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Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden gaat de noordelijke Lekdijk
tussen Amerongen en Schoonhoven de
komende jaren verder versterken, zodat
deze ook in de toekomst voldoende veilig
blijft. De Lekdijk beschermt een groot deel
van West- en Midden-Nederland tegen
een overstroming vanuit de rivier. Een
gebied waar meer dan één miljoen mensen
wonen en werken. Onder de naam ‘Sterke
Lekdijk’ pakken we de dijk in meerdere
deelprojecten aan.

rke Lekdijk

Samen werken aan een veilige en mooie dijk
Dijkgraaf Patrick Poelmann

Ruim een jaar geleden zijn we gestart
met de dijkversterking van Amerongen tot
Schoonhoven, de Sterke Lekdijk. Velen van
u hebben we gesproken op de informa
tieavond. En ondertussen hebben we bij
een aantal van u ook aan de keukentafel
gezeten. Ik ben blij te horen dat we veel
informatie van u als bewoner, ondernemer
of andere belanghebbende krijgen. We
willen graag lokale en technische ken
nis combineren om tot een veiligere en
mooiere dijk te komen.
Het afgelopen jaar hebben we niet stil
gezeten. De eerste deelprojecten zijn
van start gegaan en bevinden zich in de
zogenaamde verkenningsfase. Zo zijn we
in Salmsteke bij Lopik bezig om de eerste
oplossingen voor de dijk en de uiterwaard
in een ontwerp te schetsen. En verderop
tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen

zijn we met een ont
werpgroep, bestaande
uit verschillende
belanghebbenden,
aan de slag gegaan
om te zoeken naar
de beste oplossing
voor de dijkverster
king daar. Binnenkort
starten we ook met
het deelproject tussen
Culemborgse Veer
en de Beatrixsluis bij
Nieuwegein.
Voor nu is het belangrijk voor u om
te weten dat de zogenaamde notitie
Reikwijdte en Detailniveau Sterke Lekdijk
in de inspraak gaat. Omdat een dijk
versterking belangrijke milieueffecten
kan hebben, wordt voor het project de

procedure van milieueffectrapportage
gevolgd. Op de binnenpagina van deze
nieuwsbief leest u wat het is en hoe de
inspraak loopt. Verder leest u het laatste
nieuws over de deelprojecten en wat er
de komende tijd gaat gebeuren. Ik wens u
veel leesplezier.
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau in inspraak
Omdat een dijkversterking belangrijke milieueffecten kan
hebben, wordt voor het project de procedure van milieueffect
rapportage gevolgd. Als eerste stap in deze procedure is de
zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opge
steld. In deze notitie wordt aangegeven hoe we komen tot de
keuze van dijkversterkingsmaatregelen en hoe we omgaan met
milieueffecten zoals bijvoorbeeld aantasting van natuur, veran
dering in de waterhuishouding of trillingshinder bij de aanleg.

De aanpak van de dijkversterking
Er zijn vele verschillende mogelijkheden om de Lekdijk te
versterken, bijvoorbeeld met constructies of met grond, aan de
landzijde of aan de rivierzijde van de dijk. De mogelijkheden
verschillen per locatie en zijn afhankelijk van de omgeving van
de dijk. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. We onderzoeken
in elk deelproject welke maatregelen er mogelijk zijn. Hierbij
kijken we naar thema’s zoals: techniek, milieueffecten, conse
quenties voor de omgeving en kosten. De maatregelen die de
voorkeur hebben worden nader uitgewerkt. Er worden vergun
ningen voor aangevraagd en uiteindelijk worden de maatregelen
gerealiseerd. In de notitie kunt u lezen hoe wij dat doen.

