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Dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer

lemborgse Veer

De Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer
wordt de komende jaren versterkt om de dijk ook voor de
toekomst voldoende veilig te houden. Bij de dijkversterking
kijken we hoe we de waterveiligheid kunnen combineren
met verbeteringen op het gebied van cultuurhistorie, natuur
en mobiliteit. Dit jaar zijn we gestart met de verkenningsfase. Pas in 2026 begint de realisatiefase. Tijdens het hele
traject houden wij graag contact met u, zodat u betrokken
blijft bij de dijkversterking. Via deze eerste nieuwsbrief
maakt u kennis met ons en brengen wij u op de hoogte van

Coronavirus en het project Sterke Lekdijk
In verband met corona werken de meeste projectmedewerkers
vanuit huis. Waar mogelijk vinden bewonersbijeenkomsten
weer live plaats, in aangepaste vorm en binnen de RIVMrichtlijnen. 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!

de huidige situatie.

We zijn op weg!
Mijn naam is Jan-Willem Vrolijk. Mogelijk heb ik
u zojuist al in levenden lijve ontmoet voor een
eerste kennismaking. Ik ben als omgevingsmanager uw vaste aanspreekpunt voor de
dijkversterking op uw deel van het project
Sterke Lekdijk: Irenesluis-Culemborgse Veer.
U gaat mij ontmoeten op bewonersavonden
of andere bijeenkomsten en bij individuele
gesprekken. Heeft u vragen, dan kunt u mij altijd
zelf benaderen.

Start verkenningsfase
We zijn gestart met de verkenningsfase. Een
fase waarin we stap voor stap en van grof
naar fijn toewerken naar een zogenaamd
Voorkeursalternatief. In dat plan komt op
hoofdlijnen te staan op welke manier het
waterschap de dijk gaat versterken en hoe
dat eruit komt te zien. We verwachten dat
we het Voorkeursalternatief in het voorjaar
van 2023 gereed hebben. Daarna volgt nog
een periode van ongeveer 2 jaar, waarin we
het Voorkeursalternatief uitwerken tot een

gedetailleerd ontwerp en een aantal wettelijke
procedures doorlopen. Kortom: het duurt nog
wel even voordat de uitvoering start, maar die
tijd hebben we hard nodig om de benodigde
onderzoeken te doen en samen met u de
oplossingen te bedenken die voor iedereen
acceptabel zijn.

willen meedenken in zogenoemde werkateliers.
Wilt u op die manier nauwer betrokken zijn bij de
plannen voor de dijkversterking? U leest verderop
in de nieuwsbrief hoe u zich kunt opgeven voor
deelname aan de werkateliers.
Ik kijk uit naar een nadere kennismaking met u
tijdens de gespreksronde dit najaar.

Samen met u
Samen met mijn team vorm ik de verbindende
schakel tussen de technisch ontwerpers en u, de
bewoners en gebruikers van de dijk. We creëren
de komende tijd voldoende momenten om u
te informeren en u de mogelijkheid te geven
met ons mee te denken en uw mening met ons
te delen. We starten dit najaar met een ronde
individuele gesprekken voor direct aanwonenden,
waarin we toelichten op welke punten we de
dijk moeten verbeteren en op welke locaties.
Tijdens het gesprek horen we graag van u of u
aandachtspunten heeft en wat uw voorkeuren
zijn voor de verdere communicatie en betrokkenheid. We zoeken mensen die in groepsverband
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Wat hebben we afgelopen tijd gedaan?
Grondonderzoek
Door aan het begin van dit project al veel
onderzoek te doen, weten we eerder waar we
precies moeten versterken. We zijn daarom
de verkenningsfase gestart met het doen
van onderzoek naar de samenstelling van de
ondergrond. Ook hebben we inmiddels de eerste
berekeningen gemaakt. Vanaf juli zijn we bezig
met het uitvoeren van aanvullend grondonderzoek
om de sterkte van de dijk verder te inventariseren.

