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Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven
loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over

Coronavirus en het project Sterke Lekdijk

een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, natuur, recreatie, wonen en werken en
monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt
gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen
met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van
2019 tot en met 2027.

Ook het waterschap helpt natuurlijk mee om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarom werkt het projectteam vanuit huis. Daarnaast vinden tot nader order bewonersbijeenkomsten digitaal plaats.
Dat geldt voor grotere bijeenkomsten, maar ook voor
een-op-een gesprekken. Wel zijn we aan het kijken hoe
we, met RIVM-richtlijnen in acht nemend, weer voorzichtig
kunnen opstarten met bijeenkomsten op locatie. We hopen
u snel weer te ontmoeten en in gesprek te gaan over onze
prachtige dijk: de Lekdijk.

Nota van Uitgangspunten gereed
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over
het dijkversterkingsproject tussen
Salmsteke en Schoonhoven. Via deze
nieuwsbrief vertellen we u over de
voortgang van het project, wat we
hebben gedaan en wat we gaan doen.
Vorig jaar hebben we het project opgestart. We
hebben toen kennisgemaakt met een groot deel
van de bewoners en partijen uit de omgeving
tijdens bewonersavonden. Ook hebben we veel
waardevolle informatie opgehaald over het gebied en de kansen die er liggen tussen Salmsteke
en Schoonhoven.
Het waterschap heeft de verkregen informatie
en reacties van bewoners en andere partijen
nader uitgezocht en verwerkt. Daarnaast hebben
we eigen onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld
bodemsamenstelling, kabels en leidingen en
hebben we werkgroepen georganiseerd. Alle
informatie hebben we gebundeld in de Nota van
Uitgangspunten.

In deze nieuwsbrief informeren we
u over drie ontwikkelingen:

en kunnen we weer in gesprek over de versterking van onze prachtige dijk.

1. De uitgangspunten voor het ontwerpproces
van de nieuwe dijk zijn klaar en opgeschreven
in een nota. 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.
2. Het waterschap wil graag een aantal gronden
waarop dijkversterkingsmaatregelen uitgevoerd
worden, in eigendom verwerven. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over en staat
aangegeven waar u meer informatie kunt
vinden of bij wie u uw vragen kunt stellen.
3. Tot slot geven we een overzicht van de
planning van de bijeenkomsten van de
Werkgroep SAS en de activiteiten voor de
komende maanden.
In deze coronatijd had ik u het liefst persoonlijk
ontmoet, maar dat gaat helaas even niet.
Hopelijk zien we elkaar snel weer in het echt

veilige dijken

droge voeten

KOEN MATHOT
koen.mathot@hdsr.nl
06 307 047 13

schoon water

Wat hebben we gedaan?
Nota van Uitgangspunten

Wat vindt u van de Nota van Uitgangspunten?

De afgelopen maanden heeft het projectteam hard
gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten. Deze
nota is een combinatie van onderzoeksresultaten,
bijvoorbeeld om te kijken waar we de dijk moeten
versterken, ideeën en aandachtspunten van
bewoners en andere partijen. Door alle informatie
te combineren, zijn we gekomen tot een startdocument: de Nota van Uitgangspunten. U vindt
dit document op onze website. Om u op weg te
helpen, heeft omgevingsmanager Koen Mathot
een video gemaakt om u door het document te
loodsen. Hij legt uit wat er in de Nota staat en hoe
u het document het best kunt lezen. Ga hiervoor
naar onze website: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas.

We zijn benieuwd wat u van de Nota van Uitgangspunten
vindt. Hebben we uw ideeën juist overgenomen? Staan uw
aandachtspunten goed omschreven? Heeft u op- of aanmerkingen? Laat het ons weten. Dat kan op twee manieren:
• Stuur uw reactie per mail naar
sterkelekdijk@hdsr.nl.
• Geef uw reactie telefonisch door aan omgevingsmanager Koen Mathot via 06 307 04 713

Kennisgeving voornemen en participatie
Bij het project Sterke Lekdijk zetten we vol in op participatie. We gaan het gesprek aan met de omgeving en willen
samen
tot een mooi en veilig ontwerp komen voor de
dijkversterking. Dit hebben we vastgelegd in een “Kennisgeving voornemen en participatie”. Deze is te vinden op onze
website www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas.

-

Maak kennis met ...
Steef Severijn (projectmanager)
In de nieuwsbrieven over de dijkversterking Salmsteke – Schoonhoven laten we u
kennismaken met de projectteamleden. Dit keer een interview met Steef Severijn,
projectmanager.
1. Projectmanager, wat houdt dat in?

2. Wat inspireert je in je werk?

Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor
een beheerste voorbereiding en planuitwerking,
waardoor we binnen ons budget en binnen de
planning een kwalitatief goed project kunnen
uitvoeren. Als projectmanager doe ik dat met een
fijn team van betrokken mensen waarin bijvoorbeeld ook veel omgevingskennis en technische
kennis aanwezig is. Daarnaast hebben we ook veel
aandacht voor organisatie, projectbeheersing en
contractmanagement. Wij overleggen elke week
over de mijlpaalproducten, de voortgang van het
ontwerp en bespreken signalen van alle partijen en
bewoners in de omgeving. Die signalen proberen
we te vertalen in wensen en eisen en krijgen een
plaats in ons ontwerpproces.

