NIEUWSBRIEF

Planning

Communicatie

Het project gaat verder met de volgende mijlpalen:
• Planuitwerkingsfase (ontwerp en ontwerp
Projectplan): start maart 2019 en begin 2020 gereed
• Keukentafelgesprekken: medio 2019
• 3e informatiebijeenkomst: medio 2019
• Ontwerp gereed: begin 2020
• Realisatie: begin 2022 gereed

• U ontvangt deze nieuwsbrief huis aan huis, omdat we
de mensen die thuis onvoldoende digitale
voorzieningen hebben ook willen informeren. U kunt
deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U kunt zich
hiervoor aanmelden via www.veiligemeije.nl.

Verkenningsfase
Februari 2019
3e Bijeenkomst
klankbordgroep.

Februari 2019

Bestuurlijke
besluitvorming
over het vervolg.

April 2019

Start adviesbureau voor
planuitwerking (ontwerp).

Eind 2020

Aanbesteding
uitvoering.

• Wilt u meer informatie: kijk op www.veiligemeije.nl
voor al het laatste nieuws.

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief zoomen we in op het
ontwerp van:
-D
 e damwand, en de inpassing hiervan in de omgeving
-D
 e verbetering van de weg en de openbare ruimte

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van ‘Samenwerken aan
een veilige Meije’. Dit project is een gezamenlijk project
van gemeente Woerden en Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden.
Kijk voor meer informatie op www.veiligemeije.nl.
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Voortgang
‘Samenwerken aan
een veilige Meije’
Sinds de vorige nieuwsbrief is weer veel gedaan aan het
project ‘Samenwerken aan een veilige Meije’. De drie
alternatieven zijn nader uitgewerkt en beschreven in de
‘Nota van kansrijke alternatieven’. De drie alternatieven
zijn beoordeeld op diverse aspecten om tot een keuze
te komen welk alternatief het beste past; ‘Het
Voorkeursalternatief’. In deze nieuwsbrief geven wij u
uitleg waarom er door bestuurders en projectteam
gekozen is voor alternatief 3; het scheiden van functies,
de damwand langs de Meije. Daarnaast geven we een
overzicht van de stand van zaken en wat er de komende
tijd nog meer staat te gebeuren. Mocht u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen via rinke.van.der.veen@hdsr.nl

3e bijeenkomst
klankbordgroep
Voor het project ‘Samenwerken aan een Veilige Meije’ is
een klankbordgroep in het leven geroepen. In deze
groep zit een afvaardiging van bewoners, ondernemers,
agrariërs en belangenverenigingen. De klankbordgroep
werkt nauw samen met de projectgroep om de
belangen van de omgeving in dit project zo goed
mogelijk te waarborgen.

Begin 2022

Project gereed.

Volgende ronde
keukentafelgesprekken

In augustus en september zijn inventariserende
gesprekken gevoerd aan keukentafels van diverse
woningen aan de Meije. Dit gaan we in de komende fase
ook weer organiseren. Onderwerp van de komende
ronde keukentafelgesprekken is onder andere de
inpassing van de damwand ter plaatse en de openbare
ruimte naast de weg. Deze gesprekken zullen
plaatsvinden in de zomer van 2019.

Op woensdag 29 augustus kwam de klankbordgroep
voor het eerst bij elkaar. In café de Halve Maan werd de
voortgang van het project besproken en ideeën
uitgewisseld. Tijdens een boottocht over de Meije in
oktober, heeft de klankbordgroep samen met het
projectteam, de mogelijke oplossingen en alternatieven
ter plaatse bekeken.
Op 4 februari was de 3e bijeenkomst van de
klankbordgroep. Tijdens deze avond is het advies voor
het voorkeursalternatief ‘Scheiden van functies; de
damwand langs de Meije’ toegelicht en is besproken
hoe het project nu verder gaat verlopen. Er is gesproken
over de volgende ronde van keukentafelgesprekken, de
volgende informatieavond en het betrekken van alle
inwoners van de Meije voor een goede inpassing van de
damwand. In het 2e of 3e kwartaal van 2019 komt de
klankbordgroep weer bij elkaar om bewoners en
belanghebbenden zo goed mogelijk te infomeren.

