
Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen

Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen 

heeft een totale lengte van 11 kilometer. Het traject 

ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 

Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel 

mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld mogelijkheden voor natuur en recreatie. 

Het project zit in de planuitwerkingsfase en loopt naar 

verwachting door tot 2026.
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   Wijk bij Duurstede–Amerongen

Aan de slag met de details

droge voeten schoon waterveilige dijken

Het is voorjaar en de planuitwerkingsfase is 
inmiddels goed op weg. Sinds onze laatste 
nieuwsbrief is het team flink gegroeid. En dat 
is nodig, want op alle fronten wordt er hard 
gewerkt. Zo is het ons doel om eind 2022 het 
Ontwerp Projectplan en de bijbehorende m.e.r. 
(milieueffectrapportage) ter inzage te leggen, om 
begin 2024 te kunnen starten met de realisatie van 
het werk. We zijn goed op weg!

Naast dat we veel nieuwe mensen hebben 
verwelkomd in ons team, zijn er ook die vertrekken. 
Onlangs heeft Jannes van Hove afscheid genomen 
bij ons waterschap. Jannes heeft jarenlang een 
belangrijke rol gespeeld in het project en in de 
contacten met u. We zijn hem daar zeer dankbaar 
voor. Ik heb inmiddels zijn taken binnen het team 
overgenomen en kijk er naar uit het project samen 
met u weer een stap verder te brengen.

We sloten de verkenningsfase af met een 
Voorkeursalternatief. Ons team werkt op basis van 
dit plan op hoofdlijnen verschillende varianten 
en koppelkansen uit. We kijken nu steeds meer 

naar de details om uiteindelijk tot het beste 
plan te komen. Daar hebben we ook diverse  
thematische werkateliers voor georganiseerd, met 
experts en dijkbewoners.

We moeten nog aardig wat keuzes maken. Deze 
keuzes willen we graag met u delen, bijvoorbeeld 
tijdens de eerste informatiebijeenkomst van de 
planuitwerkingsfase, die we organiseren op 30 mei 
2022. Of tijdens de Integrale Werkgroep, die in mei 
van start gaat.

In het kader van de verdere uitwerking heeft 
ons omgevingsteam de afgelopen tijd veel 
persoonlijke gesprekken gevoerd. We hebben 
bijna alle dijkbewoners, grondeigenaren en 
bedrijven langs de dijk gesproken over individuele 
belangen en wensen. Ook spraken we diverse 
belangenorganisaties. We stellen het op prijs 
dat u de tijd neemt met ons over het project 
en de oplossingen te spreken. Uw constructieve 
en kritische toon hebben wij nodig om een 
gedetailleerd plan te maken waar u achter staat.
U ziet het: er gebeurt veel op dit moment. Wij 

streven ernaar om u zoveel mogelijk bij de plannen 
te betrekken. De eerste ronde van gesprekken is 
afgerond en nog voor de zomer volgt de tweede 
ronde, maar onze deur staat altijd open. Dus heeft 
u vragen, is iets onduidelijk, of wilt u een afspraak 
met ons inplannen? Neem dan vooral contact met 
ons op, wij horen graag van u!

MARGREET VAN ZEE 
sterkelekdijk@hdsr.nl | 06 126 15 697

mailto:sterkelekdijk%40hdsr.nl?subject=


Varianten ontwikkelen in werkateliers 
Het afgelopen halfjaar stond in het teken van het 
detailleren van het Voorkeursalternatief. Hiervoor 
zijn op verschillende thema’s varianten ontwikkeld. 
Zo zijn er varianten uitgewerkt voor de berm aan 
de rivierzijde in de Lunenburgerwaard: hoe diep 
moet die liggen en wat is goed voor de natuur 
daarboven? Verder zijn met gemeenten en de 
provincie varianten uitgewerkt voor een nieuwe 
weginrichting. Dit willen we graag testen. We 
onderzoeken de mogelijkheden om een proefvak 
aan te leggen. Meer informatie hierover volgt nog. 
Kortom: er is hard gewerkt. 

Deze varianten hebben we samen met bewoners, 
eigenaren, specialisten en overheden uitgewerkt 
in drie werkgroepen: natuur, verkeer en recreatie 
en het Verhaal van de Lekdijk. Daar zijn we 
heel blij mee. Al deze inbreng was hard nodig 

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?

 -
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voor het ontwikkelen van de varianten. Ook 
zijn er twee online bijeenkomsten geweest, 
speciaal voor bewoners achter de beermuur, en 
persoonlijke gesprekken met bijna alle bewoners 
en grondeigenaren langs de Lekdijk. 

