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Dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk
Het dijkversterkingstraject loopt van de Beatrixsluis in
Nieuwegein tot aan het dorp Jaarsveld. Dit beslaat een
totale lengte van 13 kilometer. De Lekdijk gaat deels op
in het stedelijke gebied bij Vreeswijk en is daarbuiten erg
groen. Het project is in 2020 gestart met een inventarisatie
van de opgave om de dijk voldoende sterk te maken. De
resultaten daarvan staan in de Nota van Uitgangspunten.
In deze nieuwsbrief vertellen we u hier meer over.

Coronavirus
In verband met het coronavirus werkt het projectteam nog
steeds vanuit huis. Daarmee helpen we de verspreiding van
het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden organiseren we vooralsnog ook bewonersbijeenkomsten online.
Zodra het weer mogelijk is, gaan we zeker het gebied in om
met u het gesprek te voeren over onze prachtige Lekdijk.

We zijn op weg!
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over het
dijkversterkingsproject tussen Jaarsveld en
Vreeswijk. Via deze nieuwsbrief vertellen we
u over de voortgang van het project, wat we
hebben gedaan en wat we gaan doen.

Opstartfase afgerond
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over
de startfase van het dijkversterkingsproject.
Deze fase bestaat uit twee delen: het in kaart
brengen van wat er moet gebeuren om de dijk
te versterken en het onderzoek doen naar welke
wensen er zijn vanuit het gebied. Inmiddels hebben we deze opstartfase afgerond. Het resultaat
noemen we de Nota van Uitgangspunten.

Informatie samengebracht
Tijdens de informatiebijeenkomst eind vorig
jaar en via werkateliers en gesprekken met onze
partners haalden we waardevolle informatie op

over het gebied. Daarnaast deden we zelf onderzoek naar bijvoorbeeld de bodemsamenstelling,
archeologie en waardevolle natuurwaarden in
het gebied. Onze technische experts onderzochten waar we de dijk moeten versterken. Al deze
informatie brachten we samen in de Nota van
Uitgangspunten. Deze Nota van Uitgangspunten
willen we met u delen en we zijn benieuwd naar
uw reactie. U kunt verderop in deze nieuwsbrief
lezen hoe u uw reactie kunt geven. U vindt de
Nota van Uitgangspunten op onze website.

Hoe gaan we verder?
Met deze Nota van Uitgangspunten en de
reacties van u, gebiedspartners en andere
belanghebbenden gaan we werken aan kansrijke
oplossingen voor de dijkversterking. Na de zomer
komen we hier bij u op terug. Dan hoop ik u
graag weer te zien en wie weet kan dat zelfs
live op locatie!
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Wat hebben we afgelopen tijd gedaan?
Samenwerking
In december en februari organiseerden we de eerste twee werkateliers. Met een enthousiaste groep
betrokkenen zijn tijdens het eerste werkatelier de
belangrijkste kansen en opgaven in verschillende
thema’s op de kaart gezet. Tijdens de tweede sessie
zoomden we wat verder in. Per deelgebied bespraken we de belangrijkste vraagstukken, zodat het
projectteam aan de slag kan met het uitwerken
van kansrijke alternatieven.

rekenen daarin van grof naar fijn: we onderzoeken
eerst waar we de dijk moeten versterken en daarna
onderzoeken we steeds meer in detail welke maatregelen precies nodig zijn. De eerste resultaten
van deze technische analyse zijn samen met de
gebiedsinventarisatie te vinden in de Nota van
Uitgangspunten. Daarin beschrijven we ook de vervolgstappen en het proces om de beste oplossing
voor de dijkversterking te vinden. Benieuwd naar
deze documenten? Op onze website kunt u
de Nota van Uitgangspunten inzien.

Communicatie en informatie
Eind april organiseerden we een online bewonersavond over de Nota van Uitgangspunten.
Voor meer dan 60 belangstellenden legden we uit
waar we nu staan, welke informatie in de Nota te
vinden is en hoe vanaf hier het traject er verder
uitziet. U heeft de mogelijkheid om op de Nota van
Uitgangspunten te reageren door ons te mailen via
sterkelekdijk@hdsr.nl. Uw reactie nemen we mee
in de verdere verkenningsfase. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hoe die periode eruit ziet.

De uitwerking van de kansen en opgaven vraagt om
samenwerking tussen HDSR, gemeenten, provincie
en Rijkswaterstaat. Daarom stemmen we de oplossingen voor de dijkversterking af met onze partners.
We werken op dit moment hard aan het maken van
goede afspraken voor deze samenwerking.

-

Nota van Uitgangspunten
Ons technisch team blijft in de verkenningsfase
rekenen aan de veiligheidsopgave. Op 18 maart
heeft Paul Nijenhuis een online dijkcollege gegeven met een uitleg over dijkveiligheid en de manier
waarop we werken aan een sterke Lekdijk. We

Maak kennis met ...
Peter Hesen, projectmanager
In iedere nieuwsbrief laten we u kennismaken met één van onze projectteamleden.
Deze keer is het de beurt aan Peter Hesen, projectmanager.

