
Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede–Amerongen 

heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in  

twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij  

Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel 

mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld de herinrichting van de Lunenburgerwaard  

en mogelijkheden voor natuur en recreatie. Het project  

zit in de planuitwerkingsfase en loopt naar verwachting 

door tot 2026.  
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Coronavirus en het project Sterke Lekdijk

In verband met corona werken alle projectmedewerkers
vanuit huis. Waar mogelijk vinden bewonersbijeenkomsten
weer live plaats, in aangepaste vorm en binnen 
de RIVM-richtlijnen, evenals de gesprekken over 
grondverwerving. We hopen u natuurlijk weer snel 
te ontmoeten en in gesprek te gaan over onze prachtige 
Lekdijk. Tot die tijd, blijf gezond en let op elkaar!

 Wijk bij Duurstede–Amerongen

Op naar een gedetailleerd ontwerp

droge voeten schoon waterveilige dijken

In juli stond hoogwater in de spotlights: een 
hoogwaterpiek trok door het rivierengebied. 
De extreem hoge waterstand van de Maas en 
nevenstromen zorgde voor overstromingen en 
veroorzaakte forse schade. Ook in de Nederrijn en 
Lek steeg het water. Hier leverden de verhoogde 
waterstanden geen gevaar op voor de dijken en 
het achterland, wel was het waterschap alert. 
Het maakt duidelijk waarom een veilige, Sterke 
Lekdijk nodig is.

De afgelopen tijd is het projectteam van 
de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en 
Amerongen druk geweest met de voorbereiding 
van de volgende fase: de planuitwerkingsfase. 
Na de zomer kunnen we écht van start.

Het bestuur van het waterschap heeft vorig jaar
met het Voorkeursalternatief een plan op 
hoofdlijnen vastgesteld. Maar we zijn er nog niet.

De komende tijd zijn er nog veel keuzes te maken.
De Engelse filosoof Alfred Whitehead heeft in
1926 gezegd: ‘We denken in grote lijnen, maar
we leven in details.’ De dijk is een plek waar
gewerkt en geleefd wordt, dus de details doen
ertoe. En daar hebben we u voor nodig.

Het moge duidelijk zijn: we vinden het belangrijk
dat u opnieuw met ons meedenkt! Hoe kunt u
meedoen? In deze nieuwsbrief leest u daar meer
over. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak met
ons inplannen? Neem dan contact met ons op.
Want alleen samen komen we tot het beste plan.

Ik hoop u binnenkort te zien. 
Tot snel!

JANNES VAN HOVE
sterkelekdijk@hdsr.nl | 06 2709 0415



Van start met de planuitwerkingsfase
In de planuitwerkingsfase werken we het 
Voorkeursalternatief verder uit tot het detail-
niveau, dat nodig is voor de formele besluitvor-
ming en de vergunningen. Hiervoor doorlopen we 
een aantal wettelijke procedures. Het afgelopen 
jaar heeft het waterschap voor de planuitwer-
kingsfase en realisatiefase een contract gesloten 
met een aannemerscombinatie, het Lek ensem-
ble. Dit is een combinatie van drie aannemers: 
Heijmans, GMB en de Vries & Van de Wiel. In een 
gezamenlijk projectteam hebben we vervolgens de 
planuitwerkingsfase voorbereid. Een goede voorbe-
reiding is immers het halve werk.

Uitvoering eerste aanvullende
onderzoeken
De afgelopen maanden hebben we al enkele
eerste aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In de 
komende maanden gaan we daarmee verder op en 
om de dijk, en in de uiterwaarden. We kunnen dit 
alleen doen met medewerking van de grondeige-
naren en pachters. Willen wij onderzoek uitvoeren 
op uw perceel? Dan vragen we daarvoor eerst 
toestemming. De onderzoeksresultaten hebben we 

Wat hebben we afgelopen tijd gedaan?

 -

droge voeten schoon waterveilige dijken

nodig voor een nadere detaillering van het ont-
werp. Ook gebruiken we deze onderzoeken om de 
effecten van de dijkversterking op de omgeving en 
de natuur te bepalen. Voor de start van het broed-
seizoen hebben we grondonderzoeken uitgevoerd 
in buitendijks gebied. Hiermee kunnen we bepalen 
uit welk materiaal de bodem bestaat. Momenteel 
voeren we aanvullend natuuronderzoek uit naar 
de beschermde flora- en faunasoorten in het pro-
jectgebied, zoals de ringslang, hazelworm en das. 
Als u daar vragen over heeft of hierin geïnteres-
seerd bent, dan horen we dat graag. Neemt u dan 
contact op met Laura van Santen (06 29 21 89 93).

