
Ambities & kansen HDSR 
 
AMBITIES: 1. Veiligheid voorop. 2. Voortvarend maar niet overhaast. 3. Streven naar maximale maatschappelijke meerwaarde. 4. 
Vanaf de start samen met (u, gemeenten, provincie etc.). 5. Innovatie. 6. Duurzaamheid.  
KANSEN: Bloemrijke dijken (vooral buitentalud). Versterken/behouden cultuurhistorische elementen (bijv. 900 jaar afdamming 
Kromme Rijn). Verbeteren beheer van de dijk (bijv. toegang voor maaien).  
 

 

Ambities & kansen gemeente Wijk bij Duurstede 
 
AMBITIES EN KANSEN: Zijn onlangs door het college vastgelegd in het ambitiedocument “Meekoppelkansen Sterke Lekdijk”. De 
ambities worden toegelicht aan de hand van een virtuele fietstocht over (1) een binnendijks vrij liggend fietspad. (2) Aandacht 
voor wandelpad. (3) Zichtbaar maken van oude inlaat Kromme Rijn. (4) De oude verhoefslagpalen die nu nog op de Markt staan 
terugbrengen naar de dijk. (5) Behouden van beschermd stadsgezicht (sluis komt mogelijk op Werelderfgoedlijst). (6) Aandacht 
voor natuurontwikkeling, agrarische bedrijvigheid, verkeersveiligheid, uitzichtpunten, bloemrijke dijken en duurzame uitvoering.  
 

 

Ambities & kansen gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
AMBITIES EN KANSEN: Zijn onlangs door het college vastgelegd in het ambitiedocument “Sterke Lekdijk, een waardevol gebied 
behouden en versterken”. Een aantal ambities hieruit zijn: 1. (De beleving van) aardkundige, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden in het gebied behouden en versterken. 2. De dijk toegankelijk houden voor alle verkeerscategorieën. 
3. Mogelijkheid verkennen voor een vrij liggend fietspad. 4. De locatie bij Amerongse veer aantrekkelijker inrichten. 5. Optimale 
natuurverbinding tussen de uiterwaarden, Kolland, Landgoed Zuylenstein, de Utrechtse Heuvelrug en de Amerongse bovenpolder 
creëren. 6. Ruimte bieden aan agrariërs om met nevenactiviteiten aan de slag te gaan. 
 

 

Ambities & kansen Provincie Utrecht 
 
AMBITIES EN KANSEN: In het ambitiedocument “Sterke Lekdijk en Grebbedijk” zet de provincie in op een integrale aanpak, met als 
handreiking een aantal uitgangspunten: (1) een mooie en veilige dijk, (2) de dijk als landschappelijke drager van cultuur en 
identiteit en (3) omgevingskwaliteit gezamenlijk en integraal oppakken. In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt voor de 
provincie Utrecht een Omgevingsvisie opgesteld. Waterveiligheid zal hierin worden meegenomen. Voorbeelden van thematische 
(provinciale) doelen: 1. Mobiliteit: met oog op veiligheid, bereikbaarheid, recreatief medegebruik. 2. Recreatie: verbeteren 
routenetwerk en uitloop stad. 3. Cultuurhistorie: versterken en zichtbaar maken bestaande elementen. 4. Natuur: behouden en 
versterken van natuurwaarden dijkzone en uiterwaarden (bijv. bloemrijke dijken).  
 

 

Ambities & kansen Provincie Utrecht – project Lunenburgerwaard 
 
AMBITIES EN KANSEN: 1. Negentig hectare inrichten vóór 2021. 2. Aankoop en/of ruil van agrarische gronden. 3. Dagrecreatie 
Gravenbol verplaatsen (dichter bij de stad). 4. Recreatie en natuur zoneren. 5. In dijkzone: herstel kleiputten, natuurvriendelijk 
beheer, recreatief medegebruik, compensatie van verloren gegane natuurwaarden en hergebruik grond uit kleiputten.  
 

 

Ambities & kansen LTO Noord, afdeling Krommerijn - Heuvelrug 
 
AMBITIES: 1. Functionele dijk. 2. Grond in eigendom boeren (niet meer in eigendom is een ‘no go’; het ontnemen van grond raakt 
de bedrijfsvoering). 3. Agrarisch gebruik zonder extra beperkingen. 4. Goede bereikbaarheid, zowel in de uitvoerings- als in de 
eindfase. 
KANSEN: Fietspad (met het oog op verkeersveiligheid). Zonnepanelen (vooral op daken, maar in het kader van duurzaamheid 
bekijken of het buitentalud ook kan worden benut). 
 

 

Ambities & kansen Staatsbosbeheer 
 
AMBITIES EN KANSEN: 1. Bloemrijke dijk. 2. Kleiputjes onderaan dijk. 3. De bever binnen uiterwaard hogere plek bieden. 4. 
Verbreding dijk bij voorkeur landinwaarts. 5. Dijklichaam minder gevoelig maken voor piping/grondwaterstromen biedt vrijheid 
voor herstel van rivierstructuren en -processen (bijv. geulen, uiterwaardverlaging en meer wisselende waterpeilen).  
6. Compensatiemogelijkheden natuur.  

 