Projectmanager, wat houdt dat in?

Wat wil je bereiken binnen het project?

Ik geef leiding aan het projectteam dat zich
bezighoudt met de plannen voor de dijkversterking.
Zo’n team aansturen is vooral veel organisatorisch
werk. Ik zorg ervoor dat het projectteam zo optimaal mogelijk kan werken.

De eerste stap is om samen met tientallen deskundige collega’s en in goede afstemming met
het gebied in 2022 een mooi ontwerp voor de
dijkverbetering gereed te hebben. Een ontwerp
waarin op een adequate wijze de maatregelen voor
de dijk zijn gecombineerd met de wensen vanuit
het gebied.

Wat inspireert je in je werk?
Voor mij is het heel inspirerend om samen te
werken met een team en iets tastbaars tot stand
te brengen met maatschappelijk nut. Dat laatste
mag je uiteraard wel zeggen; we willen een veilige
dijk met een mooie omgeving realiseren. En wat
heel leuk is aan dit project: je kunt er in je vrije
tijd doorheen fietsen! Ik kan zeer genieten van
de weidse uitzichten vanaf de dijk en de pauzes
onderweg op pittoreske plekken.

veilige dijken

droge voeten

Wat doe je graag als je niet met
de Lekdijk bezig bent?
Als ik niet aan het werk ben voor het waterschap,
leer ik graag andere talen en doe ik vrijwilligerswerk. Dat laatste voor een fruitteeltbedrijf (appels,
peren, kersen, kiwi’s) en het watereducatiecentrum
‘Waterfort’ dat is gevestigd in het Lunet aan
de Snel (nabij fort Honswijk).
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Wat komt eraan?
Op weg naar kansrijke
oplossingen
De Nota van uitgangspunten vormt als
het ware de fundering voor de dijkversterking. Nu moeten we aan het ontwerp
werken. Daarvoor gaan we op zoek naar
logische combinaties van maatregelen
die nodig zijn voor een veilige dijk én
maatregelen die waarde toevoegen aan
het gebied. Samen met onze partners

en de deelnemers in de werkateliers stellen
we in de komende tijd een aantal kansrijke
oplossingen samen. Er moeten daarbij een
aantal keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld
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of er voldoende ruimte is voor een grondberm.
In het najaar moeten deze oplossingen gereed
zijn en organiseren we een volgende informatiebijeenkomst.
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Mijn dijk ... Peter Middelkoop
We maken kennis met ‘dijkbewoner’ en
zelfstandig ondernemer Peter Middelkoop (48 jaar). Hij verruilde zeven jaar
geleden Nieuwegein-Noord voor het
vakantiegevoel in Vreeswijk. Een wijk
waar hij tot die tijd onbekend mee was,
maar waar hij zich al snel helemaal thuis
voelde.
Woonkamer op ooghoogte met de dijk
Het was een prachtige dag toen Peter en zijn
vrouw hun huis voor het eerst bezichtigden, aan
de rand van Vreeswijk. Aan de overkant sierden
parasols het zand, boten voeren voorbij. Wandelaars liepen over de dijk met ijsjes in hun hand.
Het gaf hen dat vakantiegevoel, waardoor ze maar
kort hoefden na te denken over hun nieuwe plek.
“We wonen naast de Spuisluis, vlakbij de ijssalon,”
vertelt Peter enthousiast. Ze moesten wel een klein
beetje wennen aan het wonen in een huis dat in
de belangstelling staat. Hun woonkamer staat op
gelijke hoogte met de dijk. Als ze aan de eettafel
zitten, is dat min of meer op ooghoogte met voorbijgangers. Peter vertelt dat het weleens gebeurt
dat mensen naar hen zwaaien, maar dat vinden ze
hartstikke gezellig. “Als je hier gaat wonen, weet je
een beetje dat dit kan gebeuren.”

Ieder seizoen iets moois
Hij ervaart dat ieder seizoen iets moois meebrengt
naar de Lekdijk. Hij denkt terug aan toertochten

van bijzondere oldtimers die met enige regelmaat
over de dijk rijden. En in de winter kijken ze uit
over een prachtig winterlandschap. Naast de
gezelligheid die de Lekdijk geeft en dat het veel
mensen aantrekt, beseft Peter goed dat deze in de
eerste plaats veiligheid biedt. Zelf heeft hij nog
geen dijkversterking meegemaakt sinds hij bij de
Lekdijk woont. Wel waren er winters dat het water
zo hoog stond dat de uiterwaarden helemaal waren ondergelopen. Dit hoge water trekt vaak veel
bezoekers naar de Lekdijk. “Mensen komen dan op
zondagmiddag kijken hoe hoog het water staat”,
vertelt Peter.

koste zou gaan van het uitzicht. Aan de andere
kant moet het wel veilig blijven.” Peter geeft aan
dat hij zich zeker gehoord voelt. Via het werkatelier wil hij er ook dicht op zitten als het gaat om
de grondverwerving. Hij vindt het erg positief dat
je er als bewoner bij betrokken wordt en dat je de
kans moet pakken om erover mee te praten.