Beermuurbijeenkomst
Op woensdag 14 juli 2021 organiseerden we voor 
de bewoners en eigenaren rondom de Beermuur 
een speciale, digitale bijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we de aanwezigen bijgepraat 
over de laatste stand van zaken met betrekking 
tot de Beermuur.  Ook was er genoeg ruimte om 
vragen te stellen aan de Omgevingsmanager. Als 
u hier niet bij kon zijn en hier vragen over heeft,
horen we graag van u.

Maak kennis met ...
Laura van Santen, omgevingsmanager

Omgevingsmanager, wat houdt dat in?
Als omgevingsmanager vorm ik samen met mijn 
collega’s van het omgevingsteam de verbindende 
schakel tussen de omgeving en het project. We 
brengen belangen in de omgeving verder in 
kaart door persoonlijke gesprekken aan te gaan 
met dijkbewoners, grondeigenaren en andere 
belanghebbenden. In deze fase van het project 
wordt het participatietraject intensiever. Dit 
betekent dat er voor de omgeving nog meer 
mogelijkheden zijn om mee te doen.

Wat inspireert je in je werk?
In één woord: mensen! Met een achtergrond als
cultureel antropoloog is het dan ook helemaal
niet gek dat ik nu uiteindelijk in het omgevings-
management werk. Mooie gesprekken voeren en
samen verder komen, daar krijg ik energie van.

Wat vind je de mooiste plek langs Wijk
bij Duurstede-Amerongen?
Moeilijke vraag, want de dijk als geheel is heel
mooi! De oude boerderijen, het vee in de wei, de
slingerende weg, de natuurgebieden: zeker in deze
tijd van het jaar is het er prachtig. Maar ik vind
de oude inlaat van de Kromme Rijn bij Wijk bij
Duurstede, vanwege de betekenis en geschiedenis
van de plek, extra bijzonder.

Wat wil je bereiken binnen 
het project?
Voor mijn gevoel heb ik mijn doel bereikt als de 
omgeving content is met het ontwerp dat we in 

Persoonlijke gesprekken

Voor bewoners die direct aan de dijk wonen en 
grondeigenaren organiseren we de komende 
maanden persoonlijke, individuele gesprekken. 
In deze individuele gesprekken hebben we het 
over uw individuele belangen en wensen. Ook 
lichten we tijdens dit gesprek meer toe over 
wat we de komende periode gaan doen en 
vragen we hoe u hierbij precies betrokken wilt 
worden. Woont u direct aan de dijk of bezit 
u hier grond en heeft u nog geen uitnodiging
ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.
Dit kan door ons te mailen via
sterkelekdijk@hdsr.nl.

deze fase gaan uitwerken – en natuurlijk met de 
dijk die er uiteindelijk ligt. Uiteraard realiseer ik me 
dat het moeilijk is om iedereen tevreden te stellen. 
Ik kijk ernaar uit te ontdekken wat er allemaal 
langs de dijk leeft. Dat begint vanzelfsprekend met 
het leren kennen van de mensen om wie het gaat 
en het luisteren naar hun verhalen. Jullie zullen 
mij vanaf nu vaker tegenkomen, langs de dijk of 
digitaal. 

Waar houd je je mee bezig, naast je
werk aan de Lekdijk?
Al jaren geef ik wekelijks les als aerobicsdocent in
een sportcentrum bij mij in de buurt. Daarnaast
sport ik het liefst elke dag en dan doe ik van alles,
van HIIT tot yoga. Verder ben ik blij dat de horeca
weer open is, want in mijn woonplaats Amsterdam
zijn veel leuke restaurants waar ik graag met
mijn vriend of vrienden heen ga. In vakanties vind
je mij met een backpack in verre landen, want ik
hou enorm van reizen!

mailto:%20sterkelekdijk%40hdsr.nl?subject=


 

Wat komt eraan?

Uitwerken integrale varianten
De komende maanden werken we varianten uit 
voor de maatregelen uit het Voorkeursalternatief. 
Voor bijvoorbeeld een ondergronds pipingscherm 
werken we uit welk type schermen mogelijk zijn. 
Ook bekijken we welke effecten deze varianten
opleveren en wat de kosten ervan zijn. Aan het 
einde van deze stap maken we een keuze welke 
variant de voorkeur heeft. Vervolgens wordt die 
variant tot in detail uitgewerkt. Ook voegen we 
in deze fase maatregelen toe, die nog niet in het 
Voorkeursalternatief staan, maar wel nodig of 
wenselijk zijn. Te denken valt aan de weginrichting 
of een fietspad bij Wijk bij Duurstede, maar ook 
wat er moet gebeuren met bankjes, opritten of 
beplanting. Naar verwachting is eind 2022 het 
definitieve plan voor de dijkversterking klaar voor 
besluitvorming. We nodigen u graag uit met ons 
mee te denken om tot het beste plan te komen. 
Op de volgende pagina leest u hoe dat kan. 