In mijn werk probeer ik te verbinden. Ik luister
graag naar alle teamleden en ik vind het leuk om
niet alleen met het proces bezig te zijn, maar ook
om met team na te denken over de inhoudelijk
beste oplossingen. Er is veel gaande in dijkenland
op het gebied van technische innovaties en ik vind
het een mooie uitdaging om binnen budget en
met vaart de plannen op te stellen en daarbij ook
slimme innovaties op grotere schaal toe te passen.

3. Wat vind je de mooiste plek langs
de Lekdijk?
Ik vind de dijk van Salmsteke tot aan Schoonhoven
eigenlijk over het hele traject mooi en afwisselend en ik kijk met plezier links en rechts naar het
binnendijkse cultuur- en buitendijkse natuurlandschap. Behoedzaam behoud van dit prachtige
landschap is dan ook een belangrijk uitgangspunt
voor ons. En ik ga met veel plezier naar de pleisterplaats bij het dijkwiel Willige Langerak als ik dan
toch moet kiezen.

4. Wat wil je bereiken binnen het project?
In projecten en programma’s heb ik zelf altijd
gehamerd om in verbinding te staan met alle
omgevingspartijen. Ik wil graag dat partijen zich
blijven herkennen in de keuzes die we maken en
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bovenal dat bewoners aan het eind zeggen dat het
niet altijd eenvoudig was, maar dat we wel zorgvuldig rekening hebben gehouden met individuele
situaties. Met het tempo dat we moeten maken
en de grootschaligheid van het project is het een
kunst om tegen acceptabele kosten rekening te
houden met alle belangen. Ik ben er van overtuigd
dat dit kan en wil het voor ons project ook graag
in praktijk brengen.

5. Wat doe je graag als je niet met
de Lekdijk bezig bent?
Naast mijn plezier om te sporten (vooral hardlopen), te schrijven en ook na te genieten op een
terrasje, houd ik me ook een paar dagen in de
week actief bezig met de energietransitie, waarbij
ik zelf al enkele jaren in tijd en geld investeer in
waterstoftankstations. Het is fijn als werk ook een
hobby is. Ik hoop en verwacht dat de aannemer
voor ons dijktraject al veel materieel zal inzetten dat emissieloos is, dus batterij-elektrisch en
waterstof-elektrisch. Zelf ben ik bezig met de
projectontwikkeling van waterstoftankstations
in Amersfoort, Rotterdam The Hague Airport,
Nijmegen en Venlo die in 2022 open moeten gaan.
Ik heb ook een waterstofauto besteld en hoop
daar eind dit jaar mee rond te ronden tijdens mijn
bezoeken aan de dijk.
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Wat komt eraan?
op middels een dijkversterking. In december 2019
is de werkgroep voor het laatst bijeengekomen.
Voor deze sessie benaderen we de deelnemers
opnieuw, eventueel aangevuld met nieuwe geïnteresseerden. Heeft u interesse om deel te nemen aan de
werkgroep? Laat het weten via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Overleggen met de Werkgroep
Salmsteke-Schoonhoven
Eind juni vindt een tweede werkgroep plaats met
bewoners. Vanwege het coronavirus zal deze
bijeenkomst digitaal plaatsvinden. Het doel van de
bijeenkomst is om het ontwerpproces en de
integrale oplossingsrichtingen per dijkzone te
bespreken. Informatie over de oplossingsrichtingen
zijn te vinden op www.doemeemetprojectsas.nl.
Daarnaast herhalen we kort wat een dijkversterking inhoudt, wat kan er misgaan en hoe los je dat

In oktober 2020 hopen we een derde bijeenkomst
met de Werkgroep weer in het gebied te organiseren. Als u zich aanmeldt voor de werkgroep of
nieuwsbrief, blijft u op de hoogte hiervan.
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Nota van
uitgangspunten

Nota Kansrijke
Oplossingen

Conceptnota
Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief

Medio 2020

Najaar 2020

Begin 2021

Medio 2021

Alle mogelijke
ideeën en wensen

3 oplossingen

Volgende stappen
Het projectteam van Salmsteke – Schoonhoven
zoekt komende maanden persoonlijk contact met
u op om na te gaan of de informatie uit deze brief
en de Nota van Uitgangspunten duidelijk is en of
u nog andere vragen heeft. Deze gesprekken zijn
vrijblijvend en informatief en vinden plaats tijdens
de Verkenningsfase van het project.
Na deze werkgroepbijeenkomsten en persoonlijke
contacten gaan we de ingebrachte reacties combineren met de resultaten uit de veiligheidsonderzoeken. Veiligheid staat voorop, maar we maken
ook graag de omgeving mooier. Alle informatie
verwerken we in drie kansrijke oplossingen, die in
de Nota Kansrijke Oplossingen worden beschreven.
Dit zijn de oplossingsrichtingen waar we mee verder werken richting een Voorkeursalternatief, het
voorlopige ontwerp voor de dijkversterking dat aan
het eind van de verkenningsfase gereed is.