Tip voor het projectteam
Peter heeft ook nog een tip voor het projectteam:
“We hebben het al over de inrichting van het huis,
maar dat moet nog gebouwd worden, bij wijze
van. Blijf de omgeving daarom goed informeren en
betrekken!”

Het werkatelier
Peter is via werkateliers van Jaarsveld - Vreeswijk
betrokken bij het project Sterke Lekdijk: hij neemt
een keer in de twee maanden deel, met ongeveer
twintig mensen die verschillende invalshoeken
hebben over de dijk. Voor zijn deelname wist
Peter minder over de dijk: “Een leek denkt dat het
water nog wel drie meter kan stijgen, voordat het
halverwege de dijk komt.” Pas in het werkatelier
leerde hij dat het niet alleen gaat om water dat
over de dijk klotst. Er kan bijvoorbeeld water onder
de dijk doorstromen. Peter vindt het atelier ‘een
mooi project voor een goede voorbereiding van
de versterking, waarin veiligheid, recreatie en
woonplezier samenkomen’. Daarnaast geeft het ook
de nodige duidelijkheid en informatie. “Natuurlijk
zou het jammer zijn als de dijkversterking ten
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Peter en zijn vrouw zijn blij met hun huis. “Wij
vinden het bijzonder om aan de dijk te wonen. Na
een dag werken is het heerlijk thuiskomen, rijdend
over de dijk, genietend van het uitzicht.”
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Kort nieuws
Grondverwerving, stand van zaken
Alle grondeigenaren aan de Lekdijk ontvingen vorig jaar bericht over de grondverwervingsstrategie van het waterschap. Op onze website vindt u hier meer
informatie over: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/grondverwerving. Wij begrijpen
goed dat u hier vragen over heeft en dat u graag wilt weten wat dit voor uw
perceel betekent. Het is echter nu nog niet duidelijk wat de dijkversterking op
perceelsniveau betekent. Daar weten we eind volgend jaar pas meer over. Eind
2022 gaat het waterschap dan ook in gesprek met alle grondeigenaren om
iedere individuele situatie te bespreken. Het uitgangspunt van het waterschap is daarbij te allen tijde om tot minnelijke overeenstemming met u te
komen. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u uw grond verkopen aan
het waterschap? Neem contact op met Mike Seelen van team Grondzaken via
sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 1161 4770.

wij daarom extra aandacht aan deze bijeenkomsten. We onderzoeken ieders
persoonlijke belevingswaarde in gesprekken met diverse belangenorganisaties
en buurtverenigingen. Ook willen we graag in gesprek met bewoners langs
de dijk. Op deze manier kunnen we uw ervaring optimaal meenemen bij het
uitwerken van de plannen voor de dijkversterking. Samen komen we daarmee
tot het best mogelijke ontwerp voor de dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk.

Hoe beleeft u de dijk?
Vanaf het begin van de dijkversterking zien we een grote betrokkenheid in
de bewonersbijeenkomsten en werkateliers. In deze ontmoetingen wordt veel
gesproken over de waarde van het gebied voor bewoners en gebruikers. We
ervaren deze dialoog als bijzonder waardevol. De komende periode besteden

met u, tot een zo goed mogelijk ontwerp voor een
veilige én mooie dijk.

Groot enthousiasme

ELS OTTERMAN
Hoogheemraad

Dijkversterkingsproject Jaarsveld–Vreeswijk hebben
we vorig jaar opgestart in coronatijd. Dat was
best lastig. Het liefst heb je natuurlijk een eerste
kennismaking op locatie. Waar je elkaar kunt leren
kennen en een goed gesprek kunt voeren. Corona
gooide roet in het eten. Maar gelukkig boden
digitale bijeenkomsten uitkomst. Ik ben blij om te
zien dat er een grote groep enthousiaste bewoners
en andere belangstellenden met het projectteam
meedenkt. Zo komen we als waterschap, samen

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het traject Jaarsveld–Vreeswijk is een bijzonder
stukje van onze mooie Lekdijk. Van kleinere kernen
als Jaarsveld, Uitweg en Lopikerkapel tot aan het
stedelijke gebied van Nieuwegein. Een prachtig
divers traject. Daarom proberen we u op zoveel
mogelijk verschillende wijzen bij het project te
betrekken. Met werkateliers, bewonersavonden
en dijkcolleges. We willen graag met u in gesprek.
Ook staan wij open voor de kritische vragen of
kanttekeningen. Blijf daarom vooral meedoen de
komende tijd. Hopelijk tot snel langs de mooie
Lekdijk!

Contact en meer informatie

Deelproject Jaarsveld-Vreeswijk 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 Jaarsveld-Vreeswijk kijkt u op
onze website: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/.
Voor vragen over het project kunt u ook mailen naar sterkelekdijk@
hdsr.nl of contact opnemen met omgevingsmanager Marloes Springer:
06 2270 6104

Digitale nieuwsbrief

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

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief! 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
Jaarsveld-Vreeswijk. U kunt zich aanmelden via www.hdsr.nl/buurt/
sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/.
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Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/jaarsveld-vreeswijk
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