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Welkom

• Kloppen uw gegevens? 

• Inschrijving 2e ronde individuele gesprekken



Doel vanavond

• Korte terugblik: wat is er gebeurd sinds begin van het jaar?

• Waar staan we nu en hoe ziet het vervolg eruit?

• Presenteren concept 3 kansrijke oplossingen dijkversterking

• Presenteren van aangepast schetsontwerp uiterwaard 

• In gesprek bij de tafels.



Korte terugblik
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Korte terugblik
• Informatiebijeenkomst januari en individuele gesprekken
• Extra grondonderzoek
• Aanscherping van de opgave
• 1e ontwerpberekeningen



Planning

Mijlpalen
2017 – Start verkenning
2019 – Voorkeursalternatief
2020 – Projectbesluit en vergunningen
2021 – Start realisatie



Besluitvormingsmomenten
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Vervolg informatie en 
participatie

Dec 2018 Nieuwsbrief  besluit kansrijke oplossingen
Dec/jan 2018 2e ronde individuele gesprekken
Feb 2019 3e informatiebijeenkomst

voorkeursalternatief
Maart 2019 Nieuwsbrief concept voorkeursalternatief
Juni 2019 besluitvorming voorkeursalternatief



Toelichting kansrijke oplossingen
• Wat is een kansrijke oplossing?

Technisch haalbaar, vergunbaar, betaalbaar, omgeving
• Pas in volgende fase beoordeling en een keuze maken.
• Ontwerpberekeningen nog globaal. Oplossingen nog niet in 

detail uitgewerkt. 



oplossing kenmerken type maatregelen

1 
• Weinig blijvende impact op omgeving • Technische oplossingen in dijkprofiel

2

• Zowel binnendijks als buitendijks impact 

op omgeving

• Eenduidige inrichting binnendijkse 

steunberm 

• Buitendijks aansluiten op  toekomstige 

inrichting uiterwaard

• Grondoplossing met binnen- en 

buitendijkse maatregelen

3

• Zoveel mogelijk buitendijks 

• Binnendijks weinig blijvende impact op 

omgeving

• Buitendijks inrichten in samenhang met 

uiterwaard

• Grondoplossing. Hoofdzakelijk 

buitendijkse maatregelen aangevuld 

met technische oplossingen

Drie kansrijke oplossingen



Kansrijke oplossing 1(concept)
- Technische maatregelen binnen huidige profiel van de dijk



Kansrijke oplossing 1
- Technische maatregelen binnen huidige profiel van de dijk

OF……

Voorbeeld aanleg damwand Voorbeeld aanleg geotextiel



Kansrijke oplossing 2 (concept)
- Grondoplossingen binnendijks en buitendijks



Kansrijke oplossing 2
- Grondoplossingen binnendijks en buitendijks

Voorbeeld aanleg steunberm



Kansrijke oplossing 2
- Grondoplossingen binnendijks en buitendijks
Kansrijke oplossing 3 (concept)
Grondoplossingen zoveel mogelijk buitendijks + aanvullend technische 
oplossingen



Kansrijke oplossing 2
- Grondoplossingen binnendijks en buitendijks

Voorbeeld aanleg voorlandverbetering



Vooruitblik

- Beoordeling

- Samenstelling voorkeursalternatief

- Besluitvorming



Voorontwerp uiterwaard 
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Schetsontwerp op 25 januari



Opmerkingen 25 januari 2018 (1)

• Geul is mooi, zwemplas hoeft niet het is al druk zat;

• Maak de nevengeul kleiner zodat er meer ruimte overblijft voor het 
recreatie/evenementen terrein;

• Let op erosie; voorbeelden zijn genoemd waar de landstrook tussen 
de geul en de rivier geheel verdwenen is door erosie. 

• Maximaliseer het aantal evenementen 

• In het geval van Nog Harder Lopik wordt ook op het gras op de strook 
onder aan de dijk geparkeerd



Opmerkingen 25 januari 2018 (2)

• Parkeercapaciteit is onvoldoende;

• Meningen over mogelijkheden horeca (jaarrond) lopen uiteen 

• Zwemplas een pluspunt voor gezinnen met jonge kinderen, wel aandacht 
voor verversing

• Ondanks het strand worden de kribben langs de rivier ook opgezocht 

• Meningen over de ontsluiting lopen uiteen 

• Houdt voetveer op dezelfde plek: pad er naar toe ontbreekt

• Polstokverspringvereniging blijft het liefst op huidige locatie 

• Boothelling ontbreekt

• Aandacht voor overlast 





Komende maanden

• Onderzoek naar:

• Vergunbaarheid

• Maakbaarheid

• Financierbaarheid



Tot Slot – met elkaar in gesprek

Tafels

Tafel 1 en 2: dijkversterking
Tafel 3 en 4: uiterwaard


