
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt 
de komende jaren de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. 
Dat doen we om deze ook in de toekomst voldoende veilig 
te houden. Samen met bewoners, onze gebiedspartners 
en andere belanghebbenden maakten we een dijkontwerp 
op hoofdlijnen voor een veilige en mooie dijk. Dit heet het 
voorkeursalternatief. In deze samenvatting leest u hoe 
dit dijkontwerp eruitziet.
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Nieuwsbrief

Nota Voorkeursalternatief 
De nieuwe dijk

Project Sterke Lekdijk

De dijkversterking tussen Jaarsveld en Vreeswijk is onderdeel van project 
Sterke Lekdijk. De Lekdijk beschermt een groot deel van West- en 
Midden- Nederland tegen een overstroming vanuit de rivier. Een gebied 
waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken. Door lokale en 
technische kennis te combineren, komen we tot een veiligere en mooiere 
Lekdijk.

Onze gebiedspartners

Het voorkeursalternatief 
in het kort
Voor het voorkeursalternatief hanteren we overal 
hetzelfde dijkprofiel, met maatwerk waar dat nodig 
is. Dit noemen we de nieuwe dijk. 

De nieuwe dijk is de volgende stap in de lange reeks 
dijkversterkingen die in de loop van de eeuwen hebben 
plaatsgevonden.  De waterveiligheid staat voorop, maar 
daarnaast houden we  rekening met beheerwensen, natuurwaarden, 
cultuurhistorisch erfgoed, agrarische waarden en recreatief gebruik. 

Soms staat bebouwing dicht op de dijk, of heeft de dijkversterking 
gevolgen voor bomen, natuur of bijzondere objecten op de dijk. 
Op die plekken passen we maatwerk toe. In deze folder geven we 
hiervan een paar voorbeelden. 

Volledige Nota Voorkeursalternatief

De achtergrond van bepaalde keuzes en meer 
informatie leest u in de volledige Nota Voorkeur-
salternatief. In deze nota vindt u onder andere 
kaarten, dwarsdoorsnedes en meer informatie 
over de afwegingen. Bekijk de nota op hdsr.nl
of scan de QR-code hiernaast.
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Een voorkeursalternatief is het meest optimale plan op hoofd-
lijnen. We beoordeelden alle mogelijke oplossingen voor het 
verbeteren van de waterveiligheid . De drie meest kansrijke 
oplossingen werkten we daarna uit. Daarbij hebben we onder 
meer gekeken naar de waterveiligheid, kosten, woonbeleving en 
naar de effecten op natuur, ruimtebeslag en uitvoerbaarheid. Zo 
zijn we tot een combinatie van de meest geschikte oplossingen 
gekomen: het voorkeursalternatief. 

De weg naar het 
voorkeursalternatief
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Meekoppelkansen

Het waterschap wil de dijk niet alleen sterker maken, maar waar  
het kan ook mooier. Dit doen we samen met onze gebiedspartners: 
de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, de provincie Utrecht, 
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.  Zo verkennen we bijvoorbeeld  
de mogelijkheden voor het aanleggen van wandelroutes; zetten we  
in op bloemrijke dijken aan de rivierkant en kijken we waar de natuur 
in de uiterwaarden kan worden verbeterd. Langs de dijk en in  
Vreeswijk verbeteren we de beleefbaarheid van ons cultureel erfgoed.               
Tot slot proberen we de weg op de Lekdijk zo veilig mogelijk te 
maken. 

De nieuwe dijk

Op een aantal plekken wordt de dijk verhoogd. Waar nodig 
worden taluds verflauwd. Flauwere taluds zijn beter te beheren 
en bieden aan de rivierkant een goede ondergrond voor een 
bloemrijke begroeiing. Hiermee verbeteren we de biodiversiteit.

De weg op de dijk richten we zoveel mogelijk fietsvriendelijk in. 
Daarbij kijken we samen met onze gebiedspartners ook waar 
we rustpunten kunnen realiseren.

