
Dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis 

Het dijkversterkingstraject Culemborgse Veer – Beatrix-

sluis loopt vanaf het Culemborgse Veer tot aan de Prinses 

Beatrixsluis in Nieuwegein. Dit gedeelte van de dijk heeft 

een lengte van 11 kilometer. Het deelproject bevindt zich 

aan het einde van de verkenningsfase. We werken toe naar 

het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de 

dijkversterking. In deze nieuwsbrief brengen we u op de 

hoogte van de ontwikkelingen binnen dit project.

Nieuwsbrief

Editie 3 / Voorjaar 2021

Coronavirus en het project Sterke Lekdijk

In verband met het coronavirus werken we als projectteam 
vanuit huis. Besprekingen en (bewoners)bijeenkomsten 
vinden digitaal plaats. Hiermee beperken we onze reis- en 
contactmomenten om verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk te voorkomen. We hopen natuurlijk dat het snel 
mogelijk is om op locatie met u in gesprek te gaan over 
onze prachtige Lekdijk.
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Het einde van de verkenningsfase komt in zicht. 
De afgelopen weken stonden in het teken van de 
conceptnota Voorkeursalternatief. We ontmoet-
ten elkaar in ons digitale bezoekerscentrum, 
waar ook de gebiedspartners hun ervaringen en 
kennis deelden. Hierdoor hopen we dat de infor-
matie voor u nog toegankelijker wordt. 

We bespraken de voortgang van de dijkverster-
king tijdens livestreams en individuele gesprek-
ken. Hieruit kwamen vragen over en suggesties 
voor het Voorkeursalternatief, het plan op 
hoofdlijnen voor de dijkversterking. Deze inbreng 
brachten we samen in een reactienota, die u op 
onze website kunt bekijken. 

De nota Voorkeursalternatief is een plan op 
hoofdlijnen. Dat is soms nog abstract en maken 
we in de volgende fase, de planuitwerkingsfase 
(2021 – 2024), concreter. U ziet dit bijvoorbeeld 
terug op de kaarten uit de conceptnota. Soms 

tekenen we een ruim zoekgebied in, dat is de 
mogelijke locatie van een versterkingsmaatregel. 
Naarmate we meer onderzoek doen, kunnen we 
steeds preciezer bepalen waar een versterking 
het beste kan worden ingezet. Aan het einde 
van de planuitwerkingsfase kunnen wij precies 
aangeven waar wat gaat gebeuren en welke 
gevolgen dat voor bewoners of grondeigenaren 
heeft.

Maar eerst de afronding van de verkenningsfase. 
Dat hopen we in juli te doen met de vaststelling 
van het Voorkeursalternatief door het algemeen 
bestuur van het waterschap. Daarna blijven we 
natuurlijk met u in gesprek over de dijkverster-
king. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan 
zeker contact met me op!  

Met vriendelijke groet,
Annelien Ter Meer

  Culemborgse Veer – Beatrixsluis 

Einde verkenningsfase is in zicht

ANNELIEN TER MEER
sterkelekdijk@hdsr.nl 
06 552 405 72

https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/reactienota/


Samen op weg naar 
het Voorkeursalternatief
 
Sinds het najaar van 2020 werken wij de kansrijke 
alternatieven verder uit tot een voorkeursalterna-
tief: hét plan op hoofdlijnen voor de dijkverster-
king. Op 1 december 2020 vond de digitale thema-
tafel over de effectenbeoordeling van de kansrijke 
alternatieven plaats. We keken naar de mogelijke 

effecten van de verschillende oplossingen op 
bijvoorbeeld natuur, recreatie, wonen of verkeer. 
Hieraan namen ongeveer twintig inhoudelijke 
experts en geïnteresseerden uit de omgeving deel. 
We scherpten de effectenbeoordeling aan met de 
input uit deze sessie. Vervolgens werkten we aan 
het opstellen van het concept Voorkeursalternatief, 
waarin we voor elk deel van de dijk zochten naar 
de best passende oplossing.

Wat hebben we gedaan?

