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Een duurzaam veilige dijk
-1
In de loop van 2001 gaan de
werkzaamheden van start
om de Zuidelijke Lekdijk bij
Zederik en die tussen
Hagestein en Everdingen
hoger en steviger te maken.
Daarnaast vindt er op grote
schaal herinrichting van de
uiterwaarden plaats.
In de afgelopen periode zijn
hiervoor concrete plannen
uitgewerkt. Waar komen
deze plannen in het kort op
neer? En wat zijn de gevolgen hiervan voor u en uw
omgeving? Daarover gaat
deze brochure.

Het deel van de Zuidelijke Lekdijk dat in deze

De dijk is namelijk te laag en bijna nergens voldoen-

brochure centraal staat bestaat uit twee deeltrajecten.

de stevig. Dit kan in extreme gevallen leiden tot een

1--let deeltraject Zederik ligt geheel in de gemeente

overstroming van het achter de dijk gelegen gebied.

Zederik. De lengte van dit deeltraject is ongeveer

Bovendien bestaat op een aantal plaatsen tijdens

10 kilometer. Het deeltraject Hagestein-Everdingen

hoog water de kans op piping': onder de dijk door

bevindt zich in de gemeente Vianen. De lengte van

komt dan een grondwaterstroom op gang, die zand-

dit deeltraject is ongeveer 7 kilometer. Maar niet

deeltjes meevoert en geleidelijk aan het fundament

alleen een dijkversterking zijn we er niet. De zeespie-

van de dijk ondermijnt. Na verloop van tijd kan de

pel blijft stijgen, het maaiveld daalt nog steeds en cle

dijk daardoor inzakken of zelfs doorbreken.

rivieratvoer wordt steeds groter. Om te voorkomen
dat de dijk over niet al te lange tijd weer moet worden verhoogd is er gezocht naar mogelijkheden

Hoe pakken we dit aan?
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de niaatgevende waterstand in de rivier te verlagen.

\Vat zijn de meest geschikte maatregelen om de
dijk hoger en steviger te maken en de 'piping'problemen aan te pakken? Hoe kan bereikt worden
dat de diikversterking niet ten koste gaat van de
talrijke woningen die dicht tegen of op de dijk staan?
En wat is de beste oplossing niet het oog op het landschap, de natuur, de cultuurhistorie en het verkeer?

Bij rivicrclijkversterkingen is het gebruikelijk
dit soort vragen te beantwoorden niet behulp van
ccii zogenaamde milicu-cffectrapportage: ccii uitgebreid onderzoek naar mogelijke maatregelen en de
etfecten daarvan. Bij cle niilieu-effectrapportage
wordt niet alleen naar het dijktraject zelf gekeken,
maar ook naar de invloed van de dijkversterking op
de omgeving, onder andere de rivier. Bij buitendijkse
versterking moet compensatie worden geleverd voor
de ruimte die van liet nvierbecl is ifgesi1(1ept. Dit kan
bijvoorbeeld door verlaging van terieinen in de
uiterwaarden.
Aandacht voor dijk ho rivier
geïntegreerd in -? plan

Dit kan onder andere door het weghalen van obstakels, het graven van geulen of het maaiveld in de
uiterwaarden te verlagen. Het streven is dat de te
ontgraven grond word gebruikt voor de diIkvcr1ctking en de uiterwaarden zo worden ingericht dei
een natuurgebied ontstaat. Op deze wijze
tC\ Ci1

\ crloi Cil ii.1.iiidC iletuij! rueuii1pei1 - rI J.

let 1 1

efiecitr.ieJcfieje vuil de

-\lblusscrwaard en de \ijthecrenlandell is \cr,oitwoordelijk voor het beheer van de dijk, en heeft let
initiatief genomen om een dijkversterkings- en uiterwaardenplan uit te werken.
De dijkversterking is noodzakelijk omdat de dijk oj'
dit nioninl nop niet
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Concrete plannen
Voor dit pro/ect zijn in totaal drie milieu-

ON

Wat vindt u ervan?
Vermoedelijk eind 2000 zal het provinciale bestuur (Gedeputeerde Staten) van Zuid-

effectrapportages opgesteld. Voor beide dijkverster-

Flolland via een 'goedkeuringsbesluit' vastieggen hoe de versterking van beide dijktrajecten

kingen en voor de inrichting van de uiterwaarden.

moet worden uitgevoerd. Voorafgaand aan deze besluitvorming is er een inspraakronde. U

De resultaten van de milieu-effectrapportages zijn

kunt dan mondelmg en schriftelijk reageren op het dijkversterkingsplan, op de

inmiddels gebundeld tot een drietal projectnota's!

Projectnota's/MER en ook op de vergunningaanvragen clie voor de cli ikversterkingen nodig

MER' (de atkorting MER staat voor milieu-effect-

zijn. In september gaan de inspraakronden van start.

rapport). Op basis van deze drie Projectnota's/NIER

Wilt u zich een beeld vormen van wat de dpkversterkingsplannen inhouden, en wat de

zijn vervolgens twee dijkversterkingsplannen opge-

gevolgen ervan zijn? Dat kan aan de hand van deze brochure, niet informatie over de 'plan-

steld. Daarin is heel concreet aangegeven welke

nen voor de dijkversterking en de inrichting van de tuterwaarden

maatregelen Cr uitgevoerd moeten worden. Het
natuurontwikkelingsproject in de uiterwaard van
Lexniond maakt deel uit van het dijkversterkingsplan
van Zederik. Het natuurontwikkelingsproject in de

De hoofdrolspelers

Everdingerwaard maakt deel uit van het dijkverster-

Het Hoogheemraadschap van de A/blasserwaard en de Vi/theerenlanden is verantwoor-

kingsplan F-lagestein-Everdingen.

delijk voor de veiligheid van het gebied tegen overstroming en is initiatiefnemer voor de
dijkversterkingswerken en tevens verantwoordelijk voor de met de dijkversterking

De Projectnota's/NIER en de dijkversterkings-

samenhangende natuurcompensatie, rivierbedcompensatie en kleiwinning.

plannen zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid

De Provincie Zuid-Hol/and is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de goedkeuring

van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard

van de plannen. Daarnaast subsidieert zij een groot deel van de kosten, verleent de

en de Vijfheerenlanden, in samenwerking niet tal van

noodzakelijke vergunningen, en ziet toe op de belangenafweging en procedurele aspec-

betrokkenen. Vermeldenswaardig is de intensieve

ten. Ten slotte vervult de provincie een rol in de realisatie van de ecologische hoofdstruc-

inbreng van gemeentelijke dijkcommissies niet ver-

tu u r.

tegenwoordigers van bewoners en bedrijven die langs

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is als rivierbeheerder verantwoordelijk voor het

de dijk gevestigd zijn.