Op plaatsen waar de stabiliteit van de dijk onvoldoende is, 
verstevigen we de binnenkant van de dijk met extra grond. Waar 
nodig wordt deze berm gecombineerd met een ondergrondse 
verticale oplossing tegen piping. 

Aan beide kanten van de dijk komt een 5 meter 
brede beheerstrook, dat aan de rivierkant mogelijk ook als 
wandelpad te gebruiken is.

Op plekken waar geen ruimte is voor een versterking met een 
grondberm passen we ondergrondse, verticale constructies toe. 

Weinig extra ruimte nodig

De grondbermen en de verticale maatregelen passen over 
het algemeen binnen de huidige ruimte die dijk tot aan 
de teen inneemt. Op de bermen kan na de dijkverster-
king landbouw blijven plaatsvinden. 

Bestaande woningen en bedrijven blijven staan. Op plekken 
waar weinig ruimte is, zoeken we met maatwerk een 
oplossing. 
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Kruinverhoging

maatwerk bij bebouwing en landschappelijke waarden

Stabiliteits- en pipingbermen

Verticale stabiliteits- en pipingmaatregelen

---

---

---

---

Maatregelenkaart op hoofdlijnen
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Hoe gaan we verder?

In december 2022 stelt het bestuur van het waterschap het 
voorkeursalternatief vast. Al uw wensen, suggesties en mogelijke 
meekoppelkansen die we tijdens verschillende informatiebijeenkom-
sten en werkateliers hebben opgehaald, hebben we geregistreerd 
in onze projectadministratie. Ook heeft u mogelijk schriftelijk of 
per e-mail gereageerd op onze plannen. Na de vaststelling van het 
voorkeursalternatief krijgt u van ons bericht wat we met uw reactie 
hebben gedaan.

Daarna gaan we het ontwerp verder uitwerken tot een definitieve 
oplossing voor de dijkversterking. Ook in deze fase betrekken we u bij 
onze plannen.

Keukentafelgesprekken met grondeigenaren

Het waterschap gaat met alle grondeigenaren aan de Lekdijk in gesprek. 
Voor het deel Jaarsveld-Vreeswijk gebeurt dit in de tweede helft van 
2023. Meer informatie vindt u op onze website: Grondverwerving – 
HDSR. 

Met vragen hierover kunt u terecht bij Mike Seelen, coördinator Grond-
zaken, via sterkelekdijk@hdsr.nl of via 06-11614770.

Wilt u ook de e-nieuwsbrief ontvangen?

Met de digitale nieuwsbrief blijft u via uw e-mail op te  
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Aanmelden kan via: hdsr.nl/sterkelekdijk. 
Mailen kan ook: sterkelekdijk@hdsr.nl. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Jaarsveld-Vreeswijk valt onder het project Sterke Lekdijk, 
dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin 
werken de Rijksoverheid en de waterschappen nauw samen. Tot aan 
2050 wordt meer dan 1100 kilometer dijk versterkt. Zo houden we 
ons land veilig, voor nu en in de toekomst.

Contact en meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie over het dijkversterkingsproject 
Jaarsveld-Vreeswijk? Of heeft u ideeën of vragen over dit project?

Dit kunt u doen:
• Kijk op Jaarsveld - Vreeswijk – HDSR 
• Bel met Marloes Springer, 
         omgevingsmanager via 06-22706104
• Stuur een e-mail naar: sterkelekdijk@hdsr.nl

Colofon

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

Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’ 
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/jaarsveld-vreeswijk
sterkelekdijk@hdsr.nl

Projectbesluit

2023 - 2025

We maken de dijk klaar 
voor de toekomst

2025 - 2028
Planuitwerkingsfase Realisatiefase

foto Coen Wisse

Planning

Aan het eind van 
de verkenningsfase wordt 
een Voorkeursalternatief 

vastgesteld

2020 - 2022
Verkenningsfase


