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Dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven

steke
- Schoonhoven

Het dijkversterkingstraject Salmsteke-Schoonhoven loopt
vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een
lengte van ruim 8 kilometer. Binnen dit project combineren
we de veiligheidsopgave met het verbeteren van de natuur
en waterkwaliteit in de uiterwaarden, en willen we een
impuls geven aan recreatie en cultuurhistorie. Het project
raakt veel verschillende partijen en belangen, die wij zo
goed mogelijk willen inpassen in de dijkversterking en
maatregelen voor de uiterwaarden. Het project loopt van
2019 tot en met 2027.

Voorkeursalternatief SalmstekeSchoonhoven vastgesteld
Een belangrijke stap is gezet voor de plannen
van de dijkversterking: het algemeen bestuur
van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
heeft het Voorkeursalternatief – het ontwerp op
hoofdlijnen voor de dijkversterking – vastgesteld.
In aanloop naar het vaststellen van het
Voorkeursalternatief is deze gedeeld met
belanghebbenden. Vragen zijn besproken
tijdens twee bewonersbijeenkomsten. Ik merkte
tijdens de gehouden bewonersbijeenkomsten
dat veel bewoners vragen hadden over het
vervolgproces, de gevolgen voor hun perceel en
het grondverwervingsbeleid. Die vragen zijn direct
beantwoord en komen terug in de individuele
gesprekken tijdens de planuitwerkingsfase. Het
was fijn om het gesprek met elkaar te kunnen
voeren, zonder dat er een scherm tussen zit. Voor
zowel het projectteam als voor de dijkbewoners.

Er is door dijkbewoners en andere
belanghebbenden veel tijd en energie gestoken
in het meedenken met en het reageren op de
plannen. Daar wil ik iedereen voor bedanken. In het
bijzonder de Werkgroep Salmsteke-Schoonhoven:
vanaf het begin waren de deelnemers betrokken bij
het project en gaven ze feedback op de kansrijke
oplossingen. Daarnaast kwamen ze met een eigen
voorstel voor een alternatief.
Het uiteindelijke resultaat is het ontwerp op
hoofdlijnen van de dijkversterking, waarin veel
verschillende belangen zijn afgewogen. Met dit
ontwerp zetten we met vertrouwen onze eerste
stappen op het pad van de planuitwerkingsfase.
Ook tijdens die fase vragen wij u mee te denken.
We blijven graag in contact!
KOEN MATHOT
koen.mathot@hdsr.nl | 06 829 416 09
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Het Voorkeursalternatief in het kort

Wat hebben we gedaan sinds eind 2020?
Maatregelen dijkversterking

Besluit algemeen bestuur

Vanwege klimaatverandering krijgen we in de
toekomst te maken met extremere rivierafvoeren.
Daardoor zal er vaker en langer water tegen de
Lekdijk staan. Ook hebben we sinds de vorige
dijkversterking meer inzicht gekregen in hoe water
zich in een dijk gedraagt. Dat leidt ertoe dat we
andere maatregelen moeten nemen dan vroeger.
Meer maatregelen aan het binnentalud, waar de
huizen staan. Daar moet op veel plekken een wand
of doek in de dijk komen. Om die constructie en de
dijk in de toekomst goed te kunnen beheren, willen
we grond aankopen van eigenaren. En dat raakt
direct de bewoners. Dat klinkt door in de reacties
van bewoners op de plannen. Die reacties heeft
het bestuur gehoord. De leden van het algemeen
bestuur hebben dit meegewogen bij hun besluit
om het Voorkeursalternatief goed te keuren.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op
16 september de conceptnota Voorkeursalternatief
besproken in de Commissievergadering. Daarbij
hebben een aantal bewoners gebruik gemaakt
van het inspraakmoment om hun reactie over
grondverwerving en bomenkap toe te lichten. De
insprekers hadden een duidelijk en afgestemd
betoog. Dit leidde tot discussies binnen het
bestuur, met name over grondverwervingsstrategie.
Naar aanleiding van vragen van commissieleden
buigt het dagelijks bestuur zich nog nader over de
duur en vorm van de gebruiksovereenkomsten.