 

Bekijken concept Voorkeursalternatief
 
Tussen 22 februari en 14 maart 2021 was het 
mogelijk voor bewoners en geïnteresseerden om 
het concept Voorkeursalternatief in te zien. Dit 
plan deelden we met u via een digitaal bezoekers-
centrum en twee livestreams. Daarnaast was er de 
mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te 
vragen met het ontwerpteam van het waterschap. 
Zowel in het digitale bezoekerscentrum als via 
de livestream (zie foto) was er ruimte om vragen 
te stellen of een reactie te geven op het concept 
Voorkeursalternatief. Daarnaast ontvingen we ook 
per mail reacties van omwonenden. 

Reactienota

We verzamelden alle reacties op het concept 
Voorkeursalternatief. We gaven zoveel moge-
lijk persoonlijk antwoord. Een overzicht van de 
ingekomen reacties op het voorkeursalternatief 
vindt u op onze website in de reactienota. U kunt 
nog steeds reageren op het concept Voorkeursal-
ternatief. Waar mogelijk nemen we ook die inbreng 
mee in het verdere traject. Dat kan per mail via 
sterkelekdijk@hdsr.nl of door te bellen met omge-
vingsmanager Annelien Ter Meer, telefoonnummer 
0655240572.

Maak kennis met ... 
kansen voor natuurontwikkeling 
in de Honswijkerwaard

Combineren van natuurontwikkeling 
en dijkversterking

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en provincie 
Utrecht werken samen aan natuurontwikkeling in 
de uiterwaard Honswijkerwaard. Het uiteindelijk 
doel is de leefomgeving van planten en dieren in 
riviernatuur te verbeteren. Daarom onderzoeken 
we of het mogelijk is om de uiterwaard meer in 
verbinding te brengen met de rivier. 

HDSR is bezig met de voorbereiding van de dijkver-
sterking tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis. 
Omdat de dijkversterkingsopgave en de natuuront-
wikkelingsopgave elkaar buitendijks overlappen, 
zijn HDSR, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, 
provincie Utrecht en Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden aan het onderzoeken of de opgaven 
kunnen worden gecombineerd, zodat de natuur-
ontwikkeling en de dijkversterking in het gebied in 
één keer worden gerealiseerd. 

Natuurkansen voor de Honswijkerwaard

Het verbeteren en versterken van de natuur- en 
waterkwaliteit richt zich op de ontwikkeling van 
de leefomgeving van verschillende planten en 
dieren, zoals bijvoorbeeld vissoorten de winde en 
riviergrondel. In het rivierengebied ontbreekt het 
door de vele menselijke ingrepen voor deze en 
andere soorten aan goede leefgebieden. Grotere 
moerassige vlaktes waarin vissen kunnen paaien 
en opgroeien naast de grote hoofdstroom van de 
rivier. Door in de Honswijkerwaard oevers aan te 
passen en voor een deel het maaiveld te verlagen 
kan dat mogelijk worden. Ook de kwaliteit van het 
omliggende grasland kan worden verbeterd door 
het beheer aan te passen.  Op de natte locaties 
biedt dit kansen voor het ontstaan van vochtig 
hooiland en glanshaverhooiland en op de drogere 
en meer zandige locaties is ruimte voor de ont-
wikkeling van kruidenrijk grasland. Daar profiteren 
dan weer allerlei vogels en insecten van. 
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Honswijkerwaard >

Integraal ontwerpen

Door kennis en ervaring van alle partners samen 
te brengen wordt de natuurontwikkeling en het 
beheer van riviernatuur in de Honswijkerwaard 
beter en integraal opgepakt. Met als hoofd-
doel het ontstaan van een grote diversiteit aan 
leefgebieden voor diverse planten en dieren in de 
uiterwaard. We hebben hierover al diverse lokale 
experts gesproken en we gaan de omgeving nog 
breder betrekken bij de verdere uitwerking van 
deze plannen. 



De komende tijd gaan we het concept Voorkeurs- 
alternatief opwerken naar een definitief plan 
op hoofdlijnen. Reacties van bewoners en onze 
gebiedspartners nemen we daarin mee. Vervolgens  
gaat het Voorkeursalternatief het bestuurlijke 
besluitvormingsproces in: op 8 juni behandelt de 
commissie BMZ-SKK van het algemene bestuur 
van het waterschap het Voorkeursalternatief. Op 
7 juli staat de vaststelling van het plan door het 
algemeen bestuur gepland.

