
Dijkversterking Jaarsveld- Vreeswijk
Werkatelier 18 februari 2021



Programma

19:15 – 19.45 Welkom, terugblik en vooruitblik
19.45 – 20.15 Introductie Ruimtelijk kwaliteitskader

20.15 – 20.30 Pauze 

20.30 – 21.20 Opgaven bespreken voor een aantal deeltrajecten
21.20 – 21.30 Afsluiting



Waar staan we nu?

 Veiligheidsopgave in 
beeld

 Verzamelen informatie 
en ideeën

 Hebben we informatie 
goed verwerkt?

 We werken toe naar 
de oplossingen die 
het meest kansrijk 
zijn

 Van de meest kansrijke 
oplossingen bepalen we 
de effecten en brengen 
we op hoofdlijnen de 
kosten in beeld

 De beste oplossing blijft 
over; het algemeen 
bestuur van het 
waterschap neemt 
hierover een besluit 

Nota van 
Uitgangspunten

Nota Kansrijke 
Oplossingen

Concept Nota 
Voorkeursalternatief

Nota  
Voorkeursalternatief

Informatiebijeenkomsten, werkgroepen en besluit door waterschap



Terugblik

1e werkatelier was 9 december
- Samen het gebied 

doorgelopen en wensen en 
kansen verzameld

Die hebben wij verwerkt in het 
ruimtelijk kwaliteitskader en in 
de nota van uitgangspunten

Daarnaast wordt er gerekend aan 
de veiligheidsopgave



Vooruitblik

Het ruimtelijk kwaliteitskader en de nota van uitgangspunten zijn de 
basis voor het zoeken naar oplossingen voor de dijkversterking.

In april worden de uitgangspunten vastgesteld door bestuur 
waterschap. Daarna organiseren we weer een brede 
informatiebijeenkomst.

Komende tijd werken we aan oplossingen voor een stukje van de 
opgave: dit zijn bouwstenen.

Maar eerst: hebben wij jullie input goed verwerkt?



Wat gaan we vandaag doen?

• We zoomen in op de gebiedsopgave
• 11 maart lichten we de veiligheidsopgave nog een keer toe

• Wat wij van jullie en van gesprekken met bijvoorbeeld gemeenten 
hebben gehoord is verwerkt in het ruimtelijk kwaliteitskader. 

• Staat jullie input er goed in?
• Dan wordt het onderdeel van het denken over oplossingen 

en kansen.
• Wij hebben kansen en knelpunten geformuleerd voor stukjes van 

de dijk. 
• Zien jullie al oplossingen?



Programma

19:15 – 19.45 Welkom, terugblik en vooruitblik
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Ruimtelijke kwaliteit



Ruimtelijke Kwaliteit bij de dijkversterking

=
Synergie tussen verschillende kansen en opgaven 
vanuit waterveiligheid, gebiedskenmerken en 
omgevingsambities

Water-
veiligheid

Gebieds-
kenmerken

Ruimtelijke 
kwaliteit

Omgeving



Inhoud Ruimtelijk Kwaliteitskader
• Analyse in thema’s
• Ruimtelijke karakteristieken en dijkvakindeling
• Visie en leidende principes voor dijkversterking

Ontwerpopgaven per deeltraject bespreken (vijf van de elf)
• Fort Vreeswijk
• Nieuwegein
• Zone A2
• Landschappelijke dijk
• Jaarsveld



Themakaarten en aandachtspunten verbeterd aan de hand van opmerkingen



Zicht naar het oosten met Uitweg, de Horde, kleiputten, oudhoevig agrarisch land 



Themakaarten en aandachtspunten verbeterd aan de hand van opmerkingen



Zicht naar het oosten met de Bossenwaard, A2, Nieuwegein



Samenvattende kaart landschappelijke thema’s



Kernkwaliteiten van de dijk in het landschap
a) De dijk is een continu, verbindend element in het veranderende landschap
b) De dijk is een grens tussen verschillende vormen van occupatie en landgebruik
c) De dijk laat een historisch en tijdloos gevecht tegen het water zien
d) De dijk is een recreatieve as langs aantrekkelijke terreinen
e) De dijk passeert structuren in het landschap: de A2, het Lekkanaal en de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie (Fort Vreeswijk)



A. De dijk is een continu, verbindend element in het veranderende landschap 
(Zicht op Jaarsveld bij hoog water) 



B. De dijk is een grens tussen verschillende vormen van occupatie en landgebruik
(Zicht op de Horde en Uitweg) 



C. De dijk laat een historisch en tijdloos gevecht tegen het water zien
(Zicht op de 3 wielen en Uitweg) 



D. De dijk is een recreatieve as langs aantrekkelijke terreinen
(Zicht op de 3 sluizen in Vreeswijk) 



De dijk passeert structuren in het landschap: de A2, het Lekkanaal en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(Zicht op de A2 brug, dam IJssel en de ondergelopen Bossenwaard)







Visie

1. Ontwikkel de dijk als een stevige drager en een leesbare en krachtige verdediging tegen het 
water

2. Maak de geschiedenis van de dijk beter zichtbaar en geef vorm aan het landschap vanuit van 
historische inspiratie

3. Maak de dijk een beleving voor alle gebruikers; versterk de dijk als recreatieve as
4. Gebruik de dijk als ecologische verbinding
5. Maak de dijk herkenbaar bij kruisende structuren over de rivieren
6. Behoud woningen en gebouwen en behoud/ verbeter beplantingsstructuren



VOORBEELD
2. Maak de geschiedenis van de dijk beter 
zichtbaar en geef vorm aan het landschap 
vanuit van historische inspiratie

Van visie naar principes

Principes uitgewerkt op verschillende schaalniveaus
- Landschap
- Dijkprofiel
- Object en element
- Materiaalgebruik



Schaalniveau Landschap



Schaalniveau Dijkprofiel



Schaalniveau Object en element



Schaalniveau Materiaalgebruik



Pauze 









Hoe kunnen we de samenhang tussen fort, bunker en entree Vreeswijk verbeteren?





Hoe kunnen we de dijk en de rivier beter beleefbaar maken in de wijk





Hoe kunnen we weerszijden van de A2 beter verbinden?





Hoe kunnen recreatie en landbouw samen gaan?





Hoe kunnen we Jaarsveld voor de recreant aantrekkelijker maken?



Bedankt voor jullie inbreng! 
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