Op www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/
kunt u filmpjes vinden waarin we deze onderwerpen uitleggen. Er zijn ook delen van de dijk waar
geen maatregelen genomen moeten worden. We
verwachten dat dit voor ongeveer de helft van het
traject geldt. Na afronding van het aanvullende
onderzoek en het completeren van de berekeningen informeren we u over de uitkomst. We laten
het u ook weten als op uw locatie geen versterking
nodig is.

Versterkingsmaatregelen

Op en rond de dijk
Naast technisch onderzoek maakten we een eerste
inventarisatie van wat er allemaal speelt op en
rond de dijk. Daarbij kunt u denken aan onder
meer natuurwaarden, cultuurhistorie en
archeologische waarden. Ook hebben we een
eerste overzicht van kansen gemaakt om de
omgeving aantrekkelijker te maken. Dit bundelen
we samen in een rapport dat we naar verwachting
in oktober op de website plaatsen. In het eerste
werkatelier kunt u uw mening over het rapport
met ons delen.

De voorlopige onderzoeksresultaten laten zien
dat we de dijk niet hoeven te verhogen. Het is
wel duidelijk geworden dat we verspreid over het
traject versterkingsmaatregelen moeten nemen. De
grootste opgaven in dit gebied zijn het voorkomen
van zogenoemde ‘piping’ (waterstromen die onder
de dijk door zand mee kunnen nemen) en het
verbeteren van de stabiliteit.

-

Maak kennis met ...
Koen Volleberg, technisch manager
In iedere nieuwsbrief laten we u kennismaken met één van onze projectteamleden.
Deze keer is het de beurt aan Koen Volleberg, technisch manager.
Technisch manager, wat houdt dat in?
Ik ben verantwoordelijk voor het technische deel
van de ontwerpen van de dijkversterking. Daarvoor
voeren we op en naast de dijk onderzoeken uit. Ik
doe dit niet alleen; achter mij staat een team van
specialisten, die met veel toewijding werken aan
dit mooie stukje dijk.
Zo hebben we deze zomer extra grondonderzoek
uitgevoerd om een gedetailleerd beeld te krijgen
van de geologische opbouw van de ondergrond.
Dit is essentiële informatie voor de berekeningen
om te bepalen hoe groot de veiligheidsopgave
is. De veiligheidsopgave geeft aan waar op
de dijk dijkversterking nodig is. Als we de
veiligheidsopgave nauwkeuriger bepaald hebben,

maken we samen met onze omgevingsmanager,
landschapsarchitect en specialisten ontwerpen
voor de dijkversterking. Mijn taak is om voor deze
ontwerpen te borgen dat ze technisch voldoen aan
de eisen die we stellen aan de dijk. Dit houdt ook
in dat ik, ook weer met het hele team, beoordeel
of we wensen van bewoners en onze partners in de
ontwerpen kunnen opnemen.

Wat inspireert je in je werk?
De dijk is onderdeel van het landschap: zichtbaar
en toegankelijk. Daarmee is de dijk tastbaar en is
ook mijn werk tastbaar. Werken aan de inrichting,
veiligheid en beleving van het landschap betekent
dat iedereen het resultaat van mijn inspanningen
kan zien, nu en ook in de toekomst. Mooie dingen
maken waarvan iedereen kan genieten!

Wat vind je de mooiste plek langs
Irenesluis-Culemborgse Veer?
Dit is natuurlijk een moeilijke vraag, want er zijn
heel veel mooie plekken langs de Lekdijk. Overal
waar je kijkt, zie je een verhaal. Rijdend over de
Lekdijk kom je heel veel van deze plekken tegen.
Bijvoorbeeld de oude dijkdoorbraak bij de
Bosschewaarden, waar de strijd tegen het water
zichtbaar is als restant van de doorbraak van 1747.
Maar ook de forten en kazematten bij de Nieuwe
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Hollandse Waterlinie, die verhalen van een andere
(niet-gevoerde) strijd vind ik fascinerend.

