
Disclaimer

De inhoud van deze presentatie is wellicht zonder context of 
nadere uitleg niet goed te begrijpen. Wanneer u vragen hierover 
heeft, neemt u dan contact op met onze omgevingsmanager 
Annelien Ter Meer, via 030-634 5971. Of mail uw vragen naar 
sterkelekdijk@hdsr.nl



Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Op weg naar drie kansrijke 

oplossingen

Digitale bewonersavonden 

27 augustus 2020

1 september 2020



Programma

• Huisregels digitale avond

• Even voorstellen

• Introductie dijkversterking: noodzaak en planning

• Waar zijn we nu in het ontwerpproces?

• Drie kansrijke oplossingen



Huisregels digitale avond

1. Er is 1 persoon tegelijkertijd aan het woord.

2. U kunt altijd vragen stellen via de chat. De dagvoorzitter geeft u 
het woord zodra dit kan. Eventueel worden uw vragen na de 
sessie per mail beantwoord. 

3. Schakel uw camera in, de laatste 9 personen die hebben 
gesproken ziet u in beeld.

4. U heeft uw microfoon tijdens de presentatie uit.

5. Houd uw mobiele telefoon bij de hand.



Even voorstellen

- Els Otterman 

- Leonie de Jong

- Jantien van der Vet

- Team



Waar woont u? 

Deel uw woonplaats in de chat



• Waterwet 2017: strengere eisen aan sterkte

• Steeds meer mensen, bedrijven en vitale infrastructuur achter de dijk

• Klimaatverandering: vaker en langduriger hoog water in de rivier

 Het is nodig om onze ‘verzekering’ uit te breiden om veilig te blijven!

Waarom is de dijkversterking nodig? 





Planning dijkversterking



Waar zijn we nu? 

Meer weten over de zes mogelijke 
oplossingen? Klik hier.

https://www.youtube.com/watch?v=9457GIqmx3M




KANSRIJKE OPLOSSINGEN



Kansrijke oplossingen

Deze drie oplossingen zijn gekozen om alle hoeken van het speelveld te laten zien. Dat wil zeggen: 

alle mogelijke oplossingsrichtingen zijn in beeld. De drie zijn uitersten, maar uiteindelijk kan er

gekozen worden voor een voorkeursalternatief met daarin elementen uit meerdere oplossingen.

Wat u hier ziet, zijn schetsen. De komende tijd gaan we verder onderzoeken en ontwerpen zodat

we een hoger detailniveau kunnen presenteren, zodat we tot drie kansrijke alternatieven kunnen

komen.















Hoe denkt u over de oplossingen?



Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager
Annelien.Ter.Meer@hdsr.nl
030-634 5971

Annelien is afwezig tot 17 september 2020

Jantien van der Vet
Omgevingsadviseur
Jantien.van.der.Vet@hdsr.nl
06-23401103

Jantien is afwezig van 11 tot 21 september 2020
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