Keuze en besluit over het voorkeursalternatief:
scheiden van functies, de damwand langs de Meije
Op 12 februari hebben de bestuurders van HDSR en
B&W van de gemeente Woerden gekozen voor de
basisoplossing van een damwand langs de Meije en
besloten om deze oplossing nader uit te laten werken.
Hieronder volgt de toelichting hoe we tot deze keuze
gekomen zijn en wat dit voor u betekent:
Tijdens de informatieavond van 1 november zijn de drie
basisoplossingen voor verbetering van de Meijekade
gepresenteerd aan de bewoners van de Meije (voor het
gedeelte tussen de Hazekade en de Hollandse Kade).
Tijdens deze avond zijn ook de meningen van de
bewoners over deze alternatieven geïnventariseerd.
De afgelopen drie maanden is gewerkt aan de nadere
uitwerking van deze drie alternatieven om tot een
goede keuze te komen.
Bij de nadere uitwerking is onderzocht welke
alternatieven waar wel en niet passen, welke voordelen
en nadelen er zijn per alternatief en wat de kosten zijn
voor de uitvoering en het beheer en onderhoud.
Vervolgens is een advies opgesteld voor één van de drie
op basis van de volgende aspecten:
• Landschap en cultuurhistorie: impact op cultuurhistorie
en het karakter van de kade.
• Ruimtebeslag: impact op het gebruik van en beslag op
de openbare en private ruimte.
• Ontwikkelkansen voor natuur en recreatie: kansen om
aanwezige waarden te versterken.
• Duurzaamheid: mate van CO2-uitstoot tijdens
uitvoering.
• Zettingsgevoeligheid: mate van zettingen ten gevolge
van de maatregel.
• Aanpasbaarheid: mate waarin later kan worden
opgehoogd of aangepast.
• Levensduurkosten: de kosten over een periode van
100 jaar.
• Planning: hoe lang duurt de uitvoering en de
bijbehorende overlast.
Op basis van deze informatie is door het projectteam
een keuze gemaakt en dit zogenoemde voorkeurs
alternatief is ter besluitvorming aan het bestuur van
HDSR en aan B&W van de gemeente Woerden
voorgelegd. Op 12 februari 2019 hebben beide besturen
ingestemd met deze keuze, en is besloten om alternatief
3 nader uit te werken: het scheiden van functies door
een vervangende waterkering en dus een damwand
langs de Meije.

Er is voor deze basisoplossing gekozen vanwege het feit
dat de damwand:
• zorgt voor een zettingsvrije oplossing (de damwand
staat in het zand dus zakt niet meer);
• de minste impact op de omgeving heeft;
• de minste impact heeft op de aanwezige kabels en
leidingen;
• ervoor zorgt dat de waterveiligheid voor vele jaren op
orde is;
• geen impact heeft op de inrichting en het gebruik van
de weg.
Basisoplossing damwand betekent niet dat overal een
damwand komt
Deze keuze is de basisoplossing voor het gehele tracé.
In de volgende fase werken we dit verder in detail uit en
zal er een ontwerp gemaakt worden. Dit doen wij samen
met de bewoners. Met name bij lastige situaties, waar
de basisoplossing niet of moeilijk past, waar problemen
kunnen optreden met funderingen, waar inhammen zijn
of woonboten, zal maatwerk moeten worden geleverd.
Om dit te bespreken, plannen we een nieuwe ronde
keukentafelgesprekken in.
Het voorkeursalternatief: de vervangende waterkering
langs de Meije
Met een damwand direct langs de oever van de Meije
lossen we het hoogteprobleem en het
stabiliteitsprobleem in één keer op. Een damwand
neemt namelijk de waterkerende functie van de kade

over, en daarmee is de weg geen dijk meer. De
damwand steekt circa 40 cm boven het water uit.
Hierdoor behoudt het aanzicht van de Meije zoveel
mogelijk haar uitstraling. De weg hoeft niet opgehoogd
te worden als we een damwand plaatsen langs de Meije.
Niet op alle plaatsen langs de Meije is een damwand
mogelijk of heel lastig aan te brengen vanwege
bestaande bebouwing en obstakels, daar zal gewerkt
worden aan een oplossing op maat. Op die locaties
zoeken we samen met de bewoners ter plaatse naar een
maatwerkoplossing.

Verbetering van de weg en openbare ruimte
Tijdens de volgende fase zal niet alleen het ontwerp en
de inpassing van de damwand nader uitgewerkt
worden. Een ander belangrijk onderdeel van het project
is de verbetering van de weg, en de openbare ruimte,
denk hierbij bijvoorbeeld aan de groen- en recreatie
voorzieningen. Onderdeel hiervan is ook daar waar
nodig, de verlegging van kabels en leidingen. Dit alles
zal ook uitgewerkt worden in een ontwerp tijdens de
komende fase.

Alternatief 2
Verlegging binnen de eigendomsgrenzen:
Ophogen weg met stabiliteitsscherm in de sloot.

Alternatief 3
Scheiden van functies door vervangende waterkering
langs de Meije: Damwand langs het water van de Meije.

De 3 alternatieven
Alternatief 1
Ruimte voor de dijk: Ophogen weg en dempen sloot.
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