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DEEL I 
HET PROJECT 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding van het project 
 

In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is in 2018 de 
kade langs de Meije opnieuw getoetst conform de wettelijke leidraad van de provincie 
Utrecht. De toetsing is in 2019 aangescherpt door toepassing van grondsterkteparameters 
die representatiever zijn voor de lokale ondergrond. De uitkomst is dat de Meijekade over 
een lengte van 3150 m. te laag ligt en over een lengte van 1250 m. onvoldoende stabiel is 
aan de polderzijde. Op basis van deze aangescherpte toetsing is de definitieve kadeverbe-
teropgave bepaald.  
De kadeverbetering richt zich op het deel van de Meijekade dat binnen de gemeentegrens 
van de gemeente Woerden ligt, figuur 1.1.  
 

 
 
Fig. 1.1. ligging Woerdense deel Meijekade 
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Dit is het deel van de Meijekade tussen de Hazekade (dorpskern Meije) en de Hollandse 
Kade (werkschuur De Kievit), op de grens van de polders Nieuwkoop en Zegvelderbroek, 
pal ten zuiden van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck, totaal circa 
4,8 km. lang . (figuur 1.1.). 
 
 
1.2 Integrale kadeverbetering 

 
Het project Herinrichting Meijekade is een samenwerking tussen de Gemeente Woerden 
en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het integrale projectteam werkt onder de 
naam Veilige Meije.  
Het doel van de gemeente is om het openbaar gebied langs de weg Meije, tussen de Ha-
zekade en Hollandse kade, te herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren. Het doel van 
het waterschap is om langs dit deel van de Meije de regionale waterkering te verbeteren en 
weer te laten voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen.  
 
Belangrijke voordelen van samen optrekken zijn een integrale aanpak, lagere maatschap-
pelijke kosten, centrale vertegenwoordiging voor bewoners en ondernemers en minder hin-
der voor de omgeving.  
 
Gezamenlijke activiteiten op hoofdlijnen: 
x Kadeverbetering middels ophoging, aanleg tuimelkade en plaatsen constructie; 
x Landschappelijke inpassing van kadeverbeteringsmaatregelen door lokale versterking 

van natuurvriendelijke oevers en benutting bestaande plas-drasoevers; 
x Vernieuwing weg Meije; 
x Verbetering verkeersveiligheid door aanleg stabiele nieuwe wegbermen, verbetering 

zicht weggebruikers en uitbreiding passeerplaatsen; 
x Vernieuwing van bestaande openbare verlichting. 
x Versterking landschapswaarden door vergroting polderuitzichten, plaatsen enkele 

nieuwe zitplaatsen en behoud van cultuurhistorische elementen. 
x Respecteren van alle bestaande fraaie sferen en elementen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 1.2  logo integraal projectteam Veilige Meije 
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1.3 Doel van het projectplan Waterwet 
 

Op grond van artikel 5.4 lid 1 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk (zoals een regionale waterkering) door of vanwege de beheerder (water-
schap HDSR in dit geval) overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen project-
plan.  
Volgens lid 2 van artikel 5.4 dient het projectplan tenminste een beschrijving te bevatten 
van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, en ook een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van eventuele nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk.  
 
Het project is een integraal kadeverbeteringsplan. Dit betekent dat naast de daadwerkelijke 
kadeverbetering ook andere maatregelen worden meegenomen zoals het groot onderhoud 
aan de weg en verbetering van de verkeersveiligheid. (zie par. 1.2). Vanuit de Waterwet is 
de kadeverbetering projectplan-plichtig. De overige maatregelen dienen een maatschappe-
lijk belang, zoals verwoord in de Waterwet, maar hebben juridisch een secundair doel. De 
kadeverbetering is een wijziging van het waterstaatswerk (de kade met beschermingszo-
nes). Voor het aanpassen van de waterstaatswerken wordt een projectplan Waterwet op-
gesteld. Omdat de overige in het project opgenomen maatregelen vrijwel allemaal plaats-
vinden op of nabij dit waterstaatswerk, worden alle maatregelen uit deze integrale kadever-
betering meegenomen in dit projectplan Waterwet 
 
Het project moet in het kader van de vaststelling van dit projectplan getoetst worden aan 
de doelstellingen van de Waterwet. De Waterwet is op grond van artikel 2.1 van die wet 
gericht op de: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en water-
schaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersys-
temen en; 

 c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Voorafgaand aan het besluit tot vaststelling van dit projectplan, moet in het licht van de Wet 
milieubeheer onderzocht worden of uitvoering van het project significante nadelige effecten 
op het milieu heeft en hoe eventuele effecten worden gewogen. Dit onderzoek is beschre-
ven in een afzonderlijk wettelijk verplichte aanmeldnotitie m.e.r.  
 
 
1.4 Leeswijzer 

 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de huidige situatie. In hoofdstuk 3 komen de maat-
regelen aan bod en wordt de nieuwe situatie verbeeld en beschreven. Hoofdstuk 4 geeft 
informatie over de uitvoeringswijze. De omgevingsaspecten en uitgevoerde onderzoeken 
zijn opgenomen in hoofdstuk 5. De juridische toetsing aan de Waterwet vindt plaats in 
hoofdstuk 6. De overige te volgen procedures en te verkrijgen vergunningen zijn opgeno-
men in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 sluit af met een procedurebeschrijving. 
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2 Huidige situatie 

2.1 Het plangebied 
 
 
Het plangebied is hieronder weergegeven, als een rode lijn.  
 

 
 
Fig. 2.1 Het plangebied 
 
 
Het plangebied bevindt zich langs de Meije en bestaat uit een tracé van ongeveer 4,8 km. 
De zuidwestelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Hazekade in de dorps-
kern Meije en de noordoostelijke grens door de Hollandse Kade / Oude Meije (gemeente 
Woerden). Het plangebied strekt zich ongeveer uit van adres Meije 139 en 210 in het wes-
ten tot Meije 221 in het oosten. Binnen het plangebied komen een kade voor (de Meije-
kade), een rivier (de Meije), diverse weilanden, percelen met bos en bebouwing. De gebou-
wen betreffen onder andere woonhuizen, boerderijen en enkele horecagelegenheden. Ten 
noordoosten bevindt zich een werkplaats van Natuurmonumenten ‘Nieuwkoopse Plassen’. 
De Nieuwkoopse Plassen bevinden zich direct ten noorden van het plangebied. 
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Fig 2.2 Foto-impressie plangebied 
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2.2 Cultuurhistorie 
 
Het groene hart was oorspronkelijk één groot veenmoeras, met daarin een aantal afwate-
rende rivieren. De Meije was zo’n oude veenrivier. Het plangebied is planmatig ontgonnen 
vanaf de 12e eeuw, vanaf de rivier de Meije. Het is een typisch cope-ontginningsland-
schap, waarbij de boerderijen aan de zuidoostzijde van de rivier werden gebouwd. Het is 
waardevol agrarisch cultuurlandschap. Van waarde zijn de kade, het slotenpatroon, de lig-
ging van de bebouwing in het landschap en de ligging van kade en verkaveling ten op-
zichte van elkaar en van het riviertje. 
 