Via varianten naar een 
vergunningenontwerp
In een bestuurlijk overleg besluiten bestuurders 
van waterschap, gemeenten en provincie welke 
varianten het beste zijn en we moeten opnemen 
in het vergunningenontwerp. Zij wegen de 
verschillende varianten voor oplossingen af op 
basis van bijvoorbeeld het effect op de natuur, 
wat u er als belanghebbende van vindt of op 
kosten. Zo kunnen zij een weloverwogen beslissing 
nemen. We horen graag wat ú van de varianten 
vindt. Hierover vertellen we meer tijdens de 
informatiebijeenkomst op maandag 30 mei. 

Maak kennis met ...
Tijs van Loon, landschapsarchitect

Wat houdt je werk in?
Als landschapsarchitect sta ik aan de lat voor 
een goede landschappelijke inpassing van de 
dijkversterking. Enerzijds gaat het om het goed 
inpassen van dijkversterkingsmaatregelen, 
anderzijds om het ontwerpen van meekoppel-
kansen, zoals rustpunten, bloemrijke dijken, 
natuurontwikkeling in de uiterwaarden en nieuwe 
fiets- en voetpaden. De Lekdijk maakt als icoon 
deel uit van het Nederlandse landschap. Ik wil het 
karakter van de dijk behouden, en tegelijkertijd 
meerwaarde bieden op het gebied van ecologie, 
recreatie en cultuurhistorie. Mijn taak als 
landschapsarchitect is het verbinden en verbeelden 

van oplossingen: zodra de coronamaatregelen het 
weer toelaten, heb ik een rol in het contact met 
bewoners tijdens bewonersavonden en bij het 
uitwerken van maatwerklocaties. Op dit moment 
heb ik vooral veel contact met gemeenten, de 
provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en het Utrechts 
landschap. 

Wat inspireert je in je werk?
Ik vind het inspirerend om samen te werken met 
bewoners en gebruikers van de dijk en mensen 
van bijvoorbeeld andere overheden. Als ontwerper 
breng je al die kennis en belangen samen in een 
integraal ontwerp. Het verbinden en verbeelden 
hiervan in een goed ingepast ontwerp, vereist 
dat ik de techniek moet doorgronden. Het is bij 
dit proces belangrijk dat ik de dijk ook zelf bekijk. 
Ik fiets en wandel daarom regelmatig door het 
gebied. 

Wat vind je de mooiste plek langs Wijk 
bij Duurstede-Amerongen?
De dijk ter hoogte van Kolland biedt een voor 
Nederland uniek dijkpanorama. Vanaf daar heb je 
zicht op het landgoed aan de binnendijkse zijde, en 

Start gesprekken grondverwerving

In de zomer van 2021 hebben onze omgevings-
managers met alle bewoners en eigenaren 
langs de dijk gesprekken gevoerd over het 
dijkversterkingsproject en de mogelijke 
maatregelen die gepland zijn. De komende 
periode gaan onze rentmeesters Joan Naus, 
Lars Neetens, Ferry Pikavet, Wieger Kuiken 
en Arthur Mooij praten met grondeigenaren 
om de grondverwerving te bespreken. Deze 
gesprekken gaan over mogelijke aankoop, maar 
ook over zakelijk recht en tijdelijk gebruik van 
gronden. Zakelijk recht is soms nodig als we 
werkzaamheden niet op het talud of de vijf 
meter brede beheerstrook kunnen uitvoeren. 
Tijdelijk gebruik bespreken we met u, als het 
gaat om een afgebakende periode, waarin we 
op uw grond werk moeten verrichten. Tijdens 
de gesprekken kunt u als eigenaar uw wensen, 
belangen en voorwaarden aangeven. 

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondver-
werving. 

de natuur met oude dijkputten en oude
strangen aan de andere zijde. Als je kijkt richting 
het oosten, kun je de Utrechtse Heuvelrug zien en 
in de verte de kerktoren van Amerongen. 

Wat wil je bereiken binnen het 
project?
Om samen een dijk te maken, waar iedereen straks 
trots op is. Een dijk die veiliger en mooier is dan 
nu. Ik wil mensen uitdagen en inspireren uit hun 
comfortzone te stappen. Dat we ons steeds de 
vraag blijven stellen: wat kan anders en beter?  
Het innovatiepartnerschap biedt hiervoor de 
ruimte.

