achtergrond
Lek krijgt in 2015 meer ruimte
De Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein moet uiterlijk in 2015
zo zijn aangepast dat het grotere hoeveelheden water, die naar verwachting
het gevolg zijn van de voorspelde klimaatverandering, kan verwerken.
Oevergeulen en verlaging van dammen zorgen er dan voor dat de waterstand
van de Lek bij hoog water tijdelijk daalt met acht centimeter (twee centimeter
meer dan de algemene norm). Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en
Waterstaat) is al akkoord met de plannen om de Lek meer ruimte te geven. De
verdere uitwerking ervan is inmiddels in gang gezet.

P

rovinciale Staten hadden eerder
ingestemd met de zogenoemde
variant 4 als uitgangspunt voor
het verdere ontwerp, dat via Europese
aanbesteding wordt uitbesteed aan een
marktpartij. Deze nu verworpen variant gaat
uit van een daling van de hoogwaterstand
met 17,5 centimeter. Volgens Huizinga
toont onderzoek aan dat een groter aantal
centimeters niet leidt tot het beperken of
voorkomen van maatregelen stroomopwaarts. Wel volgt de staatssecretaris de
wens van de gemeenteraad van Nieuwegein
en Provinciale Staten voor de aanleg van
extra natuurgebieden (Bossenwaard) en
de komst van kleinschalige, natuurgerichte
recreatie.
Dit najaar begint in het gebied onderzoek
naar de milieuhygiënische en fysische
bodemkwaliteit, archeologie en de aanweDe Lek.

zigheid van niet ontplofte explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog. Eerst vindt een
groot aantal grondboringen plaats. Daarna
wordt met behulp van detectiemethoden
de bodem in de diverse deelgebieden
in kaart gebracht. Bewoners worden
uitgenodigd in zogenoemde ontwerpateliers mee te praten en te denken over
de nadere invulling. Daarnaast komen
er officiële inspraakmomenten. Het
definitieve ontwerp zal naar verwachting
medio volgend jaar gereed zijn. Wanneer
alle procedures en de grondverwerving
voorspoedig lopen, kan het werk in 2011
beginnen. De aanleg van de oevergeulen en
de verlaging van de toegangsdam naar de
Ossenwaard (stuweiland) en de zomerkade
staan gepland voor 2012.
Het project Ruimte voor de Lek maakt
deel uit van het landelijke programma

Ruimte voor de Rivier, dat is opgezet door
Rijkswaterstaat om de gevolgen van de
klimaatverandering (nattere winters en
meer smelt- en regenwater dat vanuit het
achterland onze rivieren instroomt) op te
vangen. De provincie heeft het initiatief
genomen de aanpassingen aan de Lek ter
hoogte van Vianen, Nieuwegein, Houten en
IJsselstein vorm te geven en draagt, samen
met de gemeenten, Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland, zo goed mogelijk zorg voor milieu,
natuur, recreatie en de cultuurhistorie in de
betrokken gebieden. Ook Staatsbosbeheer
en het Utrechts Landschap zijn bij het
proces betrokken.
Het gebied krijgt een hogere ‘ruimtelijke
kwaliteit’ om het (nog) aantrekkelijker te
maken. In de Bossenwaard bij Nieuwegein
(nabij de Lekboulevard) wordt een natuur
het uitgangspunt, met de mogelijkheid
voor kleinschalige recreatie. Hoe dit precies
ingevuld gaat worden - wat voor soort
natuur, welke vorm van kleinschalige
recreatie - zal de komende maanden blijken,
wanneer ook de bevolking haar zegje heeft
kunnen doen tijdens de ontwerpateliers. In
het westelijke gedeelte van de Bossenwaard
(richting IJsselstein) komt nieuwe natuur.
De maatregelen in het kader van Ruimte
voor de Lek en de daardoor te verwachten
daling van de waterstand zijn niet
voldoende om versterking van de dijk
tussen Vianen en Culemborg geheel
overbodig te maken. Waterschap Rivierenland bereidt deze dijkversterking voor.

Vertrekpunt

De Provincie Utrecht wil water, ook los van
Ruimte voor de Lek, meer als vertrekpunt
nemen voor ruimtelijke afwegingen.
Dit betekent dat de locatiekeuzes voor
functies als verstedelijking, landbouw en
natuur mede worden gebaseerd op de
randvoorwaarden die het watersysteem
stelt. Ook bij de inrichting van de ruimte
moet water een centralere rol gaan
spelen. Het doel is er voor te zorgen dat
ruimtelijke ordening bijdraagt aan een
duurzaam watersysteem, zowel kwalitatief
als kwantitatief. Een belangrijk instrument
hierbij is de Watertoets. De essentie daarvan
is dat de initiatiefnemer (bijvoorbeeld
een gemeente) de waterbeheerder op de
hoogte brengt van het voornemen een plan
op te stellen. In Utrecht is afgesproken dat
de waterschappen in principe het eerste
aanspreekpunt zijn voor het wateradvies.
www.provincie-utrecht.nl/ruimtevoordelek
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