De kade langs de Meije is in de loop van eeuwen belangrijk gebleven. De kade is nog 
steeds het belangrijkste bebouwingslint. Ook nieuwe bebouwing is toegevoegd in het ritme 
van de Cope-ontginningen, en wordt ontsloten vanaf de kade. Een deel van de boerderijen 
staat ten noordwesten van de Meije, en wordt vanaf de kade ontsloten met een brug. Ook 
dit is in de recente geschiedenis (vanaf 1850) niet veranderd. Zie hiervoor de trits beelden 
van 1865, 1915 en 1965 hieronder. 
 

 
 
Figuur 2.3 Historische ontwikkeling projectgebied 
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Een kenmerk van dit landschap zijn ook de cultuurhistorische kleine landschapselementen 
op en bij de kade. Veel van deze beplanting is nog steeds aanwezig, of opnieuw geplant. 
Een deel van deze beplanting bestond traditioneel uit knotbomen, voor het winnen van te-
nen, stelen en ander nuttig hout. Nog steeds staan er veel knotbomen, wilgen, elzen en es-
sen aan de kade.  
 
Waardevolle elementen in het plangebied:  
x de Meijekade, ontginningsas; 
x het cope-landschap;  
x het gemeentelijk monument (kapberg) bij Meije 310; 
x de knotbomen en de dichtheid van kleine landschapselementen nabij de kade.  
 
 
2.3 Gebruik 
 
De dicht bebouwde Meijekade kent een zeer afwisselende bebouwing, waarin diverse func-
ties zijn ondergebracht. Achter de bebouwing ligt een open overwegend agrarisch achter-
land.  
De bebouwing aan de Meijekade ligt aan weerszijden en bestaat grotendeels uit woningen. 
Opvallend is de hoge dichtheid in het buitendijkse gebied aan de noordwestzijde van de 
kade. Bedrijvigheid is overwegend agrarisch, met op twee plaatsen horeca, en een cam-
ping.  
Opvallend is de concentratie van vaar-, wandel- en fietsroutes over Meijekade en Meije. In 
het achterliggende land zijn deze routes niet of nauwelijks aanwezig. De kade vormt dus 
een belangrijke recreatieve ontsluitingsroute 
 
 

  
 
Fig 2.4 Gebruiksfuncties  
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2.4 Landschap 
 
 

 
 
Fig. 2.5 Landschappelijk karakter 
 
 
De Meijekade vormt een grillig verlopende zeer bochtige kade. Dit bochtige verloop in aan-
sluiting op de Meije is zeer kenmerkend. Kenmerkend is ook het wisselende karakter, de 
verschillen in open en besloten gebiedsdelen.  
 
Het wisselende karakter komt tot uiting in de mate van openheid en de uitzichten, in het 
dwarsprofiel van de kade en in de relatie van de kade met het aangrenzende gebied. Er is 
grote variatie in de relatie met bebouwing en beplanting, en in de relatie met de aangren-
zende Meije.  
De relatie met de Meije is duidelijk aanwezig in het oostelijke gedeelte van de kade, waar 
de Meije grotendeels voorzien is van rietoevers die vanaf de kade zichtbaar zijn. In het 
westelijke gedeelte is deze relatie minder sterk, er is hier en daar zicht op de Meije en de 
eraan grenzende steigers en aanlegplaatsen bij de bebouwing.  
 
De constante in de wisselende dwarsprofielen is het smalle asfaltprofiel van de kade.  
 
Kenmerkend zijn bijzondere beplanting met knotbomen, en de wisselende uitzichten en 
vergezichten. De doorkijken en vergezichten zijn waardevol, omdat ze de relatie leggen 
tussen de dichter bebouwde en beplante kade, en het open veenweidegebied erachter. 
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2.5 Bodem 
 
De Meije ligt in een veenweidegebied waar de bodemopbouw wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van veen. Veen is een grondsoort die is opgebouwd uit gehumificeerd plant-
aardig materiaal. Veen heeft een relatief laag soortelijk gewicht en is zettingsgevoelig. Een 
andere eigenschap van veen is dat deze bij droogzetting oxideert, hetgeen ook tot volume-
verlies en dus bodemdaling zal leiden.  
 
Door de diverse stroomgeulen uit het verleden is de bodemopbouw langs de Meijekade di-
vers. In figuur 2.5 is een uitsnede uit de AHN3 (Algemene Hoogtekaart Nederland) weerge-
geven.  
 

 
Fig. 2.6 Uitsnede AHN3 (van laag (geel) naar hoog (oranje)) 
 
 
In de AHN3 is goed te zien dat het achterland aan de noordoostzijde lager ligt dan de rest 
van de kade. De diepte van de Pleistocene zandlaag is homogeen en wordt overal op een 
diepte van NAP -9,50 m aangetroffen. Boven de Pleistocene zandlaag bevindt zich een sa-
mendrukbaar pakket van klei en veen. Aan de noordoostzijde van de Meijekade bestaat 
deze laag uit voornamelijk veen. Op het resterende stuk bestaat de grond voornamelijk uit 
klei en diverse dunne veenlagen. Ook wordt op enkele locaties een zandige kleilaag aan-
getroffen. Het gebied van de Meije kent een autonome bodemdaling van ca. 1 cm/jaar.  
 
 
2.6 Water 
 
De rivier de Meije is een sterk meanderende rivier die van oost naar west stroomt en het 
omliggende veenweidegebied, waaronder de Nieuwkoopse Plassen, afwatert op de Oude 
Rijn. De waterkwaliteit is uitzonderlijke goed, omdat deze uit de rietlanden van het aangren-
zende natuurgebied afkomstig is.  
Het streefwaterpeil van de Meije bedraagt NAP -1,59 m. Langs de Meijekade zijn vier grote 
peilvakken aanwezig. Daarnaast zijn langs de kade ook diverse kleine lokale peilvakken. 
Deze bevinden zich vaak rond bebouwing en hebben veelal een hoger peil. Dit zijn veelal 
hoogwatervoorzieningen waarin een afwijkend waterpeil wordt aangehouden passend bij 
de woonfunctie. 
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3 Beschrijving verbetermaatregelen 

3.1 Afweging alternatieven 
 
 
In de verkenningsfase in 2018 zijn drie basis-alternatieven voor verbetering van de Meije-
kade opgesteld. De alternatieven zijn gepresenteerd aan en besproken met alle stakehol-
ders tijdens collectieve informatiebijeenkomsten (20 juni en 1 november 2018) en vele indi-
viduele keukentafelgesprekken. Ook zijn de alternatieven besproken met de klankbord-
groep van een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, ge-
meente en waterschap. 
Na deze participatie en communicatieperiode is eind 2018 een advies opgesteld met een 
integrale beoordeling van de alternatieven op de volgende aspecten; 

x Landschap en cultuurhistorie; 
x Ruimtebeslag; 
x Ontwikkelkansen voor natuur en recreatie; 
x Duurzaamheid; 
x Zettingsgevoeligheid; 
x Aanpasbaarheid; 
x Levensduurkosten; 
x Planning. 