U kunt een zienswijze indienen
Heeft u zelf nog aandachtspunten op het gebied van milieu
effecten, bijvoorbeeld ten aanzien van bijzondere natuurwaarden
of cultuurhistorische objecten of bent u het niet eens met de
manier waarop de milieueffecten in de dijkversterking betrokken

De digitale versie van de notitie biedt ook achtergrondinformatie,
zoals filmpjes en inventarisaties van natuur en cultuurhistorie.
worden? Dan kunt u een zienswijze op deze notitie indienen.
Dat kan van 12 september tot en met 24 oktober 2018.
U vindt de notitie vanaf 12 september op onze website:
www.destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk.
Daarnaast ligt hij ter inzage op ons kantoor in Houten en bij:
- de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht
- de Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
- de gemeenten Krimpenerwaard, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein,
Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.

Profiel van vrije ruimte rond de Lekdijk
Het waterschap past zijn regelge
ving aan. Dit is vastgelegd in de
Keur. De inspraak hiervoor is begin
juli ingegaan.
Voor u als bewoner langs de dijk
is het belangrijk te weten dat we
voor de Sterke Lekdijk een ‘profiel
van vrije ruimte’ willen vaststellen
in deze Keur. Dit is een zone langs
de dijk waar geen (nieuwe) ont
wikkelingen mogen plaatsvinden
zonder voorafgaand overleg met
het waterschap. Als u bijvoorbeeld
een garage wilt bouwen binnen
deze zone zal het waterschap
nagaan of dat consequenties
heeft voor de dijkversterking. Het
waterschap kiest hiervoor om extra kosten voor de dijkver
sterking te voorkomen.
Via de digitale kaart van de (ontwerp) Legger Primaire Water
keringen 2018, kunt u zien of uw perceel in het profiel van
vrije ruimte ligt. Dit kunt u zien op onze website www.hdsr.nl/
vergunningen. Als u vindt dat deze nieuwe regels uw belangen
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schaden of dat gegevens in de kaart niet kloppen, kunt u een
zienswijze indienen. Dit kan tot en met maandag 17 septem
ber.
Wilt u meer informatie over het profiel van vrije ruimte, dan
kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via
meldingsloket@hdsr.nl of 030-2097361.

Samen werken aan een betere dijk en uiterwaard
Samen met belang
hebbenden werken
de provincie Utrecht,
het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden,
Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik
aan een plan voor het gebied rond Salm
steke. Het plan wordt een combinatie van
dijkversterking, recreatie en natuuront
wikkeling en draagt de naam ‘Salmsteke
Ontkiemt!’. Op deze manier kunnen we dit
gebied in een keer aanpakken waardoor
er minder hinder is.
In januari van dit jaar is er een infor
matieavond geweest. Daar zijn ook de
eerste wensen bekendgemaakt zowel

voor de dijk als de uiterwaard. De ideeën
en wensen worden nu samen met de
benodigde gegevens uit grondonderzoek
en andere data vertaald naar kansrijke
oplossingen.
Op 3 oktober worden deze gepresenteerd
op een informatieavond. Daarna wordt
er verder toegewerkt naar een voor
keursoplossing. Het streven is dat we in

het voorjaar van 2019 het plan kunnen
presenteren.

BELANGRIJKE DATA
12 september t/m 24 oktober: Inspraak op Notitie Reikwijdte en Detailniveau
t/m 17 september:
Inspraak op ‘Profiel van vrije ruimte’
Woensdag 3 oktober
Maandag 8 oktober

Informatieavond Salmsteke Ontkiemt
Informatieavond Wijk bij Duurstede – Amerongen

Ontwerpgroep van start voor deelproject Wijk-Amerongen
Na de eerste informatieavond is
voor het dijkversterkingstraject
Wijk bij Duurstede – Amerongen
een ontwerpgroep opgezet. Op 16
juni was de aftrap. In deze ontwerp
groep zoeken we samen met bewoners naar de beste
oplossing voor het versterken van de dijk daar en
bekijken we kansen en uitdagingen. Op maandag 8
oktober organiseren we een informatieavond. Ieder
een die geïnteresseerd is in het project en de voort
gang daarvan, is welkom op deze bijeenkomst.