De dijk tussen Salmsteke en Schoonhoven
is opgedeeld in zes dijkzones. Deze zones
zijn gekozen op basis van de kenmerken van
de dijk, het landschap en het landgebruik
eromheen.
In het merendeel van het dijktraject is
gekozen voor (ondergrondse)
constructieve versterking en
buitenwaartse maatregelen.
Met de Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat
en Staatsbosbeheer is afgesproken
om een samenhangend ontwerp te
maken voor de dijkversterking en
natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
Dit gaan we de komende tijd verder
uitwerken.

Op 6 oktober heeft het algemeen bestuur de
Nota Voorkeursalternatief vastgesteld tijdens de
vergadering, na lange beraadslaging over met
name grondverwerving.

Ook kijken we met dezelfde
gebiedseigenaren naar versterking
van recreatieve mogelijkheden, zoals
struinpaden, wandelroutes in de
uiterwaarden en rustpunten.
Het gemeentelijk monument De Heul
(van voormalig stoomgemaal Wiel &
Vogelzang) willen we graag restaureren.
De kans wordt met de provincie Utrecht
en gemeente Lopik uitgewerkt.

Wat komt eraan?
Planuitwerkingsfase
Met de vaststelling van het Voorkeursalternatief
is de verkenningsfase van het project afgerond.
Het team gaat nu verder met het voorbereiden
van de volgende fase: de planuitwerkingsfase.
In deze fase worden de plannen uitgewerkt tot
op perceelniveau; samen met eigenaren willen
we aan de keukentafel een goed plan maken. In
2022 en 2023 gaan we het Voorkeursalternatief
“Dijk” en de schetsontwerpen van de natuur
en waterkwaliteit in de “Uiterwaarden” verder
uitwerken.

Uitwerking Voorkeursalternatief Dijk
en Uiterwaarden
Het uitwerken van het Voorkeursalternatief “Dijk”
is nodig voor de maatwerklocaties Schoonhoven
en Boerenlint. Deze worden verder technisch
uitgewerkt door ons projectteam.
Daarnaast zullen we samen met de
gebiedspartners de schetsontwerpen van
de uiterwaarden verder uitwerken. Hiervoor
hebben Staatsbosbeheer, provincie Utrecht,
Rijkswaterstaat (de gebiedspartners) en het
waterschap op 4 oktober jl. afspraken gemaakt

om zowel de dijk als de uiterwaarden gezamenlijk
aan te pakken. Met de gemeente Lopik maken we
plannen om het monument De heul van Wiel en
Vogelzang op te knappen. Over deze samenwerking
vindt u een nieuwsartikel op onze website:
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmstekeschoonhove.
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Verkenningsfase

Realisatiefase
Planuitwerkingsfase

Realisatiefase

2019 - 2021

2022 - 2024

2024 - 2027
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Maak kennis met ...
de Gebiedspartners: Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht
Bij deze dijkversterking kijkt het waterschap vanaf de start
van de verkenningsfase, samen met andere overheden en
partijen naar mogelijkheden om extra kansen te realiseren
op het gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie.
Samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Provincie
Utrecht (de gebiedspartners) zijn de projectopgaven in de
uiterwaarden gelijktijdig ontwikkeld.

Annemieke van den Berg
Omgevingsmanager rivierprojecten
“Vanuit Staatsbosbeheer wil ik samen met
de omgeving en betrokken organisaties
werken aan een grotere biodiversiteit van
de riviernatuur, zodat we nog meer kunnen
genieten van de uiterwaarden.”

Deze gebiedspartners werken samen aan
natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Willige
Langerak, de Bol en Collegewaard. De intentie is om
de verschillende natuuropgaven van bovengenoemde
gebiedspartners te combineren met de dijkversterking.
Door kennis en ervaring samen te brengen willen
we natuurontwikkeling en het natuurbeheer in het
rivierengebied beter aanpakken.

Martine van Delft
Projectleider landelijke omgeving
bij de provincie Utrecht
“Ik hoop dat de omgeving merkt dat de
samenwerking en combinatie van opgaven
zichtbaar bijdraagt aan hun mooie en veilige
woonplaats.”

Meer informatie over deze plannen zullen wij delen in de
eerstvolgende bijeenkomst, waarvoor u nog een uitnodiging
ontvangt.

Gerwin Verdoold
Omgevingsmanager
bij Rijkswaterstaat
“Samen met onze partners gaan we de
komende tijd graag met u in gesprek over
onze ideeën voor meer riviernatuur in de
uiterwaarden van de Lek.”

