
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zesde werkatelier dijkversterking JAV 12 mei 2022 
 
Terugkoppeling bijeenkomst, korte toelichting op het proces rondom 
meekoppelkansen en uitnodiging gesprek met waterschap en gemeente 
Nieuwegein. 
 
 
Op donderdag 12 mei organiseerde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het 6e werkatelier in 
het kader van de plannen voor de dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk. Tijdens dit, en vorige 
werkateliers, is veel gesproken over de meekoppelkansen. Dat zijn initiatieven van derden die 
gelijktijdig met dijkversterking kunnen worden gerealiseerd. Ze zorgen voor meerwaarde omdat ze 
bijvoorbeeld zorgen voor meer verkeersveiligheid en meer aandacht voor erfgoed, of doordat er 
minder hinder is door gelijktijdige uitvoering. Meekoppelkansen zorgen ook  voor verlaging van de 
maatschappelijke kosten. De essentie is, dat meekoppelen een maatschappelijke meerwaarde 
oplevert.  
 
Om deze meekoppelkansen te kunnen onderzoeken vraagt het waterschap tijdens de 
verkenningsfase aan omwonenden en andere belanghebbenden welke wensen en ideeën zij hebben 
om die meerwaarde mogelijk te maken. Om vervolgens een kans ook daadwerkelijk te kunnen 
realiseren zijn verschillende onderzoeken en afspraken nodig. We bekijken of het idee haalbaar is en 
inderdaad voor meerwaarde zorgt. In veel gevallen zijn andere overheden (gemeente, provincie, 
rijkswaterstaat) de formele eigenaar van een meekoppelkans. De formele eigenaar van een 
meekoppelkans, moet er ook voor zorgen dat de financiering wordt geregeld. Zo is de gemeente 
verantwoordelijk voor de weg op de Lekdijk. Aanpassingen aan de weginrichting moeten dan ook 
door de gemeente goedgekeurd worden. Hetzelfde geldt voor meekoppelkansen die over natuur of 
recreatie (wandelroutes) gaan: hier zijn meerdere partijen samen verantwoordelijk voor het 



ontwerp, de financiële en juridische borging. Met andere woorden: het waterschap kan alleen door 
samen te werken meekoppelkansen opnemen in het project van de dijkversterking.  
 
De verkenningsfase is een periode waarin we die zoektocht samen doormaken.  
Het werkatelier is een vorm van participatie waarin we o.a. aan omwonenden vragen om al vóór de 
besluitvorming met ons mee te denken. Op die manier horen wij uit 1e hand welke kansen en 
knelpunten rondom de dijk worden ervaren. Voor de deelnemers biedt het de mogelijkheid om heel 
direct ideeën te delen én zorgen te uiten. Bovendien hebben direct betrokkenen vaak de meeste 
kennis van wat er speelt in het gebied. We nodigen onze samenwerkpartners ook altijd uit.  
 
We realiseren ons dat deze werkvorm betekent dat we soms nog onvoldoende duidelijkheid kunnen 
bieden. Simpelweg omdat de besluiten nog niet genomen zijn. Richting het einde van de 
verkenningsfase werken we hard aan het vastleggen van samenwerkafspraken met gemeenten 
Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat om in de zomer aan iedereen 
te kunnen tonen op welke manier de dijk versterkt wordt én hoe we daarbij extra kwaliteiten gaan 
toevoegen.  
 
We hebben ook jullie oproep gehoord om samen met de gemeente Nieuwegein de ingrepen langs de 
Lekboulevard, in Vreeswijk en richting de Beatrixsluizen te bespreken. Daarom bieden we jullie de 
mogelijkheid aan om samen met het waterschap en de gemeente te bespreken hoe de wensen uit 
het gebied een plek kunnen krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden via sterkelekdijk@hdsr.nl (onder 
vermelding van “bijeenkomst Nieuwegein, dijktraject JAV”). Samen met de gemeente maken we dan 
een afspraak met u. 
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