rivierbed en verleent hiervoor de noodzakelijke vergunningen. Daarnaast streeft de
Minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de beleidslijn Ruimte voor de rivier',
naar het creëren van zoveel mogelijk ruimte voor de rivier vanwege de verwachte stijging
van de waterstand.
De Dienst Landelijk Gebied is in het kader van het project NURG (Nadere Uitwerking
Rivieren Gebied) betrokken bij de uiterwaardinrichting, met name vanuit het natuurbelang en de daarmee samenhangende grondverwerving.
De gemeenten Zederik en Vianen zorgen voor de planologische inpassing van de plannen en leveren de noodzakelijke vergunningen. Als voorzitter van de ingestelde dijkcommissies vervullen de gemeenten een belangrijke rol als intermediair tussen de betrokken
overheden en de bevolking.
Om ervoor te zorgen dat de plannen zo goed mogelijk recht doet aan de wensen en
opvattingen van de direct betrokkenen, is regelmatig overleg gevoerd met de gemeentelijke dijkcommissie en met de Coördinatiecommissie Di/kversterking. In de gemeentelijke
dijkcommissie hebben vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven zitting. In de
Coördinatiecommissie zijn verschillende overheidsinstanties en belangengroeperingen
vertegenwoordigd, zoals de gemeenten, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Bond
Heemschut, den Hâneker en Stichting Dijkgroep Lek en Merwede.
De Commissie voor de milieu-ettectrapportage is een groep van onafhankelijke milieudeskundigen. Deze Commissie beoordeelt of de milieu-informatie in de
Projectnota's/MER toereikend is om een verantwoord besluit te kunnen nemen. Dit
gebeurt aansluitend op de inspraakperiode, zodat de Commissie rekening kan houden
met de inspraakreacties, en voordat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland een besluit
neemt, zodat zij op hun beurt weer rekening kunnen houden met het oordeel van de
Commissie.
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Aan welke eisen moet de
dijkversterking voldoen?
En hoe kunnen we de
uiterwaarden duurzaam
inrichten? De veiligheid
staat vanzelfsprekend voorop. Maar ook belangrijk is
dat de bebouwing behouden blijft. En zo zijn er nog
meer eisen en uitgangspunten in het spel met betrekking tot landschap, natuur,
cultuurhistorie, verkeer en
rivierbeheer. Een overzicht.

Eisen aan dijk en uiterwaard
Aan dijkversterkingsprojecten worden in

Op een aantal plaatsen zijn maatregelen nodig om

Nederland hoge eisen gesteld, en dat geldt ook voor

piping te voorkomen. 1-liervoor worden zoge-

de versterking van de dijktrajectcn Zederik en

naamde horizontale voorzieningen getroffen.

Ilagestein-Everdingen. Op deze pagina en de volgen-

Hierbij gaat het om het ingraven van een kleidek

de vindt u een overzicht van de belangrijkste eisen en

of het ophogen van het maaiveld. Ook worden

uitgangspunten die een rol hebben gespeeld bij de

vertikale voorzieningen getroffen. In dat geval

uitwerking van de plannen.

wordt een zogenaamd kleischerni aangebracht. Al
deze voorzieningen zijn na realisatie niet of nau-

Veiligheid
Voor beide dijktrajecten geldt als veiligheids-

welijks zichtbaar.

Bebouwing

norm dat de kans op een overstroming of een dijk-

Steil binnentalud

doorbraak kleiner moet zijn dan 1/2000 per jaar. Ons

Een belangrijk uitgangspunt voor het dijkver-

dit te bereiken zijn, kort gezegd, de volgende ingrepen

sterkingsplan is dat de bebouwing behouden blijft.

nodig:

Bewoners en eigenaren zijn natuurlijk sterk gehecht

De dijk moet over het algemeen worden verhoogd.

aan hun pand. Maar het binnendijkse hehouwings-

Op een groot aantal plaatsen is het nodig de bin-

lint is ook om andere redenen bijzonder waardevol,

nenzijde van de dijk sterker te maken met zoge-

onder andere omdat het sterk contrasteert met de

noemde stabiliteitsbermen. Het risico dat er tij-

weidsheid van het landschap aan de andere kant van

dens hoogwater grote stukken grond van de steile

de dijk. Wie hoven op de dijk staat ziet in één oogop-

binnentaluds afschuiven, is op dit moment nog te

slag als het ware twee werelden. Dat effect zou zon-

groot. Dit gebeurt door de bermen te verbreden,

der de karakteristieke bebouwing veel minder sterk

waardoor de dijk over nagenoeg de gehele lengte

zijn. Bovendien is aan het bebouwingslint tot op de

naar buiten toe verschuift.

dag van vandaag af te lezeis hoe het binnendijkse

Waar bijzondere waarden nioeten worden

gebied in de loop der eeuwen in cultuur is gebracht:

gespaard wordt plaatselijk een constructie toege-

men vestigde zich dicht langs de rivieren en ging van

past. Dit is het geval in Sluis en Everdingen.

daaruit het achterland ontginnen. De Zuidelijke

Om de buitendijkse woningen in Lexmond te Spa-

Lekdijk fungeert al sinds de Middeleeuwen als de

ren en tegen hoogwater te beschermen wordt er

ontginningsbasis. Dat ook nu nog de huizen dicht

een geheel nieuwe dijk achter de huizen langs

tegen de dijk aan staan herinnert daaraan. In

gelegd.

Everdingen en Lexmond staan er woningen op de
dijk, zowel aan de binnendijkse als aan de buitendijkse zijde. Dergelijke situaties komen steeds minder
vaak voor en vertegenwoordigen een belangrijke
landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Ze
moeten bij voorkeur worden gehandhaafd.

Landschap
Kennserkend voor de dijk zijn de zeer steile
taluds aan heide zijden en de weg die sinds jaar en
dag op de kruin van de dijk ligt. Die combinatie
zorgt ervoor dat de dijk als een dLiidelijk herkenbaar
'lint door liet landschap' loopt. De dijkversterking
mag daaraan geen atbreuk doen: de dijk moet zich
door zijn vornigeving duidelijk blijven onderscheiden van zijn omgeving.

Cultuurhistorie
Cultuurhistorische waarden zijn delen van het landschap of
gebouwen die als het ware iets vertellen over de geschiedenis van een
gebied. 1-let binnendijkse verkavelingspatroon, dat loopt vanaf de
woningen aan het begin van de kavels, is bijvoorbeeld cultuurhistorisch
waardevol. Ondermeer het dorpje Tienhoven bezit langs de dijk enkele
waardevolle delen. Genoemd kunnen worden het kerkje met begraafplaats, een voormalig veerhuis en een rijtje arbeiderswoningen. In
Everdingen bevindt zich aan twee zijden van de dijk bebouwing.
Dergelijke situaties zijn tegenwoordig zeldzaam en door dijkversterkingen

Natuur

verdwijnen ze steeds meer. Fort Everdingen is nog in een vrij oorspronkelijke staat aanwezig en vormt samen met de inundatiesluizen, kanalen

In de uiterwaarden bevinden zich meidoornha-

en de Diefdijk een waardevol historisch ensemble en is één van de goed

gen en rietgorzen. De rietgorzen zijn kenrnerkcnd

bewaarde onderdelen van de Hollandse Waterlinie. Een sprekend voor-

voor een rivier in het westen van Nederland. De

beeld is ook het buitendijks gelegen wiel in het deeltraject Hagestein-

getijdebeweging heeft hier enige invloed op de rivier-

Everdingen. Dit soort sporen uit het verleden mogen met de dijkverster-

stand. In de omkade uiterwaarden bevindt zich een

king niet uitgewist worden.

lint van kleiputten waar zich omvangrijke populaties
van arnfibicén bevinden. Veel van deze amfibieën

Verkeer over de dijk

overwinteren hinnendijks.
Binnendijks valt de aanwezigheid van de mens

De weg over de dijk ontsluit de woningen en bedrijven die langs de

op. De ruimte voor natuur is beperkt door de lint-

dijk liggen en is ook een verbindingsroute voor doorgaand verkeer.

bebouwing en intensief landbouwkundig gebruik.

