
 

 

 

Voorkeursalternatief dijkverbetering noordkant Gekanaliseerde Hollandsche 

IJssel vastgesteld  
 

HOUTEN, 24 januari 2023 – Op woensdag 21 december 2022 is de Nota Voorkeursalternatief voor de 

dijkverbetering van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noordzijde (GHIJ-Noord) vastgesteld. Het 

algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloot tijdens de vergadering dat 

er voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden om de plannen voor de waterkering tussen Achthoven-

Oost en Hekendorp verder uit te werken. Met ingang van 2023 gaat het waterschap in samenwerking 

met de omgeving hiermee aan de slag. 

Het project dijkverbetering GHIJ-Noord heeft als doel om het gebied tussen Achthoven-Oost en 

Hekendorp te laten voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen en waar 

mogelijk een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Daar sluit ook het Voorkeursalternatief (VKA) op 

aan. Het VKA is de beste oplossing om de waterkering te verbeteren, brengt in beeld welke wensen en 

kansen er zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren (synergiekansen en meekoppelkansen) 

en geeft advies voor aanpassing in het tracé van de regionale kering. 

Van verschillende oplossingen naar één Voorkeursalternatief 
Aan het vaststellen van de Nota Voorkeursalternatief gingen de nodige stappen vooraf. Zo werd er 

getrechterd van mogelijke oplossingen per dijkvak naar kansrijke alternatieven per dijkvak en uiteindelijk 

een VKA voor het volledige dijktraject. Gedurende dit proces zijn omwonenden en andere 

belanghebbenden betrokken. Een overzicht van de ondernomen activiteiten is te vinden op de website: 

www.hdsr.nl/ghij/ghij-noord. Tevens kan de volledige nota, inclusief factsheets, hier bekeken worden. 

Een weloverwogen besluit 
Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden nam haar besluit niet zonder voorbereiding. Zo  

brachten de bestuursleden een veldbezoek aan het gebied. Ze zagen de ‘dubbele waterkeringen’, 

cultuurhistorisch waardevolle coupures en potentiële locaties voor (tijdelijke) waterberging tot (natte) 

natuurontwikkeling. Het bestuur kreeg op deze manier een concreter beeld van het gebied, de benodigde 

maatregelen voor waterveiligheid, wensen en aandachtspunten vanuit de omgeving en de synergiekansen 

op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie.  

Aan de slag met de planuitwerking  
Met het vaststellen van de Nota Voorkeursalternatief komt een einde aan de verkenningsfase en start de 
planuitwerkingsfase. Hierin wordt het VKA verder uitgewerkt en ingepast in de omgeving. Meekoppel- en 
synergiekansen worden eveneens verder onderzocht en uitgewerkt. Ook in de planuitwerkingsfase 
worden bewoners, perceeleigenaren en andere belanghebbenden betrokken. 

Meer weten over dijkverbetering GHIJ-Noord? 
Meer informatie over het project, bijbehorende nota’s en bewonersparticipatie is te vinden op de website: 
www.hdsr.nl/ghij/ghij-noord. 
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