1 voorkeursalternatief
De kansrijke oplossingen worden online gepubliceerd met een toelichting erbij. Wij vragen u op
dat moment om te reageren op de oplossingsrichtingen, zodat we goed in beeld hebben of we op
de goede weg zijn. Ook nodigen we u graag uit om
eventuele aanvullingen toe te voegen, zodat we
die mee kunnen nemen in het ontwerpproces.

Mijn dijk ...
de dijk verandert en daar bouwen we op voort
“De ‘magie’ die het gebied oproept
mag niet verloren gaan”
(Lekdijkbewoner tijdens een informatiebijeenkomst
in december 2019)
De Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven wekt
de indruk dat de tijd hier heeft stilgestaan. De
schapen grazen zorgeloos tussen de fruitbomen.
Monumentale dijkopgangen met bomenrijen en
toegangspoorten reiken vanaf de erven tot aan
de kruin. Op het schiereiland De Bol bouwen de
oeverzwaluwen nesten in de steile oevers. Bij de
Veerpoort van Schoonhoven wachten auto’s op
het pontje voor een oversteek naar Groot Ammers.
Toch is dit landschap door de eeuwen heen steeds
aan verandering onderhevig geweest. Trage veranderingen weliswaar, maar met grote impact.

oeverwallen langs de rivier. Op kruisingen van
waterwegen ontstonden permanente nederzettingen, zoals Schoonhoven. Rond 1100 verandert het
moeraslandschap door systematische ontginning:
de kavels werden gebruikt voor akkerbouw en
veeteelt. Ontwatering leidde tot oxidatie van de
veenbodem, waardoor deze begint te zakken. Om
overstroming van het land te voorkomen werden langs de
rivier

lage kades aangelegd die het rivierwater moesten
keren. Langs de kades ontstond in de loop der tijd
een lintbebouwing. Deze eerste dijken bezweken
regelmatig met alle ellende van dien.
Wilt u weten hoe we deze historie van de dijk
ook gebruiken voor onze dijkversterking in
de toekomst? Lees dan verder in de Nota van
Uitgangspunten, te vinden op onze website
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas.

Ooit was hier vooral de natuur de baas: vlechtende
rivieren baanden zich een weg door het moerassig
gebied. In deze natte gebieden kon eeuwenlang
veen groeien. Pas rond 200 brak de Lek door een
oeverwal bij Wijk bij Duurstede en baande zich
een weg door de Lopikerwaard naar de kust. De
mens deed vermoedelijk zijn intrede via de hogere
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Oproep: Geef natte plekken en uw
aandachtspunten aan op de kaart
Geef natte plekken aan of laat ons andere aandachtspunten weten. Waar
moeten we rekening mee houden volgens u? Wat mogen we niet vergeten?
Welke ideeën heeft u voor de dijkversterking? U kent de omgeving het best.
Help ons om ervoor te zorgen dat we niets over het hoofd zien. Help het waterschap en doe mee op de website www.doemeemetprojectsas.nl.

Besluit algemeen bestuur
grondstrategie Sterke Lekdijk
De afgelopen tijd zijn er vanuit de omgeving vragen gesteld over de grondstrategie bij het project Sterke Lekdijk. Het Hoogheemraadschap wil delen van
de dijk verwerven om de waterveiligheid op lange termijn optimaal te borgen.
In de oorspronkelijke strategie wilde het waterschap het binnentalud én de
binnenberm verwerven. In een verduidelijking en verbetering van de strategie
is dit aangepast naar het verwerven van het binnentalud en het vestigen van
een zakelijk recht op de binnenberm. Daarbij is ook goed geluisterd naar de
belangen en zorgen van ondernemers, bewoners en commissieleden tijdens de
commissie Systeem, Kwaliteit en Keten van het algemeen bestuur.
Op 13 mei heeft het algemeen bestuur bevestigd dat deze verbeterde versie
van strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk het uitvoeringskader voor
de grondverwerving blijft. Daarbij gaan we met alle grondeigenaren persoonlijke gesprekken voeren en betrekken we daarin uw individuele belangen.
Minnelijke overeenstemming is het uitgangspunt voor het waterschap.
Deze gesprekken zullen worden opgestart tijdens de Planvormingsfase nadat
het Voorkeursalternatief is vastgesteld. Voor meer informatie, kijk op onze
website: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/grondverwerving. Op die website beantwoorden we ook veel gestelde vragen, onder andere over beheer en onderhoud.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Contact en meer informatie

Deelproject Salmsteke – Schoonhoven 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 Salmsteke – Schoonhoven kijkt
u op onze website: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas.
Voor vragen over het project kunt u ook mailen naar
sterkelekdijk@hdsr.nl of contact opnemen met
omgevingsmanager Koen Mathot: 06 3070 4713

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 Salmsteke – Schoonhoven. U kunt zich
aanmelden via www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas.
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www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas
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