Verder wordt de weg gebruikt door een lijnbusdienst en door recrean-

De bebouwing en de landbouw zorgen er voor dat de

ten. De dijkversterking mag geen afbreuk doen aan deze verkeerstunctie.

waterkwaliteit matig is.

Na afloop van de werkzaamheden moet er daarom een weg beschikbaar

De actuele natuurwaarden op de dijk zijn

zijn die minstens even breed is als de huidige.

beperkt. Indien de druk op het gebied afneemt, zijn
er mogelijkheden aanwezig voor betere ontwikkeling

Rivierbeheer (ruimte voor de rivier)

van zeldzame (stroomdal)vegetaties. Ook de kwel
van rivierwater biedt mogelijk1eden voor natuuront-

De eis om het binnendijkse landschap te behouden, maakt het

wikkeling. De wijze waarop het gebied beheerd

onvermijdelijk de dijk rivierwaarts te verschuiven. Deze rivierwaartse

wordt is bij de natuurontwikkeling van belang.

verschuiving zorgt er voor dat de rivier hoogwater minder snel kan

In het oostelijke gedeelte van de

afvoeren. Dit negatieve effect moet met ingrepen in de uiterwaarden van

Everdingerwaard, waar enkele hoeren actief zijn met

Lexmond-west en de Everdingerwaard teniet worden gedaan. Dat is een

agrarisch natuurbeheer, komen veel soorten water-,

harde eis voor de dijkversterking. In dit kader is onder andere ook de

nioeras- en graslandvegetaties voor. In de drassige

bochtafsnijding in de Lopikerwaard (ten oosten van Schoonhoven) van

delen van het gebied leven amfibieën. Daarnaast

belang. Voor de inrichting van de genoemde uiterwaarden gelden een

worden er verschillende vogelsoorten aangetroffen,

aantal specifieke eisen. De belangrijkste is dat de rivier weer meer ruimte
krijgt. Hierdoor wordt voorkomen dat in de nabije

Deelsectie VI Natuurcompensatie en Beplanting

toekomst de dijk opnieuw moet worden versterkt.
Daarnaast zal nieuwe natuur de ecologische hoofd-

QLSLOOT
W1LGENSTRUWEEL
DRAS GRASLAND
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structuur moeten versterken en kan de vrij te komen
grond zo veel mogelijk voor de dijkversterking worden gebruikt.

Dp.
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Een duurzame veilige dijk
moet er komen.
Met maatregelen die recht
doen aan de bebouwing, het
landschap, de natuur, de
cultuurhistorie en het verkeer. Wat zijn de hoofdlijnen van de plannen?

De hoofdlijnen van de plannen
Hieronder vindt u eerst de informatie over de

richting rivier worden verbreed. De piping'-proble-

hoofdlijnen van het plan. 1-let kader op deze pagina

men worden opgelost door daar waar dit nodig is

vertelt ii in het kort hoe het dijkversterkingsplan

klei in te graven. Tevens worden hiertoe vertikale

stapsgewijs is uitgewerkt.

kleischermen ingegraven. Dit zijn effectieve midde-

Een 'nieuwe' dijk

door onder controle te houden. Vanwege piping' zul-

en om grondwaterstronien (kwel') onder de dijk

len verder verschillende sloten aan de binnendijkse
De dijkversterking bestaat voor het grootste

kant voor een deel gedempt worden.

gedeelte uit de aanleg van een hogere en bredere dijk
In Zederik komt de verbreding, naast de dijkverhoging, vooral door de aanleg van langere binnendijkse

Maatregelen voor landschap, natuur
en cultuurhistorie

hermen. In Flagestein-Everdingen zorgen talud-aanpassingen en dijkverhoging voor meer ruimtebeslag.

Omdat het belangrijk is dat de dijk zich ook na

Op de meeste plaatsen kan de dijk niet binnenwaarts

de versterking nog steeds duideli)k van de omgeving

worden uitgebouwd omdat daar zich het binnendijk-

onderscheidt, komen er taluds (schuine deel van de

se hebousvingslint bevindt. Hier zal de bestaande dijk

dijk), met een helling die varieert van 1:2., 5 aan de
bovenzijde tot 1:4 ter plaatse van de aansluiting op
het bestaande maaiveld. Dat geeft de dijk een fraaie
holle, symmetrische vorm. Op de plaatsen waar de
dijk tot aan het water van de rivier ieikt, gaat een
bekleding met stenen het buitentalud beschermen
tegen erosie door water en golfsiag, net als in de hui-

-

dige situatie. Aan de bovenkant van het buitentalud

—_z -)I -

komt gras.
Door de rivierwaartse verschuiving komt er onvermijdelijk meer afstand tussen de di jk en de daarmee
van oudsher vervlochten bi nnendijkse bebouwing.
Die grotere afstand zal voor het oog echter kleiner
gemaakt worden met beplanting bij opritten. Het zal
duidelijk zijn dat de rivierwaartse verschuiving van
de dijk ook nadelige consequenties heeft voor de buitendijks gelegen natuurwaarden, zoals moeras, kleiputten en wilgenbosjes. Ter compensatie wordt daarOver een vrij grote lengte verschuift de

om aan de buitenteen van de dijk en in de

dijk rivierwaarts als gevolg van de ver-

uiterwaarden nieuwe natuur ontwikkeld.

breding van de bermen binnendijks. De
twee schetsjes geven een indruk van
waar deze ingreep op neerkomt. Het
bovenste schetsje verbeeldt de huidige

Binnendijks beperkt het verlies aan natuurwaarden
zich tot aantasting van enkele bosjes en oude boomgaarden Het dij kversterkingsplan voorziet echter ook

situatie. Op het onderste schetsje kunt

in maatregelen voor een terugkeer van waardevolle

u zien dat er straks in feite een nieuwe

vegetatie op de nieuwe taluds.

dijk komt,

De huidige verkeersfunctie van de
dijk blijft behouden
De kruin van de nieuwe dijk wordt minstens
liet

ZO

breed als de huidige en vormt, net als in de

huidige situatie, het fundament voor de weg. Waar
op dit moment opritten of parkeerplaatsen zijn, zijn
die er als ie nog nodig zijn straks ook Al liet al zal er
door de dijkversterking als zodanig niets veranderen
aan de verkecrsfunctie van de dijk.