Waar houd je je mee bezig, naast je 
werk aan de Lekdijk? 
Ik werk bij een landschapsarchitectenbureau aan 
andere dijkversterkingen, zoals de IJsseldijk tussen 
Zwolle en Olst. Het leuke is dat je op die manier 
kennis en ontdekkingen tussen projecten kunt 
uitwisselen. Daarnaast heb ik ervaring met veel 
watergerelateerde opgaven en cultuurhistorie. In 
mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag, en houd ik 
van het maken van bergwandelingen in de Alpen.

https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondverwerving/
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondverwerving/


Natuurlint van uiterwaarden
Door de provincie Utrecht loopt een lint van 
robuuste natuurgebieden, gevormd door de 
uiterwaarden langs de Lek en de Nederrijn met 
zowel droge als natte natuur. De wens is om 
álle uiterwaarden tot natuur te ontwikkelen. 
We willen op de bestaande natuurgronden de 
biodiversiteit verhogen, zodat de riviernatuur nog 
levendiger en krachtiger wordt. De uiterwaarden 
langs de Nederrijn zijn aangewezen als Natura 
2000-gebied.  De provincie Utrecht en het 
waterschap werken samen aan het realiseren van 
de doelen van Natura 2000 en Natuurnetwerk 
Nederland in deze uiterwaarden, tegelijk met de 
versterking van de Lekdijk. Bij de verbetering van 
de natuur gaat het om een strook langs de dijk 
vanaf de voet tot gemiddeld 50 of 100 meter 
richting de rivier. We maken een integraal ontwerp, 
voor zowel de dijk als de natuur. De veiligheid 
van de Lekdijk staat voorop. Hierbij houden we 
rekening met de Wet natuurbescherming: de 
versterkings- en inrichtingsmaatregelen mogen 
geen negatieve invloed hebben op de bestaande 
natuur en natuurdoelen.  

Amerongse Bovenpolder
De Amerongse Bovenpolder maakt deel uit van dit 
natuurlint. Deze uiterwaard is in 2014 opgeleverd 
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als ingericht natuurgebied, waar de riviernatuur 
zich goed ontwikkelt. Langs de dijk bestaat dit 
gebied uit moerassen en natte graslanden, die 
we kunnen versterken door meer variatie aan te 
brengen in bijvoorbeeld open water, flauwe taluds, 
riet of ruigten. 

Bij het versterken van de Lekdijk pakt het 
waterschap deze natuurontwikkeling van de 
Amerongse Bovenpolder op als meekoppelkans. 
Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder. Bij het 
ontwerpen en inrichten van dit gebied tijdens de 
dijkversterking, werkt de provincie Utrecht nauw 
samen met Staatsbosbeheer en het waterschap.

Lunenburgerwaard
Een robuust natuurgebied in de uiterwaard, dat 
al veel natuur en bijzondere dieren herbergt, vind 
je in de Lunenburgerwaard. Bevers, ijsvogels en 
dassen hebben hier hun thuis gevonden. In de 
bodem van deze uiterwaard wortelen speciale 
planten als kruisdistel, kattendoorn en sikkelklaver. 
Het Utrechts Landschap is eigenaar en beheerder 
van deze natuurgronden. In de Lunenburgerwaard 
liggen een aantal particuliere agrarische percelen, 
die de provincie Utrecht graag wil toevoegen 
aan het natuurgebied. Dit heeft echter tijd 
nodig, omdat er weinig grond beschikbaar is ter 

vervanging van deze particuliere percelen. 
In 2022 voert de provincie buiten de dijkzone 
een aantal inrichtingsmaatregelen uit in de 
Lunenburgerwaard, om de natuur sterker te maken. 
Hierdoor ontstaat meer variatie in planten- en 
diersoorten. Het waterschap neemt in de dijkzone 
natuurdoelen mee als meekoppelkans bij het 
versterken van de Lekdijk. Hier zijn de provincie en 
het Utrechts Landschap betrokken bij de ontwerp- 
en inrichtingsfase tijdens de dijkversterking. 

De dijkveiligheidsopgave is bepalend voor 
vergunningen om natuurmaatregelen uit te 
voeren. Daarom werken de provincie en het 
waterschap samen aan een integraal plan en 
gezamenlijke vergunningaanvraag, van zowel de 
natuurontwikkeling als de dijkveiligheidsopgave.

Gebiedspartners
De provincie Utrecht werkt als gebiedspartner 
samen met het waterschap en grondeigenaren 
van de natuurgebieden – Utrechts Landschap, 
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat – door 
natuurontwikkelingsdoelen te koppelen aan 
de dijkversterking. Natuurontwikkeling en de 
waterveiligheid gaan bij deze samenwerking 
hand in hand. Zo maken we de Lekdijk niet alleen 
veiliger, maar ook robuuster en mooier!