OPROEP:
deelname aan bijeenkomst
Natuur, Recreatie, Cultuurhistorie
Komende tijd organiseren de gebiedspartners samen een
bijeenkomst in het gebied. Rijkswaterstaat, Provincie
Utrecht en Staatsbosbeheer willen graag in deze
bijeenkomsten met u een toelichting geven op de eerste
schetsen voor de te nemen natuurmaatregelen in de
uiterwaarden. Vervolgens horen we graag uw reactie en
aanvullingen. In de verkenningsfase heeft u kansen en
ideeën naar voren gebracht over natuur, cultuurhistorie en
recreatie. In de bijeenkomst willen we deze samen met u
verder uitwerken in concrete maatregelen. Wij gaan graag
in gesprek met u – dijkbewoner of belangenorganisatie –
om deze ideeën concreter te maken!
U krijgt voor de nog te plannen bijeenkomst eind 2021 of
begin 2022 een aparte uitnodiging toegestuurd met meer
informatie, ook over hoe u zich kunt aanmelden.
Heeft u nu al interesse en wilt u zich aanmelden? Stuur dan
een e-mail naar sas@hdsr.nl.
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Grondzaken/ keukentafelgesprekken
Voor de uitvoering van het project wil het
waterschap het talud – het eerste schuine
gedeelte vanaf de bovenzijde van de dijk – en
een vijf meter brede strook hieraan grenzend
in eigendom gaan verwerven. Als er een
maatregel op de binnenberm moet worden
uitgevoerd, zal hiervoor een zakelijk recht
worden gevestigd. Het uitgangspunt hierbij is
minnelijke overeenstemming. Ook streeft het

Op weg naar meer
duidelijkheid
In september liep ik de Dijk3daagse, samen met de
dijkgraaf, bewoners en belangstellenden. Het was
een mooie wandeltocht van 60 kilometer langs
de Lekdijk, vol met verwachte en onverwachte
ontmoetingen. Daarbij kwamen allerlei aspecten
van de dijkversterking aan bod, uit heden, verleden
en toekomst.
Dat ging van natuur in de uiterwaarden tot de
waterstanden in de Rijn en van participatie van
bewoners tot samenwerking met de aannemers.
Het gaf goed weer hoeveel er komt kijken bij
zo’n dijkversterking. Sommigen van u liepen (een

waterschap ernaar om aangekochte grond terug
te geven in gebruik, in de vorm van langjarige
overeenkomsten.
Op het naastgelegen deeltraject Salmsteke zijn
keukentafelgesprekken over grondverwerving
gehouden. Voor Salmsteke-Schoonhoven staan
de eerste gesprekken op de planning voor de eerste
helft van 2022 en zullen doorlopen tot begin 2023.

stukje) mee en lieten ons uw specifieke situatie
zien. Dat waardeer ik enorm, ook al worden we het
niet altijd eens.
De afgelopen periode stond in het teken van het
Voorkeursalternatief. U deelde uw ervaringen met
ons projectteam en ons algemeen bestuur op
allerlei manieren. Deze interactie zorgde voor
een gedegen plan op hoofdlijnen. Dank voor uw
betrokkenheid.

We gaan met alle grondeigenaren in gesprek,
zodat we goed kunnen inzoomen op de situatie per
perceel. We lichten toe wat het waterschap wil in
uw situatie en wat daarbij de mogelijkheden zijn.
U ontvangt automatisch een uitnodiging voor een
keukentafelgesprek. Heeft u nu al vragen hierover,
kijk dan voor meer informatie op onze website
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondverwerving

steeds naar manieren om rekening te houden
met uw wensen. Juist in deze fase, waarin steeds
duidelijker wordt wat er in uw voor- en achtertuin
gaat gebeuren. Het is daarom belangrijk om met
elkaar in gesprek te blijven. Ik wandel of fiets graag
nog eens langs!
ELS OTTERMAN
Hoogheemraad

In de komende jaren, de planuitwerkingsfase,
werken we het Voorkeursalternatief uit tot
een gedetailleerder projectplan. Dat gaat
veel duidelijkheid geven. De eisen vanuit
waterveiligheid staan hierbij natuurlijk centraal.
Daar doen we het immers voor. En dat is in het
belang van ons allemaal. Maar we zoeken ook

Onze samenwerkingspartners:

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: 06 829 416 09

Colofon

Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief!

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten

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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Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas
sterkelekdijk@hdsr.nl
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