Hoe zijn de plannen tot standgekomen?
De dijkversterkingsplannen en het inrichtingsplan voor de uiter-

voor een combinatie van beide alternatieven Dit zogenaamde

waarden zijn stapsgewijs uitgewerkt. De dijkversterkingsplannen

voorkeursalternatief is daarna concreter uitgewerkt in twee dijk-

zijn allereerst opgesplitst in zogenaamde 'deelsecties': gedeelten

versterkingsplannen. Ook voor de inrichting van de uiterwaarden

van de dijk met voor dat vak specifieke kenmerken en is per deel-

is een dergelijk proces gevolgd. Uiteindelijk zijn de locaties

sectie bepaald welke problemen er spelen. Vervolgens is voor elk

Lexmond west en de Everdingerwaard de meest haalbare geble-

van deze deelsecties op een rij gezet welke oplossingen er moge-

ken en vervolgens uitgewerkt. De planvorming voor de uiter-

lijk zijn. Daarna zijn er twee maatregelenpakketten voor het dijk-

waarden van Vianen zijn nog in volle gang. De uitwerking van de

traject in z'n totaliteit bepaald: een 'planalternatief' en een 'meest

plannen heeft plaatsgevonden in verschillende projectgroepen

milieuvriendelijk alternatief'. Dit laatste alternatief is wat duurder,

waarbij het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, de provincie,

maar heeft wel een duidelijk toegevoegde waarde voor het land-

gemeenten en adviseurs de belangrijkste partijen waren.

schap, de natuur en de cultuurhistorie. Uiteindelijk is gekozen

Uiterwaard Vianen
PN/MER Lekulterwaarden
uitvoering derden

Lok

Uiterwaard Lexmond-West
PNIMER Lekuiterwaardon
onderdeel dijkversterking

Vianen

verdingen
fort

Uiterwaard Everdingen
PNIMER Lekuiterwaarden
onderdeel dijkversterking

dvai< Op V030 tot Dp.V064

Oeeiorawerppiarl HagesieinjEverdingen
Op.V064+000m. tot op.vo97i-325m.

Dijkversterking Zederik en Hagestein/Everdingen
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Wat gaat er concreet
gebeuren?
Op deze en de volgende pagina's wordt u
van west naar oost
langs de verschillende
deelsecties geleid.
Daarbij komen eerst
de 11 deelsecties van
het deeltraject van
Zederik aan bod,
gevolgd door de
7 deelsecties van
Hagestein-Everdingen.
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Zederik
Bij het pand nr. 29 wordt een afschermconstructie in de teen van het binnentalud geplaatst.
Binnendijks wordt het gedeelte rond dijkpaal 279
voorzien van een verticale pipingvoorziening. Dat
zelfde geldt huitendijks tussen dijkpaal 285 en dijkpaal 286. Hier zal echter een horizontale klei-ingraving worden gerealiseerd.

Deelsectie II: Kern Tienhoven
Deze deelsectie loopt van dijkpaal 287-289 en
heeft een totale lengte van ongeveer 350 meter. De

Deelsectie 1: Langesteinse wegTienhoven.

dijk hoeft hier nauwelijks hoger te worden. Om
enkele waardevolle gebouwen te ontzien worden
zogenaamde erosieschermen geplaatst. Buitendijks is

De meest westelijke deelsectie loopt van dijk-

dit het geval hij de verschillende panden rond dijk-

paal 278-287 en heeft een totale lengte van onge\'eer

paal 287 en 288, inclusief het veerhuis. Bij pand

1800 meter. De kruin van de dijk moet hier 40 tot 70

53/53 a wordt er een afschermconstructie geplaatst.

cm worden verhoogd. De as van de dijk zal hierbij

Binnendijks wordt een scherm geplaatst bij de kerk.

lokaal enkele meters in de richting van de rivier ver-

Rondom de kerk van Tienhoven vindt ook aanpas-

schuiven.

sing van de hinnendijkse bermen plaats.
De huitendi)kse ingegraven pipingvoorziening,
globaal tussen dijkpaal 287 en 288+60, is ongeveer
15 meter breed. De buitendijkse pipingvoorziening
tussen dijkpaal 288 en 289 heeft een breedte van 25 3
45 meter. Om de herkenbaarheid en de samenhang
te versterken worden er in deze deelsectie enkele bossages aangeplant.

Deelsectie lll:Tienhoven-Ameide
Deze deelsectie loopt van dijkpaal 289-292 en
heeft een totale lengte van ongeveer 600 meter. De
kruin van de dijk moet hier maximaal 35 centimeter
hoger worden.
Binnendijks komt er tussen dijkpaal 289 en 291
een horizontale pipingvoorziening. Globaal tussen
dijkpaal 290 en 291 wordt een sloot die deel uitmaakt van de tuin van Huys Herlaar verlegd. De
nieuwe binnendijkse berm is voldoende breed om
fruitbomen die verloren gaan te herplanten. Op een
paar stukken grenst de dijk aan de rivier. Op die
stukken wordt aan de teen van de dijk een rietzone
aangelegd.
lnt-(On,5liyZ etvOhz
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Deelsectie V: Kern Sluis
Deze deelsectie loopt van diikpaal 298-VI en heeft een totale lengte
van ongeveer 600 meter. De benodigde kruinverhoging in deze deelsectie is
maximaal 1,20 meter. Tot dijkpaal 299 zal de as 6 meter in de richting van
de rivier verschuiven. In dit stuk zal ook Flugsand worden toegepast. Om
het ensemble van Sluis te handhaven wordt hinnendijks over een lengte van
130 meter een betonnen keerwand gemaakt.
Tot dijkpaal VI is de asverschuiving ongeveer 6 meter. Om het
karakteristieke pand nummer 89 te sparen neemt de asverschuiving toe

Deelsectie IV: Ameide-Sluis

tot ongeveer it) meter.

Deelsectie VI: gedeelte Achthoven (huisnummer
89 tot 56)

Deze deelsectie loopt van dijkpaal 292-298 en
heeft een totale lengte van ongeveer 1200 meter. De
kruin van de dijk moet hier maximaal 85 centimeter

Deelsectie VI loopt van dijkpaal VI -V9 en heeft een totale lengte van

hoger worden. De as van de dijk schuift maximaal 7

ongeveer 1500 meter. De dijkkruin moet hier 40 centimeter tot 1 meter

meter in de richting van de rivier. Om te voorkomen
dat de dijk te breed wordt en dat rietlanden moeten

omhoog. Tussen dijkpaal V2 en V7 zullen stabiliteitsbermen worden aan-

verdwijnen, wordt tussen dijkpaal 294 en 298 licht

gelegd. De breedte van deze hermen varieert van 14 tot 17 meter. De as

zand, zogenaamd Flugsancl, toegepast.

van de dijk verschuift hier 14 tot 18 meter in de richting van de rivier.
Vanaf dijkpaal V7 is de stabiliteitsberm slechts 1 meter breed. Hierdoor
blijft de asverschuiving beperkt tot 3 meter in de richting van de rivier.
Om piping te voorkomen wordt er globaal tussen dijkpaal V8 en V9 klei
ingegraven.
I

%s

Langs de teen van de huidige dijk ligt een smalle zone natte natuur.
Dit lint bestaat uit een afwisseling van waterhoudende kleiputten, moerasjes, drasse graslanden en bosschages met (knot)wilgen, populieren en

j

elzen. Door de asverschuiving naar buiten dient dit te worden hersteld

«

V:

en waar mogelijk verbeterd.

