
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede ronde bewonersbijeenkomsten met 
enthousiaste deelnemers – 21 april 2021 
 
Op woensdagavond 21 april kregen  omwonenden van het dijktraject Jaarsveld-
Vreeswijk de eerste stappen in de verkenning van de dijkversterking te zien. 
Bovendien werd uitgelegd  waar het projectteam zich op gaat focussen in de  
komende maanden. In totaal kwamen ongeveer 40 bewoners af op een van de 
twee digitale bijeenkomsten. 
 
Els Otterman, hoogheemraad van het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, opende beide bijeenkomsten met een welkomstwoord. Zij lichtte nogmaals toe waarom 
versterking van de Lekdijk belangrijk is. Omgevingsmanager Marloes Springer presenteerde hierna de 
eerste resultaten, een terugblik en een vooruitblik. Sinds de vorige bewonersbijeenkomsten in november 
zijn het Ruimtelijk Kwaliteitskader en het Nota van Uitgangspunten afgerond. Het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader is een instrument om te inspireren en sturen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. 
Hiermee wordt gezorgd dat de dijk niet alleen veilig wordt gemaakt, maar ook netjes in het landschap 
wordt ingepast. Het doel van de Nota van Uitgangspunten is het vaststellen van de uitgangssituatie voor 
het dijkontwerp: wat is de huidige situatie, wat willen we bereiken (opgaven en ambities) en welke 
aannames en uitgangspunten hanteren we om tot het dijkontwerp te komen. Beide rapporten zijn terug 
te vinden op onze website. 
 
Ook wordt er nog steeds gerekend aan de veiligheidsopgave zodat we steeds beter welke maatregelen 
nodig zijn voor een veilige dijk. Daarnaast zijn de afgelopen maanden een aantal evenementen 
georganiseerd. Op 11 maart is een dijkcollege gegeven waarin technisch manager Paul Neijenhuis 
vertelde wat er allemaal bij een dijkversterking komt kijken. Met een aantal actief betrokken 
omwonenden werken we in zogenaamde werkateliers aan oplossingen voor de dijkversterking. Samen 
met onze gebiedspartners (gemeenten IJsselstein, Lopik en Nieuwegein, de Provincie Utrecht en 

https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/documenten-jaarsveld/


Rijkswaterstaat) zoeken we naar mogelijkheden om naast de oplossingen voor de dijkversterking ook  
meerwaarde in het gebied te realiseren. Dat noemen we zogenaamde meekoppelkansen.  
 
De komende periode zullen mogelijke oplossingen verkend worden. Dit zijn logische combinaties van 
maatregelen die de dijk veilig maken, goed in te passen zijn in het landschap en kansen bieden voor 
het benutten van meerwaarde. We noemen dit ‘Kansrijke Oplossingen’. De keuze voor de beste  
oplossing maken we pas aan het eind van de verkenningsfase. 
 
De sessies werden afgesloten met ruimte voor vragen en discussie. De deelnemers werd gevraagd 
online vier multiplechoicevragen te beantwoorden over onze plannen, uitdagingen en 
informatieverstrekking vanuit het waterschap. Hieronder ziet u de uitkomsten van de vragen. De 
resultaten nemen we mee voor de volgende bijeenkomsten. 
 
 

 
Tijdens de vragenronde bleek grondverwerving een belangrijk onderwerp. Grondeigenaren vragen zich 
begrijpelijkerwijs af wat zij kunnen verwachten. Op dit moment is nog niet bekend welke gronden nodig 
zijn voor de uitvoering van de plannen. De definitieve oplossing is immers nog niet bekend. Pas in 2022  
worden gesprekken over grondverwerving ingepland. Wanneer u eerder met ons hierover in gesprek 
wil, dan kan dat. U vindt de contactgegevens en meer informatie over grondverwerving door het 
waterschap op onze website. 
 
De komende periode zal in het teken staan van het zoeken naar kansrijke oplossingen. Voorkeuren of 
ideeën die tijdens de informatieavond vanuit de deelnemers zijn ingebracht zullen waar mogelijk worden 
meegenomen in het ontwerp. Zo zorgen we niet alleen voor een veilige, maar ook voor een mooie en 
beleefbare dijk. 
 
 
 

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


Volgende bijeenkomsten 
Onderstaand schema geeft een globaal overzicht wanneer we verder met u in gesprek gaan en wat we 
dan met u bespreken. In oktober zal de volgende informatiebijeenkomst worden georganiseerd. 
Ondertussen zal het werkatelier naar verwachting in juli en september bij elkaar komen. Heeft u 
tussentijds nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan Marloes Springer (marloes.springer@wsp.com I 06-
22706104) of Evelien Mewe (evelien.mewe@hdsr.nl I 06-11614721).  
 
 
 
Werkatelier/informatiebijeenkomst 
 

Planning 
 

Doel bijeenkomst 
 

Werkatelier 3 
 1 juli 2021  
(onder voorbehoud) 

Samenstellen en bespreken mogelijke oplossingen per 
deelgebied + check op commitment meekoppelkansen 

Werkatelier 4 
september 2021 
(onder voorbehoud) 

Reflectie op de samengestelde integrale kansrijke 
oplossingen 

Openbare informatiebijeenkomst 3 oktober 2021 Informeren over de kansrijke oplossingen 

Werkatelier 5 december 2021 
Toepassen afweegkader op (elementen van ) kansrijke 
oplossingen 

werkatelier 6 maart 2022 
Verificatie voorkeursalternatief vóór bestuurlijke 
vaststelling 

Openbare informatiebijeenkomst 4 april 2022 
Informeren over voorkeursalternatief en doorkijk naar 
planuitwerking 
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