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Geachte heer/ mevrouw, 
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor het lokale en regionale 
waterbeheer in Midden-Nederland. Om ervoor te zorgen dat regionale waterkeringen, zoals dijken 
en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig. In deze brief 
informeren wij u over de aanstaande werkzaamheden aan de regionale waterkeringen langs de Vlist 
en Groote Kerkvliet. Ook nodigen wij u uit voor een online informatiebijeenkomst.  
 
Kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote Kerkvliet 
Het waterschap toetst de regionale waterkeringen elke 12 jaar op waterveiligheid. Uit de laatste 
toetsing blijkt dat delen van de kades langs de Vlist en Groote Kerkvliet niet meer voldoen aan de 
provinciale waterveiligheidsnormen als het gaat om hoogte en sterkte. Om ervoor te zorgen dat deze 
waterkeringen weer voldoen aan deze normen, willen wij in najaar van 2022 werkzaamheden aan 
deze kades uitvoeren.  
 
Wat gaan we doen? 
Om de stevigheid van de kades langs de Oost Vlisterdijk (tussen huisnummers 14a tot 46a) en 
Bonrepas te verbeteren, passen wij de oostelijke wegberm aan. Ook plaatsen wij een houten 
paalbeschoeiing in de poldersloot. Hierdoor blijft de poldersloot grotendeels behouden. De stabiliteit 
van de kade ten noorden van de Groote Kerkvliet, de Slangeweg, wordt op dezelfde manier 
verbeterd. De wegberm aan de noordzijde van de Slangeweg wordt aangepast. In de poldersloot  
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komt een houten paalbeschoeiing. Daarnaast gaan wij delen van de groene kade ten zuiden van de 
Groote Kerkvliet en de groene kade ten oosten van de Vlist (tussen de provinciale weg N228 en de 
zwembad De Loete in Haastrecht) met grond ophogen. Na afronding van de kadewerkzaamheden, 
wil de gemeente Krimpenerwaard starten met het groot wegonderhoud in het gebied.  
 
Verwijderen bomen 
Uit onderzoek blijkt dat een deel van de bomen langs de kades van de Oost Vlisterdijk, Bonrepas en 
Slangeweg niet meer voldoet aan de regelgeving van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo 
staan er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een 
gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook kunnen sommige bomen de aanleg van de nieuwe 
kadeconstructie belemmeren of wegdrukken. Hierdoor kan de stevigheid van de kering beschadigen. 
Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, worden deze bomen voorafgaand aan de 
werkzaamheden gesnoeid of verwijderd. Voor het kappen is een kapvergunning aangevraagd. 
 
Om overlast te beperken, stemmen wij de snoei- en kapwerkzaamheden zo veel mogelijk af op het 
groot groenonderhoud langs de Oost Vlisterdijk, Bonrepas en Slangeweg. Naar verwachting start de 
gemeente Krimpenerwaard medio februari 2022 met deze werkzaamheden. Ook zijn we met de 
gemeente Krimpenerwaard in overleg over het planten van nieuwe bomen in het gebied. U wordt 
hierover nog nader geïnformeerd. 
 
Procedures en planning 
Op 21 december 2021 heeft het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
ingestemd met het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Kadeverbetering Vlistkade Oost en Groote 
Kerkvliet’. In dit plan is omschreven waarom, hoe en op welke wijze het waterschap de regionale 
waterkeringen wil aanpassen. Vanaf maandag 10 januari 2022 ligt het ontwerp-projectplan voor 
iedereen ter inzage op het kantoor van kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Poldermolen 2 te Houten. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u vriendelijk om hiervoor 
een afspraak te maken via telefoonnummer (030) 634 57 00. Op de website 
www.hdsr.nl/buurt/krimpenerwaard/kadeverbetering/ kunt u het ontwerp-projectplan en de 
tekeningen ook digitaal bekijken. Belanghebbenden kunnen tot en met maandag 21 februari 2022 
een zienswijze indienen. Na deze periode kan het projectplan worden vastgesteld onder voorbehoud 
van mogelijk aanpassingen op basis van ingediende zienswijzen. Bij grote wijzigingen wordt het plan 
opnieuw ter inzage gelegd. Daarna wordt gestart met de selectieprocedure voor een aannemer die 
de werkzaamheden na de zomer van 2022 gaat uitvoeren uitgevoerd.  
 
Digitale informatiebijeenkomst 
In verband met de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om een informatiebijeenkomst in 
een besloten ruimte te houden. Daarom organiseren wij op donderdag 20 januari 2022 om 19.30 uur 
een digitale informatiebijeenkomst om de werkzaamheden verder toe te lichten. Via de website 
www.hdsr.nl/buurt/krimpenerwaard/kadeverbetering/, het onderstaande e-mailadres of onderstaande 
telefoonnummer kunt u zich hiervoor aanmelden.  
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Wij staan u graag te woord 
Wij beseffen goed dat wij straks werken in de woon- en werkomgeving van u en uw buren. Bij de 
uitvoering van de werkzaamheden treffen we zoveel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar 
en veilig te houden. Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen over (de uitvoering van) het project 
Kadeverbetering Vlistkade Oost & Groote Kerkvliet? Neemt u dan contact op met Maureen Bekke, 
adviseur omgevingsmanagement, via telefoonnummer 06 – 27 23 02 75 of e-mailadres 
kadewerkzaamhedenvlist@hdsr.nl. Meer informatie vindt u ook op de website van het waterschap: 
www.hdsr.nl/buurt/krimpenerwaard/kadeverbetering/. U kunt zich hier ook aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet,  
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
 

 
Gerrit Kuper 
Omgevingsmanager Kadeverbetering Vlistkade Oost & Groote Kerkvliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Bij het oostelijke deel van de Grote Kerkvlietkade is een ander projectteam van het waterschap bezig met het 
project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+).  Meer informatie over de KWA+ vindt u op 
onze website onder het kopje ‘in uw buurt’ of neem contact op met Miriam Duijkers, omgevingsmanager KWA+, 
bereikbaar via telefoonnummer 06 - 1161 4726 of emailadres miriam.duijkers@hdsr.nl. 

 
 