'

Deelsectie V uitvoering
tijdelijke deurwand
keerwand

De bestaande stahiliteitsberm tussen Lekdijk 20
en 24 wordt verhoogd. Zo hoeft er geen slinger in de
dijk te ontstaan. De waterinlaat bij dijkpaal 294 wordt

Ontwerppeil + 5,35

aangepast.
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dijkpaal VI 6 en VI 7 maximaal 25 centimeter hoger
worden. Tussen dijkpaal VI 8 en V 19 is de ophoging
tussen de 50 en de 90 centimeter. De breedte van de
stahiliteitsbermen neemt toe van 2 meter aan het
begin van de deelsectie, tot 7 meter aan het eind.
Over de eerste 150 meter van deze deelsectie sluit een
hinnendijks verticaal kleiseherm aan op de pipiugvoorziening in deelsectie VII. De asverschuiving
wisselt van 6 meter over de eeiste 30 meter tot 8 S 9
meter aan het eind. In het middenstuk (dijkpaal VI 6
tot \/ 17) blijft de kruin liggen op de huidige plek.
Ook in deze deelsectie worden de binnendijkse open afritten beplant. Daar waar de rivier aan de dijk
grenst wordt riet aangeplant.

Deelsectie VII: gedeelte Achthoven
(huisnummer 55 tot 31)
Deze deekecoe loopt van diikpaal V9-V 16 en
heeft een totale lengte van ongeveer 1400 meter. De
kruin van de dijk moet hier onoeveer 30 tot 80 centimeter omhoog.

Om te zorgen voor een stabiele dijk is er vanaf
dijkpaal Ii een berm met een breedte van ongeveer
2 meter nodig. De asverschuiving varieert tussen de
2 en de 5 meter. Rond de dijkpalen VI 1, V 13 en
tussen VII en V16 worden buitendijkse pipingvoor-

Deelsectie IX: gedeelte Achthoven
(huisnummer 21) Lexmond

zieningen aangebracht. Bij het buitendijkse pand
Achthoven 30 wordt een erosiescherm geplaatst. Het

Deelsectie IX loopt van diikpaal V19-V26 en

binnentalud hij pand Achthoven 32 wordt voorzien

heeft een totale lengte van ongeveer 1600 meter. In

van grasbetonkeien en er komt een afschermeon-

deze deelsectie moet de kruin tot dijkpaal V23 maxi-

structie in de leen van de dijk. Evenals in deelsectie

maal 1 meter omhoog. Vanaf dijkpaal V23 tot het eind

VI zullen de afritten beplant worden, en zullen er aan

van de deelsectie moet de dijk ongeveer 1,30 meter

de buitenzijde van de dijk kleiputten en moerassen

omhoog. Tot dijkpaal \22 zijn de stabiliteitsbermen

worden gerealiseerd.

6-10 meter breed. De as van de dijk verschuift hier
8 tot 10 meter. Daarna neemt de breedte van de stahi-

Deelsectie VIII:
gedeelte Achthoven
(huisnummer 30 tot
21)

W

liteitsbermen toe tot een breedte van 11-16 meter. De
asverschuiving neemt ook toe; 12-16 meter in de richting van cle rivier. Over de laatste 150 meter is de
bermbreedte ongeveer 5 meter. Op de brede hermen
zal een dubbele rij fruitbomen worden aangeplant. De

Deze deelsectie loopt van
dijkpaal Vl6-V19 en heeft een
totale lengte van ongeveer 600

..
10

meter. De dijk moet hier tussen

.

op- en afritten worden ook beplant.

Inrichting gebied Lexmond-west
Ier hoogte van deelsectie IX vindt in de uiterwaarden van Lexinond natuurontwikkeling plaats.
Het belangrijkste is de ontgraving van het restant van
de geul tot een brede getijdegeul. Deze geul zal
stroomalwaartsaantak.ken aan het zomerbed van de
Lek zodat er vanuit de rivier water in kan stromen.
Dit zogenaamde intergetiidegehied wordt doorsneden door kleinere geultjes. Deze geultjes zijn typisch
voor getijdegebieden; de aan- en afvoer van water als

Vanaf dijkpaal \T29 tot V30 bedraagt de asver-

gevolg van de getijdebeweging verloopt veelal via

schuiving ongeveer 13 meter. De benodigde stabili-

deze geultjes.

teitsberm is ongeveer 12 meter. De kruinbreedte

Niet het volledige gebied komt voor deze

bedraagt 5,50 meter (tot en met dijkpaal V 30). Over

inrichting in aanmerking. Zo blijft het graslandge-

de laatste 25 meter zijn geen bermen nodig. Wel ver-

bied ten westen van de aan te leggen geul onaange-

schuift de as van de dijk hier 4 tot 8 meter naar bui-

tast. Dit geldt ook voor de hoogste delen van de

ten.

oeverwal die langs de l,ek ligt. Ook de bestsande kleiOp verschillende plekken in deze deelsectie

putten, het griendje en waardevolle alleenstaande
wilgen blijven behouden en zijn in het ontwerp inge-

worden bomen en andere beplantingen geplant.

past. Langs de dijk worden verder enkele bosjes aanDeelseetie Xl sluit aan op het reeds versterkte

gelegd. Dit zal met name gebeuren in de binnenbochten van de dijk. De vrijkomende klei wordt

noodwetdijkvak l,exniond-Vianen.

Utterwaardenp/an Lexmood West

gebruikt voor de dijkversterking.