Samen met gemeenten en de provincie
Het ontwerp werken we uit, samen met de 
gemeente Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug 

Omgevingsmanager, wat houdt dat in?
Het Sterke Lekdijk-team kiest er bewust voor om 
bij de verdere uitwerking van de plannen zoveel 
mogelijk bewoners, grondeigenaren en andere 
belanghebbende partijen te betrekken. In mijn rol 
begeleid ik dit proces en ben ik een schakel tussen 
al deze betrokkenen en het projectteam van Sterke 

Lekdijk. Inhoudelijk betekent dit dat ik, veelal 
samen met Laura van Santen, keukentafel-
gesprekken voer. Ik zal daarnaast betrokken zijn bij 
de verschillende werkgroepen die we gaan vormen. 

Wat inspireert je in je werk?
De ontmoeting met steeds weer nieuwe 
mensen. Het ontdekken van steeds weer nieuwe 
mooie plekken. Werken in en met de natuur. 
Gepassioneerde collega’s. Ik ben wat dat betreft 
een bevoorrecht mens.

Wat vind je de mooiste plek langs Wijk 
bij Duurstede-Amerongen?
Omdat ik nog maar heel recent bij het project 
betrokken ben, vind ik dat moeilijk te zeggen. 
Ik weet nu al dat het moeilijk kiezen wordt. Ik 
ben zelf opgegroeid langs een dijk, het landschap 
is voor mij dus vertrouwd. Ik houd vooral van de 
uitgestrektheid van de uiterwaarden en het gevoel 
van vrijheid dat daar voor mij bij hoort.

Wat wil je bereiken binnen het project?
Maatregelen die in de omgeving of zelfs op de 
eigendommen van mensen worden getroffen, zijn 
– hoe belangrijk ook – over het algemeen niet iets 
waar men zelf voor heeft gekozen. Het overkomt 
mensen. Ik vind het mooi om de technische of 
zakelijke kant van het project zo menselijk en 
begrijpelijk mogelijk te maken voor iedereen die 
er mee te maken krijgt. Wat ik echter nog veel 
belangrijker vind, is om al deze mensen echt 
‘zichtbaar’ te maken bij ons projectteam. 

Waar houd je je mee bezig, 
naast je werk aan de Lekdijk?
Als ik niet aan het werk ben, vraagt mijn gezin 
mijn volle aandacht. Ik woon met mijn man, twee 
dochters van 9 en 12 en een paar huisdieren in 
de omgeving van Arnhem. Ik geniet erg van de 
gezelligheid en drukte in ons gezin en ben 
daarnaast actief betrokken bij de sportclub van 
de meiden. Ik probeer ook nog regelmatig zelf te 
sporten, maar ik vrees dat ‘proberen’ wel de beste 
omschrijving daarvan is. Gelukkig is daar altijd nog 
Freek, onze Berner Sennenhond, die altijd in is voor 
een stukje wandelen.
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Maak kennis met ... 
Margreet van Zee, omgevingsmanager 
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Inspraak en
besluitvorming

en de provincie Utrecht. In een bestuurlijk overleg 
bespreken we regelmatig de plannen, voordat de 
wettelijke procedures starten.

Grondzaken
Grondverwerving is een onderwerp dat veel vragen
oproept. We begrijpen dat u hier meer over wilt 
weten en gaan daarom met alle eigenaren in 
gesprek. Tijdens deze gesprekken leggen we het 
grondverwervingsproces uit, geven we aan dat 
u recht heeft op een adviseur die uw belangen 
behartigt en lichten we toe wat het waterschap in 
uw situatie wil en wat dat voor u betekent. 
Het uitgangspunt van het waterschap is minnelijke 
overeenstemming; we komen er graag met u uit.
In de gesprekken geven we aan dat het waterschap
het binnentalud wil aankopen en dat u deze grond 
in principe weer in gebruik kunt nemen met een 

langjarige gebruiksovereenkomst. Daarbij blijven 
de regels van de keur en legger van toepassing, net 
zoals dat nu het geval is. In de eerste gesprekken 
staan we ook stil bij de op- en afritten. Ligt 
uw op- of afrit op het binnentalud, dan wordt 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
eigenaar van de grond hieronder. Met een 
recht van opstal blijven de op- en afrit, evenals 
eventueel hekwerk en bomen, in eigendom bij 
uzelf.