 
Op 12 februari 2019 is de verkenningsfase afgerond met de ambtelijke en bestuurlijke vast-
stelling van het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Voluit is het vastgestelde VKA: 
‘Scheiden van functies door vervangende waterkering’. Daarbij is opgemerkt dat lokaal 
maatwerk wordt geleverd qua techniek en inpassing, in participatie met de omgeving. In de 
volksmond is dit VKA al snel bekend geworden als ‘de damwandvariant’. 
 
 

Fig 3.1 
illustratie  
voorkeursalternatief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de vaststelling van het VKA is de principekeuze gemaakt voor het plaatsen van een 
constructie als vervangende waterkering. Een principekeuze; als het mogelijk is en nodig is 
wordt een constructie geplaatst om de Meijekade weer te laten voldoen aan de waterveilig-
heidsnormen. 
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3.2 Optimalisatie Voorkeursalternatief 
 
Deze paragraaf bevat een toelichting op de optimalisatie van het VKA in het voorjaar 2019,     
het maatwerk qua waterbouwkunde en landschappelijke inpassing. De volgende factoren, 
inzichten en overwegingen hebben een rol hebben gespeeld. 
 
Veen en klei zijn sterker 
Uit nader onderzoek blijkt dat lokaal de bodemlagen veen en klei sterker zijn dan eerder 
aangenomen. De voordeliger grondsterkteparameters leiden tot een verkleining van de ver-
beteropgave. Zo is het buitenwaartse stabiliteitsprobleem (stabiliteit van de kering aan de 
Meije-zijde) volledig verdwenen en is ook een groot deel van de kade goedgekeurd op bin-
nenwaartse stabiliteit (stabiliteit van de kering aan de polderzijde) . Het grootste deel van 
de overgebleven verbetersopgave bestaat nu uit het hoogtetekort van de kering. Dit geeft 
een andere kijk op de mogelijke oplossingen. 
 
Risico van het plaatsen van een damwand 
Door het plaatsen van een damwand langs de oever van de Meije ontstaat het risico op 
verdroging van de kade en het achterland. Gezien dit risico is gekozen voor het plaatsen 
van een damwand langs de Meije-oever als dit niet anders kan. Dit is het geval bij nog 
slechts een handvol percelen. Het waterschap neemt passende maatregelen om verdro-
ging te voorkomen. 
  
Inrichtingsplan 
Parrallel aan het opstellen van het technisch ontwerp voor de kadeverbetering is door land-
schapsbureau Feddes/Olthof het Inrichtingsplan opgesteld. Twee landschappelijke waarde-
ringen zijn belangrijker geworden voor de uitwerking: 

x Het plaatsen van een harde rechte damwand langs het cultuurhistorische meande-
rende veenriviertje Meije heeft een negatieve landschappelijke impact; 

x Verhoging van de weg Meije als nieuwe kering, en/of het aanleggen van een bui-
tendijkse aarden tuimelkade, zijn een landschappelijk wenselijke accentuering van 
de kering in de landschappelijke scene en dragen positief bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit, sterker dan aangenomen in het VKA. 

Om deze redenen, en omdat de kadeverbeteringshorizon is gewijzigd van 40 naar 20 jaar, 
zijn aanvankelijk niet kansrijk geachte oplossingen opnieuw in beeld gekomen. Hiermee 
wordt gedoeld op de aanleg van een tuimelkade en het lokaal ophogen van de weg Meije. 
De damwand wordt alleen nog aangebracht op het oostelijk deel van het plangebied waar 
de waterkering een groot hoogte- en stabiliteit tekort heeft. 
 
LifeCycleCost-filosofie in de praktijk 
In een geactualiseerde LCC-benadering is ook gekeken naar de (maatschappelijke)kosten, 
de negatieve impact op het landschap en de risico’s voor de omgeving. Het blijkt dat het 
vaak voordeliger om een wegophoging met een levensduur van 20 jaar of een tuimelkade 
met een levensduur van 10 jaar te realiseren. Beide oplossingen zijn voordeliger qua kos-
ten en hebben een minimale impact op de omgeving. 
 
Kostenbesparing 
Het projectteam heeft (nogmaals) bezuinigingen onderzocht. Het ophogen van de weg of 
het aanbrengen van een tuimelkade op het voorland (in de noordwestelijke wegberm) valt 
voordeliger uit dan het aanbrengen van een constructie. Dit krijgt qua kosten dan ook de 
voorkeur boven het aanbrengen van een constructie. Vooral op delen van de kade waar al-
leen een (beperkt) hoogtetekort is, kan dit uitkomst bieden. 
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Samengevat heeft de optimalisatie van het VKA de volgende keuzes opgeleverd voor uit-
werking van het ontwerp; 

x Als de kade op zowel hoogte als binnenwaartse stabiliteit is afgekeurd, blijft de ver-
betermaatregel gelijk aan het VKA. Op deze locaties is een vervangende waterke-
ring (damwand) toegepast; 

x Daar waar een vervangende waterkering is voorzien, is deze indien mogelijk tussen 
de buitendijkse woningen en de kering/weg getekend. 

x Op locaties met een beperkt hoogtetekort is een tuimelkade ontworpen op het voor-
land/buitendijkse wegberm, mits hiervoor voldoende ruimte is. Bij onvoldoende 
ruimte voor een tuimelkade is het hoogtetekort opgelost door de huidige kade op de 
weg op te hogen.  

x Het is niet wenselijk om veel lokale variaties in het ontwerp te hebben. Dit leidt tot 
een ongewenst versnipperd landschapsbeeld en belemmert een uniform verloop 
van de waterkering. De keuze is om op strekkingen met een lengte van minder dan 
100 m geen afwijkende oplossing toe te passen. In plaats hiervan wordt de naast-
gelegen oplossing verder doorgetrokken, onder de voorwaarde dat de oplossing 
alle problemen met betrekking tot de waterveiligheid binnen die strekking oplost. 