Deelsectie X en XI: Kom Lexmond
Deze deelsecties lopen van V26-V30 en hebben

een totale lengte van ongeveer 750 meter. Tussen
dijkpaal 26 en 27 verschuift de as van de dijk 3 tot 6
meter naar de rivier. De kruin is daar ongeveer 7,50

5'

meter breed. Bij de jachthaven is er voor gezorgd
dat, door de toepassing van Flugsand, de stabiliteits-

:4

--

bermen klein kunnen blijven. Hierdoor behoeven er
ee

geen ligplaatsen opgeofferd te worden. Vanaf dijkpaal

27 wordt over een lengte van ongeveer 400 meter een

-.

l

.

geheel nieuwe dijk gemaakt. Deze komt achter de
buitendijkse huizen van Lexmond te liggen. Dit
wordt een groene dijk oftewel een dijk waarop geen
weg ligt. Vanaf de plek waar de nieuwe dijk op de

-

te sr5efl dat

IEE;ltee.d

ftte1<.tet5' t55d

oude aansluit is de asverschuiving ongeveer
13 meter. Over het laatste stuk verschuift de as 4 tot
S iiieter richtio de rivier.
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Hagestein-Everdingen
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Deelsecties 1-1V:

worden. Ongeveer 120 meter verder verschuift de as

A27 tot sportvelden Everdingen

van de weg ongeveer 2 meter in de richting van de
rivier. Vanaf dijkpaal V74 verschuift de teen van de

Deze deelsecties lopen van dijkpaal V64-V89.
De dijk in dit traject wordt over bijna de gehele leng-

dijk nog iets verder in de richting van de rivier
namelijk 7 tot 9 meter. De as van de weg verschuift

te verhoogd. De ophoging varieert daarbij van 15 tot

daarbij ongeveer 3,5 meter. Ter hoogte van de recre-

95 centimeter.

atieplas Everstein wordt over een lengte van bijna

Globaal tussen dijkpaal V65 en V72 zal de dijk

500 meter een vertikaal kleischerm geplaatst. Vanaf

1 1-13 meter in de richting van de rivier verschuiven.

dijkpaal V76 kunnen er kwelproblernen optreden.

De as van de weg verschuift daarbij ongeveer 3 meter,

Om dit te voorkomen wordt huitendijks over een

in de richting van de rivier. Tussen dijkpaal V66 en

lengte van 80 meter een pipingberm van 25 meter

V68 zullen pipingvoorzieningen worden aange-

breed aangelegd.

bracht. Ten gevolge van deze buitendijkse voorziening
zal de sloot langs de dijk worden gedempt, en 5 meter
buiten de teen van de nieuwe dijk worden hergraven.

Globaal tussen dijkpaal V79 en V8 1 ligt de dijk
hoog genoeg en wordt deze niet verhoogd. De bin-

In principe worden alle afritten in de richting van de

nenberm van dit stuk dijk zal wel 1 tot 1,5 meter

uiterwaarden hersteld. Op plaatsen waar in de uiter-

worden verlengd.

waarden natuurontwikkeling plaatsvindt kunnen
afritten vervallen.
Vanaf dijkpaal V72 sluit de nieuwe dijk aan op

12

In de buurt van de Nijensteinseweg is binnendijks een stabiliteitsberm van 10 meter nodig. De

het hoge voorland bij de stuw. De dijk hoeft hier niet

kruin van de dijk komt rond de Nijensteinseweg

verhoogd te worden. Even verderop (vanaf dijkpaal

ongeveer 60 centimeter hoger te liggen. In combina-

V73) moet de dijk 40 tot 60 centimeter verhoogd

tie met de bermverlegging verschuift de buitenteen

hoogte (in meter NAP)
Varieert rond:
bolle,, kado hinnon kado

•

J Boboowlog
Dijk
Kade rond Evrrdingeo

JI°.

M

.

om;
1,75
2,25

tot

or:r

Uiaardp/an
Everdingerwaard

tussen de 6 en de 14 meter. Even verderop (tussen

Deelsectie V: Kern Everdingen

dijkpaal V82 en V85) neemt deze buitendijkse verschuiving toe tot 173 18 meter. De as van de weg

Deze deelsectie loopt van dijkpaal V89-V91. De dijk moet in deze

verschuift hier ongeveer 10 meter en komt tussen de

deelsectie over het algemeen 80 tot 85 centimeter hoger worden. De ver-

60 en de 80 centimeter hoger te liggen. De binnen-

sterking ten westen van de kern van Everdingen wordt hierbij zo uitge-

dijkse berm van ongeveer 5 meter breed, wordt ver-

voerd, dat de panden Lekdijk 38, 40 en 43 gespaard blijven. Om de bui-

groot tot ongeveer 12 meter. Buitendijks wordt in de

tendijkse panden 38 en 40 te besparen verschuift de hinnenteen

uiterwaard een zogenaamde nevengeul niet een diep-

maximaal 8 meter in binnendijkse richting. Om het buitendijkse pand

te van ongeveer 4 meter gegraven. Tussen de geul en

43 te besparen wordt de dijk in de richting van de rivier verlegd. De bui-

de stroomrug die langs de Lek ligt komt een moeras-

tenteen verschuift maximaal 12 meter in de richting van de rivier.

gebied.
Meer naar het oosten vertakt de nevengeul zich

Langs een deel van deze
deelsectie staan aan twee zijden

tweeniaal. Deze aftakkingen sluiten niet aan op de

huizen in het talud van de dijk, of

Lek, maar lopen dood tegen een zogenaamde

zelfs op de kruin. Om de dijk toch

stroomrug langs de rivier.

te kunnen versterken wordt hier

,

een zogenaamde keermuur
Ook tussen dijkpaal V85 en V86 verschuift de

geplaatst. Deze komt iets hoger te

buitendijkse teen van de dijk ongeveer 18 meter in de

liggen dan de kruin van de huidi-

richting van de rivier. De as van de weg verschuift

ge dijk. Om de huizen bereikbaar

hierbij van 7 tot 10 meter in de richting van de rivier.

te houden worden er trapjes

De nieuwe weg komt daarbij ongeveer 70 centimeter

gebouwd. Deze keermuur loopt

hoger te liggen.

door tot even voorbij dijkpaal

..

7

V90. Vanaf dat punt wordt de
Vanaf dijkpaal V86 tot V89 neemt de buitendijkse verschuiving af van 16 tot 10 meter. De as van
de weg verschuift hier over het eerste deel ongeveer 4

voerd.

kans op onderwaterlopen van de

centimeter hoger te liggen dan de huidige.

buitendijkse woningen niet toe-

aftvateringssloot worden gedempt.

.

-•

Om er voor te zorgen dat de

tot 7 meter en de nieuwe dijkhoogte komt 65 tot 70

Door de asverschuiving zal de buitendijkse

..

versterking weer in grond uitge-

-

neemt, wordt achter de woninnen
een kade aangebracht. De kade
komt om de tuinen van deze

Iets voor dijkpaal V87 komt een nieuwe afrit

woningen te liggen. In de

vanaf de dijk naar het wandelpad in de uiterwaard.

uiterwaard wordt de vuilstort

Het wandelpad gaat niet een brug over de geul naar

gesaneerd.

.

t

/

de stroomrug langs de Lek.
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Daar waar bebouwing langs de weg staat zal er

5 meter in buitendijkse richting. De moerasachtige

voor gezorgd worden dat het regenwater wordt opge-

tune langs de buitenteen van de dijk wordt naar bui-

vangen.

ten geschoven. Om piping te voorkomen worden de

Ten behoeve van de bouw van de keermuur, zal

twee binnendi)kse sloten loodrecht op de dijk (even

de dijkweg voor langere tijd afgesloten zijn. Om

voorbij dijkpaal V92) tot 65 meter vanaf de buiten-

huizen en bedrijven te kunnen bereiken zal

teen gedempt.

buitendijks, ach ter de huizen langs een tijdelijke weg
worden aangelegd.

