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Dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk



Programma
• Opening door hoogheemraad mevr. Els Otterman
• Algemene inleiding dijkversterkingsproject JAV
• Toelichting op het voorkeursalternatief

Mogelijkheid om rond te lopen en in gesprek te gaan



Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom?
 Dijk beschermt de plaatsen achter de dijk, maar ook een groot deel van de Randstad

 Veiligheidsopgave (strengere normen sinds 2017)

 Onderdeel van Sterke Lekdijk, totaal 55 km.

Hoe?
Verschillende oplossingen voor verschillende opgaven

(faalmechanismen)

Basisdocumenten
- Nota van Uitgangspunten
- Ruimtelijk Kwaliteitskader
- Nota Kansrijke Oplossingen










Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom?
 Dijk beschermt groot deel Randstad
 Veiligheidsopgave (ook vanwege nieuwe norm 2017)

Hoe?
Verschillende oplossingen voor verschillende opgaven 
(faalmechanismen)

Verkenningsfase



Waar letten we op?

Veilige dijk

Financierbaar

Tevreden stakeholders

Tijdig gerealiseerd

Duurzaam

Innovatief

Goede ruimtelijke kwaliteit



Hoe gaan we verder?

 12 juli - Publicatie VKA, samen met milieueffectrapportage (u kunt uw reactie indienen tot 1 

september a.s.)

 Najaar

- Vaststelling door Algemeen Bestuur waterschap

- Afspraken met gebiedspartners over samenwerking

- Besluit over splitsing projectgebied

- Beantwoording van reacties op de plannen (reactienota)

 Begin 2023 - Start planuitwerking; eerste gesprekken grondverwerving

 2025-2028 - Realisatie



Een krachtige en herkenbare dijk, betekenisvol in stad en landschap
Voorkeursalternatief op hoofdlijnen









Veiligheidsopgave



Veiligheidsopgave

88% lengte met opgave

• Macrostabiliteit: 56%
• Piping: 51%
• Overloop/overslag: 20%
• Bekleding talud:

- landzijde: 15%
- rivierzijde: 17%

• Kunstwerk: 
Oude Sluis (piping)



Meekoppelkansen



Uitgangspunten ontwerp

• Een krachtige continue drager met eenduidig profiel
• Verschillende verschijningsvormen van de dijk in stad en landschap
• Ontwikkelen van de kwaliteiten van de stad
• Beschermen van de kwaliteiten van het landschap
• Toevoegen van attractieve plekken en herinrichting van de openbare ruimte



Sleutelgebieden



Een krachtige en herkenbare dijk, 
betekenisvol in stad en landschap

• Veilige beheerbare sobere en doelmatige dijk
• Zoveel mogelijk in grond vanwege 

duurzaamheid en uitbreidbaarheid
• Geen klei-inkassingen in het voorland
• Beperken ruimtebeslag pipingbermen 

(kosten/landgebruik/landschap)
• Waar verticaal onderzoek innovatief
• Maatwerk waar ruimte beperkt is (woningen) of 

kwaliteiten groot zijn (natuur en landschap)
• Geen huizen amoveren

Hoofdlijn maatregelen



De ‘nieuwe’ dijk

Nieuwe dijk en maatwerk

Voorbeelden maatwerk



Dank voor uw aandacht
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