 
 
3.3 Definitieve scope kadeverbeteropgave 
 
Op basis van deze aangescherpte toetsing en VKA-optimalisatie is de definitieve scope 
van de verbeteropgave bepaald. De scope van de verbeteropgave richt zich enkel op de 
strekkingen die in het kader van de waterkerende functie verbeterd moeten worden. In fi-
guur 3.2 is een overzicht weergegeven van de afgekeurde kadestrekkingen en de lengte 
van de kadestrekking die volledig is goedgekeurd. 
 
 
 

 
 
Fig 3.2 Tabel kadeverbeteropgave 
 
 
(Toelichting bij afkortingen; STBI is de stabiliteit van de kering aan de binnenzijde / polderzijde. STBU is de stabiliteit 
van de kering aan de Meije-zijde.) 
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Fig 3.3 Overzichtstekening kadeverbeteropgave 
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3.4 Beschrijving ontwerp kadeverbetering 
 
 
3.4.1 Overzicht 
 
Het dijktraject is onderverdeeld in drie zones. Per zone is één oplossingsrichting als meest 
geschikt naar voren gekomen. Deze oplossingsrichting is vervolgens in het ontwerp ver-
werkt. De globale zonering is in figuur 3.4. weergegeven. 
 

 
 
Fig 3.4 Overzicht oplossingsrichtingen kadeverbetering 
 
 
Op het noordoostelijke deel (geel en rood) wordt een vervangende waterkering in de vorm 
van een stalen damwand aangebracht. Doordat het aanbrengen van een vervangende wa-
terkering zowel het hoogte- als het stabiliteitsprobleem oplost, biedt deze oplossing hier 
een goede uitkomst.  
 
Op het middelste deel (blauw) bevindt zich een strekking van circa 300 m waar de kade al-
leen op hoogte is afgekeurd en het voorland voldoende breed is om een tuimelkade in te 
passen. Er is dan ook gekozen om op deze strekking een tuimelkade toe te passen. 
 
In het zuidwesten (groene) deel van de Meijekade is een aantal strekkingen op hoogte af-
gekeurd. Doordat hier op bijna geen enkele locatie ruimte is voor een tuimelkade en het 
aanbrengen van een damwand veel knelpunten met bestaande bebouwing met zich mee-
brengt, wordt het hoogtetekort hier opgelost door de weg op te hogen. 
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3.4.2 Uitgangspunten van het ontwerp 
 
Stalen damwand 
Het ontwerp van de vervangende waterkering bestaat binnen dit project uit een stalen dam-
wand die aan de buitenzijde van de kade wordt aangebracht. Hierbij kan de damwand vrij-
wel direct naast de weg, op de waterlijn van de boezem en alle vrije locaties daartussenin 
worden geplaatst. Doordat de damwandconstructie tot in een draagkrachtige grondlaag 
wordt aangebracht, zal deze zettingsvrij zijn. Hierdoor kan voor de bovenkant van de dam-
wand een lagere ontwerphoogte worden gehanteerd en is deze oplossing daardoor op het 
gebied van hoogte beter in de omgeving in te passen. In figuur 3.5 is een voorbeeld van 
een dwarsprofiel van de kade met een vervangende waterkering als oplossing weergege-
ven. 
 
 

 
 
Fig 3.5 Voorbeeld dwarsprofiel kade met stalen damwand 
 
 
 
 
De vervangende waterkering neemt, zoals de naam het zegt, de waterkerende functie van 
de kade over. Hierdoor worden mogelijke stabiliteits- en hoogteproblemen in één keer op-
gelost en vervalt daarmee de waterkerende functie van de huidige kade onder de weg ter-
plekke. 
 

x De bovenkant van de damwand wordt 0,05 m boven de toetshoogte van NAP -1,20 
m aangebracht. Dit betekent dat de bovenkant van de damwand op NAP -1,15 m is 
ontworpen.  

x De vervangende waterkering is ontworpen met een levensduur van 100 jaar. 
x De damwand wordt overal aan de zijde van het water Meije, aan de buiten-

kant/noordwestkant van de Meijekade/weg Meije, geplaatst. Redenen hiervoor zijn 
dat: 
- Het afschot van de weg, en daarmee de afvoer van hemelwater vanaf de weg, 
veelal naar de polderzijde loopt. Om deze afvoer mogelijk te houden is plaatsing 
van de damwand aan de hoger gelegen buitenzijde van de weg het meest logisch. 
- In de wegberm aan de polderzijde veel meer kabels en leidingen liggen. 
- De beschikbare ruimte voor een damwand in de wegberm en plasdras-zones aan 
de noordwestelijke kant van de weg groter is door minder bebouwing en bredere 
berm. Er is aan deze kant meer ruimte voor een goede landschappelijke inpassing 
van de damwand. 
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- Een eventuele damwand in de berm aan de polderzijde veel meer inrittien naar 
woningen en bedrijven zou kruisen, waardoor deze inritten moeilijk bruikbaar blij-
ven. 

 
Tuimelkade 
De tuimelkade is een lokale kruinophoging die naast de weg plaatsvindt. Hiermee wordt het 
hoogtetekort opgelost, zonder dat er daarbij werkzaamheden aan de weg plaats hoeven te 
vinden. In figuur 3.6 is een voorbeeld van een dwarsprofiel van de kade met een tui-
melkade als oplossing weergegeven. 
 
 
 

 
Fig 3.6 Voorbeeld dwarsprofiel tuimelkade 
 
 
 

x De tuimelkade is ontworpen met aan beide zijden een talud van 1:2.  
x De tuimelkade heeft een vaste kruinbreedte van 1,50 m.  
x De tuimelkade is ontworpen voor een planperiode van 10 jaar. Hiervoor is gekozen 

omdat het wederom ophogen van een tuimelkade eenvoudig is te realiseren en een 
langere planperiode dan 10 jaar voor een grotere ophoging en daardoor meer zet-
tingen en ruimtegebruik zal zorgen.  

x Voor de tuimelkade is een opleverhoogte van NAP -1,00 m van toepassing. Deze 
hoogte is gebaseerd op een ontwerphoogte van NAP -1,10 m en een autonome bo-
demdaling van 0,10 m over de gehele planperiode van 10 jaar. De bruto ophoging 
van de tuimelkade varieert hierbij van 0,00 m tot 0,50 m. Afhankelijk van de bruto 
ophoging wordt een benodigde zettingscompensatie tussen 0,00 m en 0,40 m ver-
wacht.  
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Wegophoging 
De wegophoging bestaat uit een ophoging van de kruin op de locatie waar de huidige weg 
aanwezig is. Een voorbeeld-dwarsprofiel van de wegophoging is in figuur 3.7 weergege-
ven. 
 
