
Wat zijn meekoppelkansen?  
Voorbeelden van meekoppelkansen zijn de herinrichting van 
een uiterwaard, een woningbouwproject of de aanleg van een 
fietspad. Ook kleinere ingrepen als een betere aansluiting op 
een wandelpad, het inrichten van een rustpunt of het ver-
beteren van een oprit zijn meekoppelkansen.  

Als de ingediende meekoppelkans voldoet aan alle voorwaarden 
en het waterschap honoreert deze, wordt de kans meegenomen 
in het ontwerpproces. De meekoppelkans maakt dan deel uit van 
het dijkversterkingsproject. 

Meekoppelen met de dijkversterking
is mogelijk

Soms lukt het niet om een kans te combineren met de dijkver-
sterking, qua planning of ligging ten opzichte van de dijk. Dient 
de meekoppelkans een algemeen belang? Dan kan het water-
schap, de gemeente of de provincie u mogelijk helpen buiten
de dijkversterking om. Neem hiervoor contact met ons op. 

Meekoppelen met de dijkversterking
lukt niet, en nu? 

Meekoppelkansen
bij de dijkversterking
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk 
niet alleen sterker maken, maar waar mogelijk ook mooier of 
beter. Dat kunnen we niet alleen. Daarom maakt het water-
schap ruimte om ambities en ideeen van anderen in het 
gebied te koppelen aan de dijkversterking: meekoppelkansen. 

Duidelijk wie betaalt

Afwegen
Bij het beoordelen van een meekoppelkans 
kijken we primair naar veiligheid: de veiligheid 
van de dijk moet gelijk blijven. Ook moet de 
kans tegelijkertijd met de dijkversterking te 
realiseren zijn. 

Vergunningen OK

Andere belangrijke voorwaarden Wie beslist over de
meekoppelkansen? 

Alle ingediende meekoppel-
kansen worden zorgvuldig 
bekeken en afgewogen. 
Uiteindelijk beslist het
waterschap of een wens
gehonoreerd wordt of niet. 

droge voeten schoon waterveilige dijken

Voldoende draagvlak

Geen risico’s voor de dijk

Meekoppelen is meedoen
Het waterschap wil zoveel mogelijk meekoppelkansen realiseren. 
Daarbij hanteren we: meekoppelen is meedoen. Voor het
realiseren van een kans, vragen we u om zelf mee te
helpen en ook mee te betalen.

Goed idee?
Heeft u een goed idee voor een meekoppelkans? Of heeft u vragen over deze 
infographic? Laat het ons weten op sterkelekdijk@hdsr.nl of bel 030-6345700. Doet u mee?