Wilt u inspreken? Dat is mogelijk tijdens de com-
missievergadering. Een verzoek tot inspreken moet 
uiterlijk voor het begin van de vergadering bij de 
voorzitter zijn ingediend. Meer informatie vindt u 

hierover op onze website: 
https://www.hdsr.nl/overhdsr/vergaderingen/.

Mogelijkheid indienen informele 
zienswijze 

Na de vaststelling van het Voorkeursalternatief 
door het algemeen bestuur op 7 juli, biedt het wa-
terschap de mogelijkheid een informele zienswijze 
in te dienen. Wettelijk is dit geen officieel moment, 
maar omdat de periode tussen de eerstvolgende 
formele zienswijze en de laatste mogelijkheid tot 
inspraak lang is, willen wij deze gelegenheid graag 
bieden. Dit kondigen we tijdig aan op de website. 

Mijn dijk ... Mike Seelen
Mike Seelen is coördinator grondverwerving bij project Culemborgse Veer – 
Beatrixsluis. We vragen hem welke herinneringen hij heeft aan dijken en wat de 
Lekdijk voor hem zo bijzonder maakt. 

Wat maakt dit stukje Lekdijk nu zo 
bijzonder?

Ik zie op een kleine afstand een grote diversiteit. 
Van de drukte bij de Beatrixsluis tot de rust bij het 
Culemborgse Veer. Van huizen dicht op de dijk tot 
er ver vanaf. Verschillende soorten bedrijven en 
een prachtig fort. De veelzijdigheid van dit traject 
is bijzonder en maakt het een heerlijk stuk om te 
wonen, te wandelen en te fietsen.

Wat is jouw uitdaging bij de Lekdijk?

De dijk heeft impact op het dagelijks leven van 
degenen die er wonen en werken. Iedereen heeft 
ook een eigen verhaal en gevoel bij de dijk. Grond-
verwerving is een complex onderwerp en vraagt 
om maatwerk. De een vindt het verschrikkelijk om 
een stuk grond af te staan, de ander is maar wat 
blij dat hij of zij van het steile talud af is. Mijn 

Wat heb je met dijken?

In ons huis zit een gedenksteen van de waters-
noodramp van 1926. Toen brak in Overasselt 
de Maasdijk door en liep mijn geboortedorp 
Maasbommel 30 km stroomafwaarts onder water. 
Er stond destijds twee meter water in huis. In 
1995 moesten we in het Land van Maas en Waal 
evacueren, omdat de Waaldijk dreigde door te 
breken. We stonden aan de veilige zijde te kijken 
naar ons achtergelaten dorp in de verte achter een 
enorme plas water. Onvoorstelbaar hoeveel water 
er tussen de dijken aan weerszijde van de Maas 
stond. Daar waar normaal gesproken uitgestrekte 
uiterwaarden liggen. Dat heeft heel veel indruk 
op me gemaakt. Bij Waterschap Rivierenland heb 
ik vervolgens met dijkversterkingen te maken ge-
kregen vanuit mijn rol als teamleider Grondzaken. 
Die kennis en ervaring wil ik nu graag bij de Sterke 
Lekdijk inzetten. 

Wat komt eraan?
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Wanneer starten de gesprekken over 
grondverwerving?

Alle grondeigenaren aan de Lekdijk ontvingen af-
gelopen jaar bericht over de grondverwervingsstra-
tegie van het waterschap. Op de plekken waar we 
de dijk moeten versterken, wil het waterschap het 
binnentalud en een aangrenzende beheerstrook 
van vijf meter aankopen. Op onze website vindt u 
hier meer informatie over: 
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/grondverwerving.