 

 
 
Fig 3.7 Voorbeeld dwarsprofiel wegophoging 
 
 
 
De functie van de wegophoging bestaat alleen uit het oplossen van een hoogtetekort. 
 

x In de basis is de wegophoging ontworpen met een talud van 1:2. Wanneer een 1:2 
talud op een bepaalde locatie niet is in te passen, is een talud van 2:3 gehanteerd. 
De inpasbaarheid van het ontwerp is door de insteek van de aanwezige teensloten 
bepaald, uitgangspunt is dat geen sloten worden gedempt.  

x Bij het ophogen van de weg blijven de breedte en horizontale ligging van de weg 
ongewijzigd. De bestaande weg wordt dus als het ware opgetild. Waar nodig wor-
den beschoeiingen geplaatst om de wegophoging met talud 2:3 mogelijk te maken 
zonder demping van sloten. 

x De wegophoging is ontworpen voor een planperiode van 20 jaar. Een kortere plan-
periode is niet wenselijk omdat onderhoud aan de weg voor relatief veel overlast 
zorgt. Bij een planperiode van 30 jaar of langer moet er dusdanig meer worden op-
gehoogd, dat het wegontwerp op veel locaties niet langer inpasbaar is zonder parti-
culiere gronden aan te moeten kopen of sloten te dempen. Bij grotere ophogingen 
zal de ondergrond ook meer gaan zetten en is er dus ook meer zettingscompensa-
tie benodigd. 

x Voor de wegophoging is een opleverhoogte van NAP -0,90 m van toepassing. 
Deze hoogte is gebaseerd op een ontwerphoogte van NAP -1,10 m en een auto-
nome bodemdaling van 0,20 m over de gehele planperiode van 20 jaar. De bruto 
ophoging van de weg varieert hierbij van 0,00 m tot 0,50 m. De te verwachten zet-
tingen moeten worden berekend. Tijdelijk kan sprake kan van zogenaamde ‘over-
hoogte’ om de optredende toekomstige zettingen te corrigeren. 

 
Nieuwe gestabiliseerde wegbermen 
Langs de hele kade, tussen de Hazekade en de Hollandse Kade, wordt naast de weg aan 
weerszijden een nieuwe gestabiliseerde obstakelvrije wegberm met een breedte van 0,50 
m aangelegd. 
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3.5 Beschrijving ontwerp overige maatschappelijke functies 
 
 
In het bijgevoegde Inrichtingsplan Herinrichting Meijekade is een uitwerking gemaakt van 
de landschappelijke inpassing van het ontwerp van de kadeverbetering in de bestaande 
omgeving. Dit is uitgewerkt in samenhang met de andere ingrepen in het openbaar gebied 
en de overige maatschappelijke functies.  
 
Het resultaat is een integraal inrichtingsplan voor de totale ruimtelijke opgave, van zowel de 
kadeverbetering als wegonderhoud als verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verkeers-
veiligheid. Het plan is uitgangspunt voor het uitvoeringsontwerp van de aannemer. Het uit-
voeringsontwerp kan ik detaillering en maatvoering in beperkte mate afwijken van het in-
richtingsplan. 
 
Het Inrichtingsplan Herinrichting Meijekade is onderdeel van dit projectplan en bijgevoegd 
als bijlage 1. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 3.8 Voorblad Inrichtingsplan  
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4 Uitvoeringsaspecten 

4.1 Planning 
 

De start van de uitvoering is gepland in het voorjaar van 2021. Het werk kan in het voorjaar 
van 2022 opgeleverd worden. 
 
 
4.2 Hinder en overlast 
 
Vanwege het uitbesteden van de werkzaamheden bepaalt de aannemer de exacte uitvoe-
ringswijze van de werkzaamheden. Als uitgangspunt wordt aan de aannemer meegegeven 
dat zo beperkt mogelijk sprake mag zijn van overlast aan de omgeving. De aannemer zal 
voor de uitvoeringswijze, fasering en planning van de werkzaamheden een uitvoeringsplan 
opstellen. De uitvoeringswijze wordt voorafgaand aan de werkzaamheden afgestemd met 
de omgeving (bewoners en ondernemers en beheerders) en de gemeente, en moet wor-
den goedgekeurd door het waterschap. 
 
 
4.3 Geluidsoverlast 
 
De aannemer moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Het waterschap zal de 
aannemer uitdagen om geluidsoverlast te minimaliseren in uitvoeringswijze en materieel-
keuze. 
 
 
4.4 Verkeersoverlast 
 
De Meije is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, in aansluiting op de Hazekade en de 
Middenweg en de Oude Meije. De inzet is om de aanliggende woningen en bedrijven maxi-
maal bereikbaar te houden. Er is de mogelijkheid om de aan- en afvoer van materieel en 
materialen te doen via of vanaf het water de Meije. 
De aannemer wordt verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om de doorgang en veilig-
heid van verkeersdeelnemers te garanderen. 
 
 
4.5 Trillingen 
 
Het inbrengen van de damwanden kan trillingen veroorzaken die tot hinder en schade aan 
bebouwing zou kunnen leiden. De uitvoeringsmethode wordt zo gekozen dat het risico op 
schade minimaal is. Om eventuele schade te monitoren laat het waterschap van alle ge-
bouwen binnen 50 meter afstand van de te plaatsen damwanden een bouwkundige voor-
opname maken. Ook worden trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen geplaatst. 
Mochten trillingen tijdens de uitvoering groter worden dan vooraf vastgestelde maximum-
waarden (conform richtlijn SBR), dan wordt de uitvoering ter plaatse direct stil gelegd en 
wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve uitvoeringsmethode’. 
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4.6 Niet-vergunde particuliere steigers 
 
In de Meije bevinden zich ter plekke van de nieuw te plaatsen damwand en aan te leggen 
natuurvriendelijke oevers een handvol niet-vergunde particuliere steigers / vlonders / aan-
meervoorzieningen op grondeigendom van de gemeente Woerden. Deze voorzieningen 
moeten ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden verwijderd worden.  
De eigenaren kunnen na afronding van het werk eventueel voor eigen verantwoording en 
rekening een nieuwe legale voorziening maken mits wordt voldaan aan geldende regels 
daarvoor (toelichting op belangrijkste regels: geen vergunningplicht maar wel zorgplicht vol-
gens de Keur van Hoogheemraadschap Rijnland, vooraf toestemming van HDSR voor 
eventuele montage aan damwand, vaarwegverordening Gemeente Nieuwkoop).  
 
4.7 Vooropname Meije 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een vooropname van de weg gemaakt. 
 
 
4.8 Stremming vaarweg 
 
Tijdens de uitvoering zal de Meije ter plaatse tijdelijk (gedeeltelijk) gestremd zijn voor de 
pleziervaart. Dit wordt afgestemd met vaarwegbeheerder gemeente Nieuwkoop. De omge-
ving zal hier ook van op de hoogte worden gesteld. 
 