Even voorbij dijkpaal \79 1 sluit de nieuwe kade
aan op de dijk. In het westelijk deel van deze kade

Deelsectie VI: Kern Everdingen-Fort

komt onder meer een gemaal.

Everdingen
In de uiterwaarden wordt natuur ontwikkeld.
Deze deelsectie loopt van dijkpaal V91-V97. De

Zo worden geulen gegraven, moerassen aangelegd en

dijk moet in deze deelsectie ongeveer 75 centimeter

wordt weiland verlaagd. De meidoornhagen, en poe-

hoger worden. De as van de weg versehuift ongeveer

len en bosjes langs de teen van de dijk blijven grotendeels behouden.

Deelsectie VII: Fort Everdingen
15e huidige dijk blijft hier liggen zoals deze nu
ligt. Wel wordt de binnendijkse berni versterkt. De
zogenaamde grienden die binnendijks liggen zullen
worden aangetast.
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EEN

De gevolgen
Veiligheid

Wat betekent de dijkversterking voor u en voor
uw omgeving? Hoe worden
de werkzaamheden uitgevoerd? En wat zult u
daarvan merken? In dit
hoofdstuk: een overzicht
van de gevolgen.

.
Het spreekt voor zich dat de dijktraieeten na de

•

-

.
:i,.

versterking volledig voldoen aan de veiligheidsnorm:
de kans op een overstroming of een dijkdoorbraak is
kleiner geworden dan 1:2.000 per jaar. Daar was het
per slot van rekening bij het dijkversterkingsplin
allemaal om begonnen. Maar wat zijn de gevolgen
voor het landschap, de natuur, de cultuurhistorie, liet
verkeer en het 'woonklimaat'? En wat zult u merken
van de uitvoering van de werkzaamheden?

Landschap
Natuur
Ook na de dijkversterking is de dijk nog steeds
een duidelijk herkenbaar lint door het landschap

Een van de spelregels voor di ikversterkingspro-

De steile taluds aan heide zijden van de nieuwe dijk

jecten luidt dat de natuur er per saldo niet op achter-

en de weg die op de krLiin wordt teruggelegd, zorgen

uit mag gaan. Dit betekent onder meer dat er com-

daarvoor. Wel krijgt de dijk aan de binnenkant straks

pensatie' moet plaatsvinden wanneer aantasting van

een iets massievere aanblik omdat hij over het alge-

natuurwaarden onvermijdeli)k is. In de
Projectnota's/MER is voor elk dijktraject precies

meen b reder wordt.
Doordat straks op veel plekken de afstand tus-

becijferd hoe groot de oppervlakte is waar als gevolg
van de dijkversterkingen belangrijke natuurwaarden
verloren gaan.
Op basis daarvan is voor heide di jktrajecten
ccii 'natuureompensatieplan' opgesteld niet maatre-

S

gelen om het verlies op termijn volledig te herstellen.
De provincie zorgt daarbij voor het toezicht: via een
aparte hoekhoud nig voor natuu rcom pensa tie houdt
men daar de vinger aan de pols.
.,?

[)oor de rivierwaartse verschuiving gaat een
vrij groot oppervlak aan buitendijkse natuurwaarden

Ibm

verloren. Dit verlies zal echter uiteindelijk volledig
hersteld worden in de uiterwaarden van Lexmondwest, liet natte dijklint m cleelsecties VI tot en niet
VIII viii decltrajeci 7edciik cii door de n,ituiiroiit-

I.lihH

de dijk groter is geworden, zal liet nu nog scherpe
contrast tussen de hinnendi)kse en de buitendijkse
wereld vervagen. Dit effect wordt enigszins ondervangen niet beplanting bij de oprit ten.
Binnendijks zal de op de herni aanwezige
beplanting veelal moeten verdwijnen. 0p plaatsen
waar liet beplantingsbeleid van liet Hoogheemraadschap dit toelaat, worden nieuwe boinien geplant.

wikkeling in de Everdingerwaard. Zo zullen op verschillende plekken kleiputten en poelen worden

Ruimte voor de rivier

gegraven. Deze waterrijke plekken zijn een interessant leefgebied voor onder meer aniflbien. Verder

in het kader van de dijkversterkingsprojecten en de beleidslijn

komt er op de buitcntaluds een kleilaag die zodanig

Ruimte voor de rivier van Rijkswaterstaat zijn de zuidelijke

is samengesteld dat er kansen komen voor de ont-

Lekuiterwaarden onderzocht. Er zijn uiteindelijk drie locaties

wikkeling van bijzondere vegetatie. Een natuurvrien-

als beste uit de bus gekomew Lexmond-West, de uiterwaar-

delijk beheer van deze taluds zal daaraan bijdragen.

den bij Vianen en de Everdingerwaard. De herinrichting van
de uiterwaarden bij Vianen levert de grootste waterstands-

Cultuurhistorie

daling op. De andere twee locaties leveren naast een waterstandsdaling, bruikbare klei voor de dijkversterking en er ont-

De cultuurhistorische waarde van de panden

staan tevens twee fraaie natuurgebieden met moeras, geulen

die zich dicht langs de dijk bevinden, blijft behou-

en nat grasland. Door de ingrepen wordt het doorstroompro-

den. De traditionele vervlechting van de dijk met het

fiel van de rivier duurzaam verruimd. Hierdoor zal de waters-

binnendijkse bebouwingslint wordt door de rivier-

tand in de rivier lager worden. Rijkswaterstaat verwacht dat

waartse verschuiving minder duidelijk herkenbaar.

hierdoor toekomstige dijkversterkingen voorkomen 6f in

Ook de nu nog duidelijk zichtbare sporen van een

omvang gereduceerd kunnen worden. Zo blijft de dijk die

vroegere dijkdoorbraak (een zogenaamd wiel) zullen

binnenkort versterkt wordt ook in de toekomst een veilige

enigszins vervagen.

waterkering!