De provincie Utrecht vertelt … 
Natuurontwikkeling en dijkversterking 
hand in hand
Langs de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede liggen de uiterwaarden 
Amerongse Bovenpolder en Lunenburgerwaard en daartussen het stuweiland. Dit 
lint van uiterwaarden langs de Nederrijn valt als natuurgebied onder Natuurnetwerk 
Nederland en Natura 2000. De provincie Utrecht wil in deze uiterwaarden de 
natuur verder ontwikkelen. Nu de Lekdijk wordt versterkt, hebben de provincie 
en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden afgesproken om waar mogelijk de 
natuurontwikkelingsdoelen te combineren met de dijkversterking.

Op maandag 30 mei bent u van harte welkom 
op onze inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats 
vanaf half 8 ’s avonds in de Napoleonschuur 
in Amerongen (adres: Jhr. Burg. H. van den 

Boschstraat 44 Amerongen). Onze gebiedspartners 
provincie Utrecht, gemeente Wijk bij Duurstede 
en Utrechtse Heuvelrug zijn dan ook aanwezig 
om met u in gesprek te gaan. Graag vertellen 

we u tijdens deze avond meer over het 
vergunningenontwerp. We zijn benieuwd wat  
u er van vindt en horen graag uw mening. Zien  
wij u daar? Meer informatie volgt nog. 

Uitnodiging voor  
informatiebijeenkomst
Inloopbijeenkomst 30 mei – komt u ook?

https://natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken
https://natura2000.nl/gebieden/gelderland/rijntakken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/nieuws/nieuws/waterschap-1/


Contact en meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijk bij Duurstede-
Amerongen kijkt u op onze website:
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/  Voor vragen over 
het project kunt u ook mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl of contact 
opnemen met omgevingsmanager Margreet van Zee: 06 12 61 56 97.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen valt onder het project 
Sterke Lekdijk, dat deel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermings-
programma. 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

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

Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’ 
www.hdsr.nl/sterkelekdijk/wijk-duurstede/
sterkelekdijk@hdsr.nl
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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 ontwikke-
lingen rond het project Wijk bij Duurstede-Amerongen. U kunt zich
aanmelden op: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/
mailinglist-wam/

Onze samenwerkingspartners:

ELS OTTERMAN
Hoogheemraad

Een knappe dijk  

We zijn inmiddels al een aantal jaren op weg 
met dit deel van de dijkversterking. En het gaat 
ook nog even duren voor we klaar zijn. Ik kan me 
voorstellen dat u vindt dat het allemaal lang duurt, 
terwijl u ook graag wilt weten wat er nu precies 
gaat gebeuren. Dat wordt gelukkig steeds duidelij-
ker en concreter, maar er is nog steeds ruimte voor 
uw ideeën. Dus laten we vooral in gesprek blijven. 
Dat vind ik belangrijk. In mei is er een ‘echte’ 
bewonersavond. Ik kijk er naar uit om u daar te 

Wat komt eraan?  
Wettelijke procedures
Nu de planuitwerking is gestart, werken we de 
komende periode het Voorkeursalternatief verder 
uit en stellen we een ontwerpprojectbesluit op. 
Het ontwerpprojectbesluit beschrijft de manier 
waarop de dijk wordt versterkt. Ook stelt het 
waterschap een milieueffectrapport (fase 2) op. 
Daarnaast vragen we vergunningen aan. Daarmee 
worden de wettelijke procedures doorlopen om de 
dijkversterking te kunnen uitvoeren.

Het waterschap houdt al rekening met de nieuwe 
Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 
2023 in werking treedt. Daarom hebben we vol-
gens de nieuwe regels een officiële bekendmaking 
gepubliceerd over de manier waarop de partici-

patie zal plaatsvinden. De publicatie staat op de 
website van Overheid.nl en op de website van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.        

zien. Ik hoop dat u dan met mij wilt delen wat er 
bij u leeft, waar u blij mee bent en waar u zich 
zorgen over maakt. Uw mening over dit project is 
waardevol. 

Ook de samenwerking met onze gebiedspartners is 
voor ons belangrijk. Als we toch met die dijk aan 
de slag gaan, kunnen we andere maatschappelijke 
opgaven laten ‘meeliften’. Samen werken we aan 
een veilige en mooie dijk. 
 
Alleen door met elkaar in gesprek te blijven, kun-
nen we werken aan een knappe dijk. Het verhaal 
van de provincie Utrecht in deze nieuwsbrief laat 
zien wat we daarmee kunnen bereiken. Een dijk om 
ons te beschermen en een dijk om van te genieten. 

1 2 3

2017-2020 2024-20262021-2023

zomer 2021 najaar 2021 voorjaar 2022 eind 2022
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besluitvorming
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Opstellen integrale
varianten

Start gesprekken
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Verkenningsfase Planuitwerkingsfase Realisatiefase

http://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/
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