 
4.9 Beheer en onderhoud 
 
De waterkering is en blijft in beheer en onderhoud van hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden.  
 
De weg, in de nieuwe situatie deels op en deels naast de kering, is en blijft in beheer en 
onderhoud van de Gemeente Woerden. Dit geldt ook voor de openbare verlichting, de weg-
bermen en de natuurvriendelijke oevers. 
 
 
4.10 Grondeigendom 
 
De grond ter plekke van de nieuwe waterkering, de natuurvriendelijke oevers en de weg is 
grotendeels in eigendom van Gemeente Woerden. Op een paar locaties is de damwand 
en/of natuurvriendelijke oevers ingetekend op particulier eigendom of op eigendom van wa-
terschap Rijnland. Zie verder in paragraaf 7.3. 
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5 Omgevingsaspecten 

5.1 Waarborging van belangen 
 
Bij de totstandkoming van het ontwerp voor de kadeverbetering en het integrale Herin-
richtingplan Meijekade is een groot aantal stakeholders betrokken. Het doel van deze geor-
ganiseerde betrokkenheid is verkenning van de belangen en ruimte bieden voor participatie 
om zo gezamenlijk tot een goed gedragen plan te komen.  
 
Kort overzicht van de activiteiten: 
 

a. Klankbordgroep 
Overleg met vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, natuurbeheerders, 
gemeente en waterschap. Bespreking van uitgangspunten en ontwerpen, gevoel 
houden bij het draagvlak voor het project in de omgeving. 

b. Stuurgroep Veilige Meije  
Een gezamenlijke stuurgroep van HDSR en gemeente Woerden, met verantwoor-
delijke bestuurders en ambtelijk opdrachtgevers. De stuurgroep bespreekt de pro-
jectvoortgang en accordeert de hoofdproducten.  

c. Informatiebijeenkomsten 
Collectieve bijeenkomsten voor alle betrokkenen in de omgeving (20 juni 2018, 1 
november 2018, 8 oktober 2019), bespreking van voortgang, hoofdkeuzes en ont-
werpen. 

d. Nieuwsbrieven 
Nieuws- en informatiebrieven aan aanwonenden, ondernemers, grondeigenaren en 
(natuur)beheerders. 

e. Keukentafelgesprekken 
Individuele gesprekken met ondernemers en bewoners, bespreken van persoon-
lijke belangen en wensen, bespreken van risico’s en zorgen, uitwerken van maat-
werkoplossingen op het perceel 

f. Projectwebsite 
Via de website www.veiligemeije.nl worden alle projectdocumenten gecommuni-
ceerd, inclusief planning, onderzoeksrapporten en contactgegevens.  

g. Waterschap Rijnland 
Overleg met buur-waterschap over het kadeverbeteringsontwerp, de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, het beheer en vergunningprocedures. 

h. Vitens en Stedin 
Vooroverleg met deze nutsbedrijven over hun concrete plannen voor vervanging 
van de waterleiding resp. middenspanningkabel langs de Meije. Doel is gedeelte-
lijke voortijdige verlegging om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te hou-
den en overlast voor de omgeving te minimaliseren. 

i. Gemeente Nieuwkoop 
De gemeente Nieuwkoop is de buur-gemeente van het gebied ten noorden van de 
Meijekade en vaarwegbeheerder van de Meije. 
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5.2 Gevolgen van de uitvoering van het plan 
 
Onderdeel van een projectplan Waterwet is een beschrijving van de effecten op de omge-
ving van de uitvoering van het project. 
In deze paragraaf volgt een samenvatting van uitgevoerde onderzoeken naar deze effecten 
op het vlak van diverse factoren. De volledig onderzoeksrapporten zijn als bijlage bij dit 
projectplan gevoegd. De eventuele effecten op het milieu zijn specifiek onderzocht en be-
schreven in een Aanmeldnotitie m.e.r. 
  
Landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit 
In november 2018 is door buro LinO een ruimtelijk kader opgesteld met een analyse van de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied. Op basis van dit kader is 
in 2020 door Feddes Olthof landschapsarchitecten het integrale Herinrichtingsplan Meije-
kade gemaakt (bijlage 1). Dit herinrichtingsplan bevat een plan voor een goede landschap-
pelijke vormgeving en inpassing van de kadeverbetering en bijbehorende ingrepen aan de 
weg en aangrenzende openbare ruimte. De winst van deze planvorming is dat bestaande 
gewaardeerde elementen worden gerespecteerd en op veel punten zelfs worden versterkt. 
De conclusie mag zijn dat met realisatie van dit projectplan de ruimtelijke kwaliteit van de 
Meijekade verbeterd wordt. 
 
Archeologie 
In maart 2020 is door Transect een archeologische bureauonderzoek uitgevoerd. Uit het 
bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft, zie 
onderstaande figuur.  
 

 
 
Fig 5.1  Kaart archeologische verwachtingen 
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Vanwege het brede scala aan werkzaamheden wordt de impact hiervan op eventuele ar-
cheologische resten/sporen per maatregel besproken in het advies;  
 

x Het ontgraven en ophogen van het wegdek van de Meijekade. 
De ontgraving die in het wegdek gepland is bedraagt 10 à 20 cm. Hierbij blijft de ontgraving 
zeer waarschijnlijk qua oppervlakte beperkt binnen het bestaande wegcunet. Deze ontgra-
ving vormt hiermee geen bedreiging voor eventuele archeologische resten. Na de ontgra-
ving zal de dijk worden opgehoogd totdat hij 10 tot 60 cm hoger ligt dan nu het geval is. 
Hierbij wordt opgemerkt dat bij de meeste terreindelen de ophoging minder dan 30 cm be-
draagt. Verwacht wordt dat de extra ophoging van de weg niet voor substantieel meer ver-
drukking van archeologische resten zal zorgen dan nu al het geval is. Volgens de ‘Handrei-
king Archeologievriendelijk Bouwen’ van het RCE geldt dat verdrukking pas vanaf 50 cm 
danig effect zal hebben op archeologische resten (2016). Voor zowel de ontgraving van het 
wegdek als het ophogen van de dijk wordt dus geen archeologisch vervolgonderzoek gead-
viseerd. 
 