Verkeer
Tijdens de aanlegfase zal het verkeer over de
dijk hinder ondervinden (zie ook kadertekst: hoe
worden de werken uitgevoerd), maar die is van tijdelijke aard. Op de kruin van de nieuwe dijk komt uiteindelijk een weg met minimaal dezelfde afmetingen
en gebruiksmogelijkheden als de huidige.
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Bebouwing op en aan de dijk
ter hoogte van Ameide

Woonklimaat
Voor het woonklimaat is het belangrijkste pluspunt natuurlijk dat
alle woningen behouden blijven. Vanuit veel woningen komt er wel een
ander uitzicht op de dijk, die zich straks immers op grotere afstand van
de bebouwing bevindt. Woningen die nu nog heel dicht tegen de dijk
aan staan, krijgen in veel gevallen meer ruimte om zich heen. Enkele
woningen in Lexrnond verliezen in verband niet de omdijking het
directe contact met de rivier. Dit geldt in mindere mate ook voor de
buitendijkse woningen in Everdingen waar de kade liet uitzicht
belemmert. Een duidelijk voordeel is dat de verkeersweg op de dijkkruin
verder weg komt te liggen. De hinder van dit verkeer (geluid, trillingen,
opspattend vuil) neemt daardoor at.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?
In de ioop van 2001 zullen de werkzaamheden van

berm eenmaal is aangebracht, kan nog niet meteen

start gaan. Het spreekt voor zich dat het geen haal-

met de afwerking begonnen worden. Eerst moet

bare kaart is het dijktraject in z'n totaliteit in één

de grond de tijd krijgen om zich te 'zetten'. Omdat

keer aan te pakken. In plaats daarvan wordt de dijk

veel van het werk plaatsvindt aan de buitenkant

in gedeelten versterkt.

van de huidige dijk, blijft de overlast tijdens de uit-

Daarbij wordt de grond van het huidige dijklichaam

voeringsfase redelijk beperkt. De dijkversterking zal

hergebruikt en zal vrijgekomen grond uit de te

echter bepaald niet ongemerkt voorbijgaan.

graven geulen worden gebruikt. Hierbij wordt

Woningen en percelen zullen tijdelijk enigszins

'werk met werk' gemaakt. Vanwege de omvang

moeilijk bereikbaar zijn.

van het nieuwe dijklichaam en de stabiliteitsbermen, zullen er toch vrij grote hoeveelheden

Het verkeer over de dijk zal duidelijk hinder onder-

grond extra nodig zijn. Dit zal voornamelijk uit de

vinden, al zal gedurende de uitvoering in principe

uïterwaarden komen en de rest zal van elders

steeds minimaal één weghelft berijdbaar blijven.

worden aangevoerd.

Gelukkig is deze overlast van voorbijgaande aard,
want de werkzaamheden worden in de loop van

Wanneer op een bepaalde plaats de grond voor

het jaar 2004 afgerond. Daarna keert de rust weer.

het nieuwe dijklichaam en de eventuele stabiliteits-
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De volgende stappen
_

1

In deze brochure heeft u

Op vrij korte termi)n, 11 september, zullen de

kunnen lezen waar de

Projeetnota's/MER en de beide dijkversterkingsplan-

plannen voor de versterking

nen ter inzage gelegd worden, samen met de aanvra-

van de dijken, en de
natuurontwikkeling in de
uiterwaarden, in het kort op

gen voor de vergunningen die voor de plannen ver-

Raad van State beroep tegen aangetekend kan worden, valt aan het begin van 2001 te verwachten. Na

weken duurt, van 11 september tot 9 oktober 2000.

inspraakronde reageren.

uitspraak van de Raad van State is het plan onherroepelijk. Daarna zijn er nog enige vervolgstappen

Hoe kunt u reageren?

Wat vindt u van het plan?
Over enige tijd kunt u in een

Het goedkeuringsbesluit, waar overigens bi) de

eist zijn. Er komt dan een inspraakronde, die vier

neerkomen en wat de
gevolgen ervan zullen zijn.

Besluitvorming en vervolgstappen

nodig voordat de feiteli)ke werkzaamheden van start
kunnen gaan. Zoals verwerving van de gronden,

Alle belanghebbende kunnen tijdens de
inspraakperiode een reactie indienen. Dat kan schrif-

waarmee reeds een start is gemaakt, en het maken
van een bestek voor de uitvoering van de dijkverster-

telijk, maar ook mondeling tijdens de hoorzitting.

king en inrichting van de uiterwaarden. Ook moet er

U kunt uw reactie versturen naar Gedeputeerde

een aannemer gevonden worden die het werk gaat

Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP

uitvoeren.

Den Haag o.v.v. D\VM 2000/8900. De Hoorzitting
vindt plaats op 27 september 2000 om 19:30 uur in

De uitvoering

de Burgerzaal te Vianen.
De werkzaamheden zullen in de loop van 2001

Wat gebeurt er met de reacties?

beginnen. Wanneer precies is op dit moment nog
niet met zekerheid te zeggen. In totaal is er een

Er is het 1-loogheemraadsehap van de
Alhlasserwaard en de \'ijfheerenlanden veel aan gelegen om aan de slag te gaan mei een dijkversterkingsplan dat brede instemming heeft.
Op basis van de ingekomen reacties zal het
Hoogheemraadschap in overleg met de provincie en
de Coördinatiecommissie Dijkversterking het plan
zonodig aanpassen. Het plan wordt vervolgens vastgesteld en voorgelegd aan het provinciaal bestuur
(Gedeputeerde Staten) van Zuid-Holland. Verder
worden de reacties gebundeld en toegestuurd aan de
Commissie voor de milieu-effectrapportage. Deze
Commissie gebruikt de reacties als hulpmiddel om
zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de
milieu-informatie in de Projectnota's/MF.R. Dit oordeel -het zogenoemde toetsingsadvies -wordt voorafgaand aan de besluitvorming aangeboden aan het
provinciaal bestuur.
Het provinciaal bestuur neemt de uiteindelijke
beslissing -het goedkeuringsbesluit- over de wijze
waarop het plan wordt uitgevoerd. Het bestuur zal de
mondelinge en schriftelijke reacties bestuderen en
laten meewegen in de besluitvorming.
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periode van circa drie jaar nodig voor de uitvoering,
die dus in de loop van het jaar 2004 wordt afgerond.
Pas vanaf dat moment kan gesteld worden dat
het plan aan de veiligheidsnormen voldoet.

Nadere informatie?

Colofon

Zowel voor het deeltraject Zederik, als voor deel-

Deze brochure is een

traject Hagestein-Everdingen is er een voorlichtings-

uitgave van:

avond georganiseerd.

Hoogheemraadschap

De voorlichtingsavond Zederik vond plaats op

van de Albiasserwaard

6 september 2000 in 't Spant te Ameide, aanvang

en de Vijfheerenlanden

19.30 uur.

Postbus 102

De voorlichtingsavond Hagestein-Everdingen vond

4200 AC Gorinchem

plaats op 14 september 2000 in dorpshuis

Telefoon: 0183-653899

't Knooppuntte Everdingen, aanvang 19.30 uur.

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Wilt u nadere informatie over het plan? De
Projectnota's/MER en de dijkversterkingsplannen,
die per 11 september 2000 ter inzage werden
gelegd, bevatten een schat aan gegevens. Onder

Gratis exemplaren van

meer via de plaatselijke media wordt tijdig bekend-

deze brochure zijn te

gemaakt waar en wanneer u deze documenten kunt

bestellen bij het hoog-

inzien. Maar u kunt ook contact opnemen met het

heemraadschap.

Hoogheemraadschap.
De contactpersoon is de heer M. Vonk,

Samenstelling en

telefoonnummer 01 83-653899.

productie:
ARCADIS Heidemij Advies
Grontmij Advies en
Techniek
Reprografisch Centrum
Westervoort

fT

ARCADIS

ir Grontmij

_______
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Oost-Nederland

Postbus 9070
6800 ED Arnhem
TeL 026 - 3688355
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