Wat wil je bereiken binnen
het project?
De veiligheid tegen het overstromen van een flink
deel van het gebied tussen de Lek en Amsterdam is
afhankelijk van de sterkte van de Lekdijk. Maar een
dijkversterking heeft ook een enorme impact op
de leefomgeving van bewoners en gebruikers van
de dijk. Ik wil dan ook bereiken dat de plannen die
we maken maximaal bijdragen aan de veiligheid
van het achterland, maar dat de gevolgen voor de
directe omgeving zo klein als mogelijk kunnen zijn.
Dit betekent: nauwkeurig onderzoeken waar de
dijk nu al sterk genoeg is, en slimme oplossingen
bedenken op de plekken waar een versterking
noodzakelijk is.

Waar houd je je mee bezig, naast je
werk aan de Lekdijk?
Naast mijn werk heb ik het geluk veel samen te
kunnen zijn met mijn familie. Mijn Brabantse
wortels hebben me een bourgondische liefde
voor koken, bakken en gezelligheid gegeven die
ik koester. Verder fiets ik graag (met bepakking in
Nederland of ver daarbuiten), loop ik (iets minder
graag) hard en ben ik veel aan het klussen thuis.
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Herinrichtingsplan Schalkwijker
Buitenwaard

Wat komt eraan?

De dijkversterking is niet het enige
project dat speelt in deze omgeving.
Staatsbosbeheer en K3 Delta zijn de
afgelopen 3 jaar bezig geweest met een
herinrichtingsplan voor de Schalkwijker
Buitenwaard. Het is een project dat
losstaat van de dijkversterking en is
al een stuk verder in de uitwerking.
Onlangs zijn alle vergunningen voor het
herinrichtingsplan aangevraagd. Waar
nodig zoeken we de afstemming. Ook
vanuit dat project ontvangt u mogelijk al
nieuwsbrieven. De eerstvolgende kunt u
binnenkort weer verwachten.
Voor specifieke vragen over dit project
kunt u terecht bij Jildert Hijlkema
(j.hijlkema@k3.nl of 024 - 348 88 52)
en Iwan Reerink (i.reerink@K3.nl
of 024 - 348 88 54). U kunt ook
kijken op de volgende website:
www.k3.nl/schalkwijkerbuitenwaard.

De komende tijd staat in het teken van het
afronden van het aanvullend grondonderzoek en
de eerste berekeningen. We weten dan meer over
de plekken waar we de dijk wel en niet hoeven
te versterken. Daarna volgt een eerste ronde
van individuele gesprekken, waarbij we nader
kennismaken en de resultaten van de berekeningen
bij u komen toelichten.
We zijn daarnaast benieuwd op welke manier u
betrokken wilt worden bij de dijkversterking en
welke ideeën, kansen en aandachtspunten u ziet

1

bij dit project. In deze periode inventariseren we
ook wat er allemaal speelt rond de dijk op het
gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie.
Uiteindelijk komt dit allemaal samen in een
Nota van Uitgangspunten. We organiseren een
bewonersbijeenkomst, waarmee we u uitgebreid
informeren over de Nota van Uitgangspunten. U
heeft dan de gelegenheid uw vragen te stellen.
Zodra meer bekend is wanneer deze bijeenkomst
kan plaatsvinden, nodigen wij u uit via onze
website en via een digitale nieuwsbrief.

Nota Kansrijke
Oplossingen

Voorkeursalternatief

Begin 2022

Eind 2022

Medio 2023

2021

2023

Verkenning

2026

Planuitwerking

Bijzonder plekje langs de dijk ...
Dijkpaal de Heul
In deze rubriek kijken we naar bijzondere
plekjes langs de dijk. Deze keer belichten
we dijkpaal De Heul.
Wapenspreuk
Op de dijkpaal is te lezen: ‘Concordia res parvae
crescunt’: door eendracht groeien kleine dingen.
Dat was de wapenspreuk van Hoogheemraadschap
van den Lekdijk-Bovendams. Eendracht was nodig
als hoogwater dreigde. Als het water in de NederRijn en Lek steeg, werd het dijkleger met het luiden
van kerkklokken gealarmeerd.