Op de website van het waterschap vindt u meer 
informatie over grondverwerving en antwoorden 
op veelgestelde vragen: www.hdsr.nl/buurt/sterke-
lekdijk/grondverwerving/

http://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondverwerving/
http://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondverwerving/


Contact en meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijk bij Duurstede-
Amerongen kijkt u op onze website:
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/  Voor vragen over 
het project kunt u ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl of contact 
opnemen met omgevingsmanager Jannes van Hove: 06 2709 0415.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen valt onder het project 
Sterke Lekdijk, dat deel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermings-
programma. Dit is een landelijke aanpak om dijken in heel Nederland 
veilig te houden en de waterveiligheid van ons land te waarborgen 
voor nu en in de toekomst

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten 

Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’ 
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/wijk-duurstede/
sterkelekdijk@hdsr.nl

droge voeten schoon waterveilige dijken

Digitale nieuwsbrief

Wij willen u vragen om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.
Op deze manier blijft u automatisch op de hoogte van de ontwikke-
lingen rond het project Wijk bij Duurstede-Amerongen. U kunt zich
aanmelden op: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/
mailinglist-wam/

ELS OTTERMAN
Hoogheemraad

Voor u en met u
Door de recente gebeurtenissen in Limburg  
worden we weer met de neus op de feiten gedrukt: 
een onbezorgd leven achter de dijk is nooit een  
vanzelfsprekendheid. Daarom werken we hard  
aan het versterken van onze Lekdijk.
 
We weten heel goed dat het realiseren van een 
dijkversterking impact heeft op u. Daarom vinden 
we uw betrokkenheid zo belangrijk. We zijn erg 
blij met alle inbreng die u geleverd heeft in de 

verkenningsfase, die geleid heeft tot het Voorkeurs-
alternatief voor het dijkversterkingstraject Wijk bij 
Duurstede-Amerongen. Inmiddels zijn we gestart 
met de planuitwerkingsfase. Een fase waarin we 
het Voorkeursalternatief verder uitwerken. En ook in 
deze fase kunnen we uw hulp goed gebruiken.
 
Het projectteam besteedt in deze fase 
bijvoorbeeld veel aandacht aan de effecten van de 
dijkversterking op de omgeving en op de natuur. 
En dat doen we graag met u. We doen een beroep 
op uw kennis en ervaring met de Lekdijk en met 
uw omgeving. Regelmatig organiseren we daarover 
bijeenkomsten en werkateliers. Dit geeft u de kans 
aandachtspunten naar voren te brengen die u 
belangrijk vindt op dit traject. We zien u daar graag.

Oproep: doe mee
en laat van u horen! 

We werken graag samen met u aan het maken 
van een definitief plan, dat past bij het gebied en 
goed aansluit bij wat u als bewoner of bezoeker 
belangrijk vindt. Denkt u graag mee? Neemt u dan 
per mail contact met ons op. In de periode waarin 
we werken aan het Vergunningenontwerp, zijn 
daarvoor verschillende mogelijkheden:

•  Denk mee in de integrale ontwerpgroep of in 
 deelwerkgroepen over natuur, verkeer en  
 recreatie of over de Beermuur.
•  Vraag een persoonlijk gesprek aan en bespreek  
 uw persoonlijke situatie (zie ‘Wat komt eraan?’).
•  Bezoek openbare dijkbijeenkomsten en laat  
 weten wat u van de plannen vindt.
•  Reageer schriftelijk op de plannen (zie hieronder).

Wettelijke procedures
In de planuitwerkingsfase doorlopen we een aantal 
wettelijke procedures. Bij elke procedure is het 
mogelijk om schriftelijk te reageren op de plannen; 
dit noemen we ‘inspraak’ of ‘inspreken’.  

Dat houdt in dat u officieel kunt reageren op  
de plannen als ze ter inzage liggen. De bekend-
making van het (ontwerp) Projectbesluit en de ter 
inzagelegging wordt in de Staatscourant en in een 
lokale krant gepubliceerd. Als u het niet eens bent 
met de beslissingen die voor het project worden 
genomen, dan kunt u bezwaar maken. 

Contact en meer informatie

Contact en meer informatie Voor meer informatie over het project 
Wijk bij Duurstede-Amerongen kijkt u op onze website: 
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/.