Wij begrijpen goed dat u hier vragen over heeft 
en dat u graag wilt weten wat dit voor uw perceel 
betekent. Nu de plannen voor de dijkversterking 
steeds duidelijker worden, kunnen we meer zeggen 
over de gevolgen op perceelsniveau. Vanaf het 
najaar van 2021 plant ons projectteam daarom 
gesprekken in met alle grondeigenaren om iedere 
individuele situatie te bespreken. Het uitgangspunt 
van het waterschap is daarbij te allen tijde minne-
lijke overeenstemming.

uitdaging is om maatwerk te bieden, tot minnelijke 
overeenstemming te komen met grondeigenaren. 
Daarbij kijken we per individuele situatie wat 
de mogelijkheden zijn. Kunnen we werken met 
ruilgrond? Waar kunnen we elkaar vinden? Hoe 
kunnen we samen een zo fijn mogelijke oplossing 
vinden? Dat is wat ik in ieder gesprek probeer te 
bereiken. 

We verwerken alle
input tot drie kansrijke 

oplossingen voor 
de dijkversterking.

De drie kansrijke
oplossingen worden
verder uitgewerkt
op detailniveau.

Van de drie oplossingen
gaan we naar een

voorkeursalternatief,
het beste plan voor
de dijkversterking.

Het plan wordt
vastgelegd door

het algemeen bestuur
van het waterschap.

https://www.hdsr.nl/overhdsr/vergaderingen/
http://www.hdsr.nl/sterkelekdijk/grondverwerving


Contact en meer informatie

Voor meer informatie over het project Culemborgse Veer - 
Beatrixsluis kijkt u op onze website:  
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/

Voor vragen over het project kunt u ook mailen naar 
sterkelekdijk@hdsr.nl of contact opnemen met 
omgevingsmanager Annelien Ter Meer: 06 5524 0572.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis 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/cub
sterkelekdijk@hdsr.nl

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 ontwikkelingen 
rond het project Culemborgse Veer - Beatrixsluis. U kunt zich aanmelden 
via https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/
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Onze samenwerkingspartners:

Enthousiasme
Natuurlijk zouden we het liefst op locatie met u in 
gesprek gaan, maar in verband met het coronavi-
rus lukt dat helaas nog niet. Toch hebben we de 
afgelopen tijd op een mooie, digitale manier het 
concept Voorkeursalternatief met u kunnen delen. 
In een digitaal bezoekerscentrum en tijdens twee 
livestreams. Ik was dan ook blij om te zien dat heel 
veel bewoners en belangstellenden de weg naar 
deze digitale middelen hebben weten te vinden en 
actief meededen.

Uiteindelijk werken we toe naar een veilige én 
mooie dijk. Daar kunnen we alle hulp van u bij 
gebruiken. Samen komen we tot het beste plan 
voor de dijkversterking op dit traject, zodat we 
met zoveel mogelijk belangen rekening kunnen 
houden en breed draagvlak creëren. Dit vindt het 
algemeen bestuur van het waterschap, dat het 
Voorkeursalternatief moet vaststellen deze zomer, 
heel belangrijk. 

Het enthousiasme om mee te doen in de ver-
kenningsfase is heel mooi om te zien. Ik nodig u 
daarom van harte uit om ook in de volgende fase 
nauw betrokken te blijven bij de dijkversterking. 
Dan kunnen we meer inzoomen op specifieke loca-
ties of uw perceel. En hopelijk kunnen we dat weer 
doen in de buurt van onze prachtige Lekdijk!ELS OTTERMAN

Hoogheemraad

Uitwerking Voorkeursalternatief in de volgende fase

Als het goed is, wordt net voor de zomervakantie het Voorkeursalternatief 
vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Dat is weliswaar 
het eindpunt van de verkenningsfase, maar ook tegelijkertijd het startpunt van 
de planuitwerkingsfase (2021 – 2024). Daarin gaan we het Voorkeursalterna-
tief, een plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking, verder in detail uitwerken. 
In de afgelopen twee jaar hebben we globale plannen gemaakt, die moeten nu 
preciezer worden.
 
Op een aantal locaties in het Voorkeursalternatief staan bijvoorbeeld nog 
zoekgebieden. Dit zijn plekken waar we nog niet exact weten waar we een 
maatregel moeten inzetten. Door meer onderzoek te doen, kunnen we daar 
exacter antwoord op geven. Aan het einde van deze fase kunnen we precies 
aangeven wat waar gaat gebeuren en welke gevolgen dat heeft voor  
bewoners of grondeigenaren.