Dijkleger
Dat dijkleger bestond uit zo’n 750 weerbare mannen
tussen 20 en 60 jaar, die moesten opkomen als
een overstroming dreigde. Ze werden ingezet voor
dijkinspecties en voor reparaties aan de dijk.

Dijkhuis
Beneden aan de dijk staat het voormalige
dijkhuis, met dijkmagazijn en woning van
de dijkmeester. Tot 1971 was het dijkhuis in
gebruik als vergadercentrum voor dijkgraaf
en hoogheemraden, en als commandopost bij
hoogwater. Het dijkmagazijn is tegenwoordig een
museum. Het hele complex is een Rijksmonument.
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2029

Realisatie

Meedenkers gezocht!
Een dijkverbetering staat nooit op zichzelf. In de omgeving gebeurt veel.
Organisaties, belangenverenigingen en particulieren hebben vaak mooie
ambities en wensen voor de dijk en haar omgeving. Graag werken we samen
aan integrale oplossingen waarin de dijkverbetering zo goed mogelijk wordt
ingepast in het gebied, met meerwaarde voor alle partijen.

Deelname is op vrijwillige basis. Wel hopen we dat u tijd kunt vrijmaken
voor de bijeenkomsten, zodat we écht samen aan de slag kunnen. Meld u
zich aan per e-mail, via sterkelekdijk@hdsr.nl, onder vermelding van IrenesluisCulemborgse Veer – aanmelding werkatelier. We nemen dan contact met u
op met informatie over onder meer de data en locatie van de werkateliers.

Werkateliers
De vorm waarin we het gesprek met de omgeving willen aangaan, noemen we
een werkatelier. In een werkatelier zijn (vertegenwoordigers van) verschillende
belanghebbenden aanwezig om samen met het waterschap mee te denken,
kennis te delen en te reflecteren op de keuzes die we maken richting het
Voorkeursalternatief.

Doet u ook mee?
• Bent u graag betrokken bij ontwikkelingen in uw omgeving?
• Bent u geïnteresseerd om vanuit verschillende invalshoeken mee te denken?
• En bent u bereid mee te denken over de verschillende belangen die spelen?
Dan zoeken we u!

Samen bouwen aan
een Sterke Lekdijk!

ELS OTTERMAN
Hoogheemraad

Als waterschap moeten we de komende jaren 55
kilometer dijk langs rivier de Lek versterken om
te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Een
hele opgave. Daar zijn we al sinds 2017 intensief
mee bezig. Ik ben als hoogheemraad bestuurlijk
verantwoordelijk voor het dijkversterkingsproject
Sterke Lekdijk. De functie van een hoogheemraad
is vergelijkbaar met die van een wethouder bij een
gemeente.

We doen het werk stapsgewijs en verdeelden de
Lekdijk in zes delen. Ieder deel van de dijkversterking
bevindt zich in een andere fase en bij ieder
nieuw traject leren we van de vorige trajecten.
De laatste, maar zeker niet de minste in de rij, is
het traject Irenesluis-Culemborgse Veer. Dit jaar
startte het projectteam van dit stuk dijk met de
verkenningsfase. Een fase die in het teken staat van
samen op onderzoek gaan naar de best mogelijke
oplossing voor de dijkversterking op dit traject.
We nodigen u uit om actief betrokken te zijn bij het
werk aan onze dijk. Denkt u graag mee? Geef dan
vooral gehoor aan onze oproep in deze nieuwsbrief
om mee te doen met het werkatelier. Samen kunnen
we de Lekdijk sterker en mooier maken!

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Contact en meer informatie

Deelproject Irenesluis-Culemborgse Veer valt onder het project Sterke
Lekdijk, dat deel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 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

Voor meer informatie over het project Irenesluis-Culemborgse Veer
kijkt u op onze website: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/
Voor vragen over het project kunt u ook mailen naar
sterkelekdijk@hdsr.nl of contact opnemen met omgevingsmanager
Jan-Willem Vrolijk: 06 15 06 84 98.

Colofon

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief!

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

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 Irenesluis-Culemborgse Veer. U
kunt zich aanmelden via www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/
mailinglist-icu/
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