Voor vragen over het project kunt u ook mailen naar
sterkelekdijk@hdsr.nl of contact opnemen met 
omgevingsmanager Jannes van Hove: 06 2709 0415.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen valt onder het project 
Sterke Lekdijk, dat deel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermings-
programma. Dit is een landelijke aanpak om dijken in heel Nederland 
veilig te houden en de waterveiligheid van ons land te waarborgen 
voor nu en in de toekomst.

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten 

Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’ 
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/ 
sterkelekdijk@hdsr.nl

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief!

Wij willen u vragen om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. 
Op deze manier blijft u automatisch op de hoogte van de ontwikke-
lingen rond het project Wijk bij Duurstede-Amerongen. U kunt zich 
aanmelden op: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/
aanmelding-wam/

Titel column
Equis enisciur repel id quis poriam endent et exe-
rate nes apisimi nvelesc iatiores exeratur? Qui opta 
cus volesent rate iur abo. Erumquae core aborum 
ulparum, vero blate dita ipsam reicate anisci te. 
Cest quatis es dolupta di to duntia susant, conse-
qui dolenem. At istrum latumque volupti ut enda.
Qui bea cum apic tem harchillandi volorro quam-
volorem remquaectota. Tatis et, nus sam quae 

We streven ernaar samen met u een definitief plan 
te maken dat passend is bij het gebied en aansluit 
goed aansluit bij wat u als bewoner of bezoeker 
belangrijk vindt. Daarom vinden we het belangrijk 
dat u meedoet en meedenkt. U kunt immers het 
beste zelf aangeven wat voor u belangrijk is. We 
betrekken u graag bij de plannen voor de dijkver-
sterking. In de periode waarin we werken aan het 
Vergunningenontwerp zijn daarvoor verschillende 
mogelijkheden:

ipsuntem voluptaturi cone exerchil maximetus.Tur? 
Magnam quo maion ne cus et eosam eribus. Expe-
lectam restiunt odipsa inctemp orumquo illescient 
doluptat aut ut pa exerita tiasit eliquianis. Vendi-
ciet aut facim volectati occatur? Luptat untoribus 
incimpor magnimet es verumquam reris doloreium 
reperci molupta ssimusa piendi voloreius sunt et et 
que coressum nisquam

ELS OTTERMAN - Hoogheemraad

Oproep: doe mee
en laat van u horen!

• Denk mee in de integrale Ontwerpgroep of in deelwerk- 
   groepen over natuur, verkeer en recreatie of de over de beermuur. 
• Vraag een persoonlijk gesprek aan en bespreek uw persoonlijke situatie 
   (zie ‘Wat komt eraan?’).
• Bezoek openbare dijkbijeenkomsten en laat weten wat u van de plannen vindt.
• Reageer schriftelijk op de plannen (zie hieronder).

Wettelijke procedures 
In de planuitwerkingsfase doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Bij 
elke procedure is het mogelijk om schriftelijk te reageren op de plannen; 

dit noemen we ‘inspraak’ of ‘inspreken’. Dat houdt in dat u officieel kunt 
reageren op de plannen als ze ter inzage liggen. De bekendmaking van het 
(ontwerp) Projectbesluit en de ter inzagelegging wordt in de Staatscourant en 
in een lokale krant gepubliceerd. Als u het niet eens bent met de beslissingen 
die voor het project worden genomen, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet 
u door een bezwaarschrift (ook wel: zienswijze) in te dienen bij de provincie. 
Bent u het vervolgens niet eens met onze reactie op uw bezwaar, dan kunt u 
beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Reageren
formele procedure

Opstellen Integrale
Varianten

Opstellen 
Vergunningenontwerp

Inspraak en besluiten
Vergunningenontwerp

Q3 2021 Q1 2022 Q4 2022

In gesprek
persoonlijk

Reageren
dijkbijeenkomst

Reageren
schriftelijk

Participatie
thematische
en integrale
ontwerpgroep

In gesprek
persoonlijk

Reageren
dijkbijeenkomst

Reageren
schriftelijk

Participatie
ontwerpgroep

Afstemmen
in bestuurlijk

overleg

Afstemmen
in bestuurlijk

overleg

Afstemmen
in bestuurlijk

overleg

Vaststelling
van dijkgraaf

en heemraden

Goedkeuring
door Ged.

Staten

Dit doet u door een bezwaarschrift (ook wel: 
zienswijze) in te dienen bij de provincie. Bent u het 
vervolgens niet eens met onze reactie op uw be-
zwaar, dan kunt u beroep instellen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Vaststelling 
door bestuur 
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