x De aanleg van de tuimelkade.  
De tuimelkade is gepland naast de bestaande dijk, ter plaatse van een oude Meije stroom-
gordel. De bodem zal hier 10 tot 50 cm worden opgehoogd. Door ophoging van de bodem 
kunnen eventueel archeologische resten in het veen worden verdrukt. De 
ophoging is echter zo minimaal dat dit waarschijnlijk niet aan de orde is. Volgens Huisman 
(2015) is verdrukking en verblauwing pas vanaf ongeveer 50 cm opgebrachte grond te ver-
wachten. Bovendien is ook de omvang van de hier geplande grondwerkzaamheden gering. 
Door zowel de geringe diepte als de geringe breedte wordt ter plaatse van de beoogde tui-
melkade dus geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 

x De aanleg van een damwand. 
Voor de aanleg van de damwand wordt de bodem niet ontgraven. De damwand wordt de 
grond in geduwd over een lengte van ongeveer 1,8 km. De breedte van de 
verstoring die optreedt door het plaatsen van de damwand is exact niet bekend, verwacht 
wordt dat het om een strook van ongeveer 50 cm breedte gaat. Door het plaatsen van de 
damwand kunnen archeologische vondsten en/of sporen worden aangetast. De verstoring 
is echter zo minimaal dat een archeologisch vervolgonderzoek ook hier niet aan de orde is. 
 

x De aanleg van een houten beschoeiing-boezemzijde.  
Deze is gepland aan de dijkvoet op verschillende locaties, als bescherming van de natuur-
vooroever. Details over het plaatsen van de palen van de beschoeiing zijn nog niet bekend. 
In theorie wordt de bodem verstoord door het plaatsen van de palen. De impact is afhanke-
lijk van de dichtheid van de palen. De palen komen deels aan de boezemzijde waar ook de 
damwand wordt geslagen. Door de omvang van de palen zullen de verstoringen die met de 
aanleg van de beschoeiing gepaard gaan minimale impact hebben op eventuele archeolo-
gische resten in de ondergrond. Hierdoor wordt ook hier geen vervolgonderzoek geadvi-
seerd. 
 

x Aanleg houten beschoeiing-polderzijde.  
Op zes plekken zal aan de polderzijde een houten beschoeiing worden geplaatst. Dit zal 
zijn waar ook verhoging van de kade is gepland. De beschoeiing komt direct naast de be-
staande watergang. De verstorende impact is afhankelijk van de dichtheid en diepte van de 
palen. Omdat naar verwachting echter de palenrij slechts van geringe breedte wordt zal ter 
plaatse geen onevenredige verstoring van eventueel 
archeologische resten optreden. Omdat het effect op eventuele archeologische resten 
verwaarloosbaar zal zijn wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
 

x Verbreding van de Meije.  
In de zone waar de tuimelkade geplaatst wordt, ter hoogte van adres Meije 314-316, zal de 
oude loop van de Meije (nu een doodlopende watergang) worden verbreed aan de zuid-
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zijde van deze loop. Door de hiermee gepaard gaande ontgravingen kunnen archeolo-
gische resten en/of sporen verstoord worden. Voor de verbreding van de Meije wordt een 
verkennend booronderzoek aanbevolen. Voor de nieuwe duiker in de oprit naar boerderij 
Meije 214-316 wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd aangezien deze kleinschalige in-
greep in een moderne weg gepland is. De bodem is over de oppervlakte van de duiker 
reeds verstoord. 
 

x Toevalsvondsten 
Verder geldt dat op het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt archeolo-
gische zaken worden aangetroffen, deze conform de Erfgoedwet 2016 (artikel 5.10) moe-
ten worden gemeld bij de bevoegde overheid (gemeente Woerden). 
 
Het advies van Transect is voor beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag, de ge-
meente Woerden. De gemeente Woerden is schriftelijk akkoord met het advies. Voor wat 
betreft Archeologie is er geen belemmering voor uitvoering van het projectplan.  
 
NB.  
Mocht de optionele verbreding van de oude Meije ter hoogte van Meije 314-316 daadwerkelijk doorgaan, dan zal daar-
voor een aanvullend verkennend booronderzoek worden gedaan. 
 
Niet Gesprongen Explosieven 
BombsAway BV heeft in 2018 een vooronderzoek Conventionele Explosieven uitgevoerd 
om vast te stellen of in geraadpleegde bronnen indicaties zijn waaruit blijkt dat (delen van) 
het projectgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken is (zijn) geweest bij oorlogs-
handelingen waardoor er (mogelijk) niet gesprongen CE op/in de (water)bodem zijn achter-
gebleven. Het rapport is een interessant verslag van de oorlogshandelingen in de buurt van 
de Meije. De conclusie is gelukkig dat het gebied onverdacht is op het aantreffen van niet 
gesprongen explosieven. 
 

 
 
Fig 5.2  CE-bodembelastingkaart Meijekade; geen verdachte gebieden 
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Verkennend asfalt- en funderingsonderzoek 
In 2018 is door RPS een verkennend asfalt- en funderingsonderzoek op de weg Meije uit-
gevoerd. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van het 
aanwezige asfalt en de eventuele teerhoudendheid ervan, en inzicht te krijgen in de soort 
en dikte van de onderliggende funderingslaag.  
Uit het uitgevoerde asfaltonderzoek blijkt dat het aanwezige asfalt qua opbouw en asfalt-
dikte sterk varieert. Met name het onderliggende asfalt is teerhoudend, het bovenliggende 
asfalt is niet teerverdacht. Op basis van het veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat 
onder het asfalt regelmatig een laag gepenetreerd steen (al dan niet teerhoudend) aanwe-
zig is. Omdat er nog geen analytisch onderzoek heeft plaatsgevonden op deze puin - en 
slakkenhoudende funderingslaag is de milieuhygiënische kwaliteit of eventueel asbesthou-
dendheid van deze laag nog niet bekend.  
Het rapport wordt aan de aannemer ter beschikking gesteld voor eventuele uitvoering van 
vervolgonderzoeken en het maken van een uitvoeringsplan. 
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Bij de uitvoering van het projectplan zal grondverzet plaatsvinden waarbij oevers worden 
verstevigd en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Voor het grondverzet dat hierbij 
plaatsvindt is het wenselijk inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische 
waterbodemkwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de waterbodem. Met dit doel 
heeft bureau Certicon in februari 2019 een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. 
Het onderzoek richtte zich op het aanwezige slib in de Meije.  
Er zijn 100 monsters van het slib in de Meije genomen, en een aantal van de vaste water-
bodem. Er zijn chemische analyses uitgevoerd naar het voorkomen van verontreinigingen 
en van PFAS. Het rapport geeft nuttig inzicht in de toepasbaarheid van het slib in de water-
bodem of op de landbodem.  
In vrijwel alle slibmonsters zijn daarnaast een of meerdere PFAS-verbindingen gedetec-
teerd. Voor alle monsters geldt dat de PFAS achtergrondwaarde niet worden overschre-
den. 
 