Planning voor de komende twee jaar
Eerst verzamelen we alle benodigde informatie en
doen we feitenonderzoek. De gegevens halen we op
uit gesprekken met bewoners en deskundigen op ver
schillende vakgebieden. Al deze informatie gebruiken
we bij de zoektocht naar de beste oplossing.

Pompproef bij Ameronger Stuw
Het faalmechanisme piping is de grootste uitdaging
voor de dijkverbetering tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede. Om te kunnen bekijken welke verbeter
maatregelen er straks nodig zijn, voert het water
schap op dit moment een pompproef uit.
Bij dijkpaal 36, ten oosten van de Ameronger stuw,
wordt met een pomp de grondwaterstand kunstmatig
verlaagd. De verlaging wordt gemeten met peilbui
zen. Hiermee doen we kennis op over de samenstel
ling van de grondlagen en het gedrag van de onder
grond.
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Extra grondboringen nodig
Om in beeld te kunnen brengen hoe sterk de Lekdijk momenteel is,
heeft het waterschap de dijk in 2016 en 2017 onder de loep genomen.
Dat heeft een goed maar globaal beeld opgeleverd. Om een nauwkeu
riger beeld te krijgen, willen we bijzondere locaties nauwkeuriger gaan
onderzoeken.
Daarom gaan we boringen doen. Met de resultaten kunnen we straks
beter bepalen welke maatregelen er nodig zijn en welke oplossingen er
per deelproject geschikt zijn.

Werk vanaf eind augustus
De bureaus Inpijn Blokpoel en Wiertsema & Partners starten dan met
het doen van grondboringen en sonderingen. Met behulp van elektro
nische meetinstrumenten meten ze hoe de bodem is opgebouwd en
wat de precieze samenstelling is. Veel boringen kunnen we handmatig
doen waardoor er weinig hinder is. Op sommige plekken zijn mechani
sche boringen nodig.

Proefvelden met peilbuizen
Om de sterkte van de dijk over een langere periode te kunnen meten,
zijn op vier plaatsen peilbuizen geplaatst. Vooralsnog gaan we er
vanuit dat de peilbuizen voor een periode van vijf jaar blijven staan.
Ook komen er nog twee proeftuinen van piping bij zoals die nu bij de
Ameronger Stuw zijn aangelegd.

Onderzoeken op uw perceel
Wanneer er onderzoeken op uw perceel plaatsvinden, ontvangt u een
brief van ons. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn en worden er wel
werkzaamheden op uw perceel uitgevoerd? Neemt u dan gerust con
tact met ons op. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig met uw eigen
dommen omgegaan.

Heel Nederland veilig
De versterking van de noordelijke Lekdijk maakt deel uit van een lande
lijke aanpak voor veilige dijken, het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Hierin werken de Rijksoverheid en de waterschappen nauw samen om
heel Nederland veilig te maken. De belangrijkste dijken in Nederland
worden regelmatig gecontroleerd op hun veiligheid. Dijken die niet aan
de wettelijke eisen voldoen, worden binnen het Hoogwaterbescher
mingsprogramma versterkt.

Wilt u ook de e-nieuws
brief ontvangen?
Abonneer u dan op onze e-mail nieuwsbrief.
U kunt uw gegevens doorgeven via onze
website: www.hdsr.nl op de projectpagina van
Sterke Lekdijk of via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Informatie deelprojecten
Voor vragen of meer
informatie over deelpro
ject Wijk bij Duurstede
Amerongen kunt u contact
opnemen met omgevings
manager Jannes van Hove,
tel. 06-27090415.
Voor vragen of meer
informatie over Salmsteke
en over het totale dijk
versterkingsproject kunt
u contact opnemen met
Jan-Willem Vrolijk,
tel. 06-1506 8498
U kunt ook een e-mail sturen naar:
sterkelekdijk@hdsr.nl.

Colofon
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten
Projectbureau ‘Sterke Lekdijk’
Rijkswaterstaat
Midden-Nederland
Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht
Beeld
Rik Wolswijk
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