oude
batterij/kazemat bij Dijkmagazijn.

mogelijk
kansrijk

Wellicht kansrijk indien plan onderdeel is van
project van de Provincie Utrecht en
financiering voorhanden is. Nu nog niet
bekend.

De oude batterij uit de jaren 1794-1860 mogelijk
zichtbaarder maken, om de historie verdediging Oude
Hollandse Waterlinie beleefbaar maken. Zie Hist.
encyclopedie Krimpenerwaard 2009-4.

Glasvezel in of nabij waterkering t.b.v.
bewoners/bedrijven.

mogelijk
kansrijk

Kansrijk afhankelijk van actie provider en
bewoners. Proces loopt.

Glasvezel in of nabij de waterkering mogelijk maken Nog
geen zicht op financiering of initatief provider en bewoners.

Behouden bomen aan de binnentalud tussen Grf
Florisweg en Dijkmagazijn.

mogelijk
kansrijk

Afhankelijk van planuitwerking dijkverbetering. Binnenwaarts halfhoogstam fruitbomen behouden.

Plaatsen informatiepaneel over gebombardeerde boot. mogelijk
kansrijk

Uitwerken in planuiwterkinsfase, tesamen met Gebombardeerde boot in Lek informatiepunt/rustpunt bij
andere informatiepanelen (verhaallijn).
maken.

Realiseren visplekken vanaf gemaal Koekoek richting mogelijk
Lopik.
kansrijk

Opnemen in verdere planuitwerking dijk.

Schaardijk: realiseren toegankelijke visplaatsen vanaf de
dijk met enkele parkeerplekken.

Aanleggen losliggend wandelpad in buitentalud van de mogelijk
dijk.
kansrijk

Kansrijk is om een struinroute aan te leggen,
indien overige eigenaren meedoen.

n het buitentalud van de dijk dient een losliggend
aaneengesloten struinroute/pad aanwezig te zijn.

Wandelverbinding uiterwaarde Lopik.

mogelijk
kansrijk

Zie voorstel op kaart met wandelrondes.

Er dient een wandelverbinding aanwezig te zijn bij
Buitenkaadse plas tussen de landhoofden.

Realiseren oplaadpunt elektrische fietsen.

Niet kansrijk Niet kansrijk: niet conform beleid provincie en
geen initiatiefnemer bekend.

Oplaadpunt voor elektrische fietsen aanleggen bij bestaande
rustpunten.

Zijdeweg verbreden.

Niet kansrijk Niet kansrijk: wegbeheerder ziet geen
aanleiding

Zijdeweg verkeersveiliger maken door verbreden van de
weg

Aanleggen fietsstrook Zijdeweg.

Niet kansrijk Niet kansrijk: wegbeheerder ziet geen
aanleiding

Fietsstrook bij Zijdeweg voor schoolgaande jeugd
aanleggen. Schelpenpad aanpassen door gemeente door
helling minder steil maken en leuning weghalen.

Fietsen op de dijk via Tiendweg mogelijk maken.

Niet kansrijk Niet kansrijk: wegbeheerder ziet geen
aanleiding

Kijken of ergens nog andere kortere route voor hardlopers of
fietsers kan komen.

Verbinding wandelroute bij getijdegeul.

Niet kansrijk Zie voorstel wandelrondes.

Bruggetje aanleggen om wandelronde te herstellen bij
getijdegeul thv DP 126. Bij Zijdeweg, inlaat van nevengeul.

Plaatsen prullenbakken in de uiterwaarden.

Niet kansrijk Niet kansrijk: gemeente kan alleen bakken
Rotzooi in de uiterwaarde voorkomen/verminderen door
neerzetten die bereikbaar zijn voor voertuigen . voorzieningen neerzetten, zoals prullenbakken.

Kruising N216 Lekdijk verkeersstromen uit elkaar
halen.

Niet kansrijk Niet kansrijk. Wegbeheerder heeft hier
negatief advies voor gekregen.

De Schuttersvlucht benutten voor gebruik langzaam verkeer.

Kruising Grf. Floris IV weg en Lekdijk minder steil
maken en weg verbreden.

Niet kansrijk Niet kansrijk. Gemeente ziet geen aanleiding
en heeft geen plannen voor aanpakken weg.

Aansluiten van de oprit Graaf Floris weg naar dijkweg
opnieuw aanleggen, zodat verkeersveiligheid verbetert en
verkeer makkelijker door kan rijden.

Voormalig veer Willige-Langerak Nieuwpoort
behouden.

Niet kansrijk Niet kansrijk. Er zijn geen specifieke eisen om Handhaven stoep voormalig veer Willige-Langerak
veerstoep te behouden of op te knappen.
Nieuwpoort thv Dijkpaal 183
Huidige situatie blijft zoals deze is.

Slagboom aanbrengen bij hellingbaan nabij dijkpaal
135.

Niet kansrijk Niet kansrijk. Gemeente herkent aanleiding
niet en heeft geen plannen.

Om parkeer overlast te voorkomen dient er een slagboom
geplaatst te worden waar alleen nood- en hulpdiensten
gebruik van kunnen maken.

Zonnepanelen op waterkering buitentalud (zuidzuide). Niet kansrijk Niet kansrijk: niet conform beleid
Aanleggen van zonnepanelen op dijktalud dient mogelijk
Waterveiligheid HDSR en geen initiatiefnemer gemaakt te worden.
bekend.

