
 
 

 

   
   

Verslag van werksessie SAFE dijkzones Veer Bergstoep Streefkerk, 27 mei 
2021 
  

Plaats :  Online via Zoom 

Aanwezig: Zie presentielijst  

Notulist : Nadine Keller 

 

Opening 
Henny Schippers, omgevingsmanager van Waterschap Rivierenland, heet alle aanwezigen welkom in deze 
werksessie voor de keringen in de gebieden Helsdingen en Sluis.  
 

Mededelingen 
De informatie die gedeeld wordt is openbaar. 

 
Presentatie 
Henny Schippers (Waterschap Rivierenland) geeft uitleg over het waarom van de dijkversterking en de stand van 
zaken van het project. 
 
De getoonde sheets zijn beschikbaar op de website: www.wsrl.nl/safe  
 
Opmerkingen op de alternatieven 
De alternatieven zullen vergeleken worden op milieuaspecten, en daarnaast gaan we met overheden en 
bewoners in gesprek over de zorgen en kansen. Op basis hiervan zal een voorkeursalternatief vastgesteld 
worden. 
Doel van deze sessies is om te inventariseren of de juiste informatie bekend is, welke zorgen er zijn en welke 
kansen bewoners zien. 
 

A. Veer Bergstoep - Streefkerk 

Opmerkingen t.a.v. het deelgebied en de alternatieven 
 

• Kansrijk Alternatief 2 lijkt op dezelfde oplossing als het rapport van de Lekdijk is lek. In hoeverre 

kunnen we beoordelen of een constructie oplossing voldoende werkt?  

o Dhr. van Veen geeft aan dat we kijken naar het onderzoek van professor van Baars en dat 

Deltares nu een second opinion doet. Wij wachten die resultaten af. Wanneer blijkt dat een 

constructieve oplossing niet werkt voor dit gebied wordt dit niet het voorkeursalternatief. Ook 

kijken we naar wat we kunnen verwachten als we een constructie kiezen. De resultaten van het 

onderzoek nemen we mee in het voorkeursalternatief.  

• Constructies lopen vaak anders dan verwacht. De dijk heeft hier een natuurlijk verloop. De bewoner 

geeft aan zorgen te hebben als het waterschap aan het natuurlijk verloop van de dijk gaat rommelen. 

• Bewoners geven aan dat er recreatie plaatsvindt in de uiterwaard. Ter hoogte van Nieuwe Veer 5 ligt 

een strandje. Hier maakt het dorp ook gebruik van. 

http://www.wsrl.nl/safe
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• Een bbewoner vraagt zich af of rivierwaarts versterken hier niet juist goed is, omdat er minder erosie 

zal plaatsvinden omdat de rivier meer recht wordt in plaats van met een bocht. 

o Dhr. van Veen legt uit dat het waterschap zich hier moet houden aan wet en regelgeving van 

Rijkswaterstaat omdat dit kan leiden tot een kleine verhoging van de waterstand.  

• Wanneer vinden keukentafelgesprekken plaats?  

o Deze gesprekken zullen vooral plaatsvinden in de planuitwerkingsfase omdat we dan meer 

details gaan bespreken.  

• Zal de bestaande dijk worden afgegraven in optie 1?  

o Het plan is nu om de dijk te verbreden voor vak 81 en 82. Voor vak 85 en 86 is dit ook het plan. 

Of en waar de huidige dijk wordt afgegraven wordt nader gedetailleerd in de 

planuitwerkingsfase.  

• Bewoners zitten niet te wachten op boorpalen rond het huis. 

 
Afronding 
Henny Schippers licht het vervolg toe. De planning die tijdens de bewonersavond is gecommuniceerd is 
aangepast en ziet er nu als volgt uit: 

• Vastellen Voorkeursalternatief in het College van Dijkgraaf en Heemraden: Januari 2022 

• Informatieavonden over het Voorkeursalternatief: januari/februari 2022 

Het verslag en de presentatie van de werksessie zal worden verzonden aan de aanwezigen. 
 