Het rapport heeft het gewenste inzicht gegeven in de mogelijkheid van hergebruik van het 
slib in de Meije. Het is de keuze van de aannemer of hij hiervan gebruik wil maken binnen 
de wettelijke regels. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
In maart 2019 heeft Certicon een verkennend onderzoek gedaan naar de milieuhygie-
nische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plekke van de wegbermen en de toe-
komstige tuimelkade. Ook is onderzoek gedaan naar het voorkomen van PFAS-verbindin-
gen. 
Conclusie van het onderzoek: De kwaliteit van de grond en het grondwater is met dit onder-
zoek vastgesteld. De licht tot matig verhoogde gehalten brengen geen onaanvaardbare  
milieuhygiënische risico’s met zich mee. Bij grondverzet wordt geadviseerd de kwaliteit van 
toe te passen grond af te stemmen op de kwaliteit van de toepassingslocatie, waarbij al uit-
gangspunt geldt dat de bodemkwaliteit op de toepassingslocatie niet mag verslechteren. 
Gezien de resultaten van dit onderzoek zal dit maatwerk zijn, als dan niet in samenspraak 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht. 
 
Ook dit rapport kan de aannemer nuttig gebruiken om een goed plan te maken voor het 
grondverzet in het project. 
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Voortoets Wet natuurbescherming 
Het plangebied is gelegen tegen het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De 
Haeck, in het beheergebied van buur-waterschap Rijnland.  
 

  
 
Fig 5.3  Deelgebieden in het N2000-gebied 
 
 
De voorgenomen ingrepen kunnen negatieve effecten op wettelijk beschermde natuurwaar-
den veroorzaken. Wanneer ingrepen plaatsvinden in of nabij een door de Wet natuurbe-
scherming beschermd Natura 2000-gebied kunnen de instandhoudingsdoelstellingen van 
de aangewezen habitattypen en -soorten in het geding komen.  
 
In dit kader heeft HDSR aan Ecologisch Adviesbureau Viridis opdracht gegeven een onder-
zoek uit te voeren naar de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de aangewe-
zen habitattypen en -soorten middels een wettelijk verplichte voortoets. De Voortoets be-
staat uit een beschrijving van het project, de te verwachten effecten binnen en buiten het 
Natura 2000-gebied, en een analyse of daarbij (mogelijkerwijs) sprake is van (significante) 
negatieve effecten. 
 
De hoofdconclusies uit de voortoets zijn: 

a. Hoewel stikstofgevoelige habitats niet in de directe omgeving van het projectgebied 
voorkomen, zijn uitstralende effecten gedurende de uitvoeringsfase niet geheel uit 
te sluiten. Stikstof verplaatst zich door de lucht en kan ook op grotere afstand van 
de werkzaamheden effecten hebben. Aanbevolen wordt om een stikstofberekening 
uit te voeren. Indien hieruit naar voren komt dat de drempelwaarde wordt over-
schreden, dienen uitspraken van de overheid omtrent te ondernemen maatregelen 
te worden afgewacht. Gezien de tijdelijke aard van de ingrepen en het feit dat in de 
gebruiksfase de oorspronkelijke situatie terugkomt, is de verwachting dat geen 
grote overschrijding van de drempelwaarde zal optreden. 

b. Optische verstoring op de aangewezen habitats is niet te verwachten, daar deze 
veraf zijn gelegen van de voorgenomen werkzaamheden. 
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c. Voor elk van de negen aangewezen habitatsoorten is getoetst of het project een 
negatief effect heeft op de soort. Algemene conclusie is dat dat niet zo is voor wat 
betreft de verstoringsfactoren verontreiniging, geluid, licht, trilling en optische ver-
storing. Een negatief effect op de soorten door tijdelijke licht verhoogde uitstoot van 
stikstof tijdens de uitvoeringsfase kan niet worden uitgesloten. 

d. De conclusie ad c is ook van toepassing op de aanwezige broedvogels. 
e. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoel-stellingen voor de aangewezen niet-

broedvogels zijn geheel uitgesloten.  
 
Om te bepalen of negatieve effecten door de  tijdelijke toename van de stikstofbelasting 
zijn te verwachten, wordt aanbevolen om een stikstofberekening in AERIUS te maken.  
 
Voor de overige verstorings-factoren wordt geen vervolgonderzoek of toetsing noodzakelijk 
geacht. 
 
Door adviesburo Kragten is een stikstofberekening gemaakt in de rekenmodule AE-
RIUS van het RIVM. Uit de AERIUS-berekening blijkt dat de gemiddelde stikstofde-
positie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor de uitvoeringsjaren 2021 
en 2022, boven de 0,00 mol N/ha/jaar ligt, namelijk: 0,03 mol N/ha/jaar. 
Sinds de uitspraak van de Raad van State (2019) konden projecten die tot stikstof-
depositie op een Natura 2000-gebied leiden, zoals Nieuwkoopse Plassen en De 
Haeck, minder eenvoudig een vergunning krijgen. Dit heeft geleid tot forse conse-
quenties voor ondernemers en overheden, en ook voor de opgave van de water-
schappen op het terrein van waterveiligheid.  
Het kabinet heeft gewerkt aan een structurele aanpak voor de stikstofproblematiek. 
Kern van deze aanpak is een fundamentele herbezinning op hoe we de bestaande 
stikstofdepositie effectief kunnen terugdringen en hoe we in dit verband natuur we-
gen ten opzichte van andere maatschappelijke en economische functies. De aan-
pak is vertaald in de Spoedwet aanpak stikstof die per 1 januari 2020 in werking is 
getreden.  
De wet regelt in het bijzonder dat grote (water)veiligheidsprojecten kunnen door-
gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kust- en dijkbescherming, want ‘we moeten droge 
voeten houden’ aldus het kabinet. Projecten met een dwingend openbaar belang, 
zoals projecten voor verbetering van regionale waterkeringen, zijn in de wet uitge-
zonderd van de plicht voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescher-
ming. Als door dit soort projecten (tijdelijk) te veel stikstof vrijkomt met een eventu-
eel nadelig effect op een Natura 2000-gebied, wordt dat gecompenseerd door het 
kabinet dat voor dit natuurherstel 250 mln euro extra heeft gereserveerd.  

Het project Herinrichting Meijekade is een provinciaal waterveiligheidsproject en is 
daarom wettelijk vrijgesteld van vergunningplicht inzake stikstofuitstoot. Voor de tij-
delijke licht verhoogde stikstofuitstoot van 0,03 mol N/ha/jaar tijdens de uitvoering 
behoeft geen vergunning te worden verleend. 
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Vleermuisonderzoek  
Het specifieke vleermuisonderzoek van Viridis heeft zich geconcentreerd op twee bosscha-
ges die een potentieel hoge waarde voor vleermuizen hebben. Deze bosschages liggen ter 
hoogte van de Meije 185 en de Meije 181. 
 
 

 
Fig 5.5  bosschage 
nabij Meije 185
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig 5.5  bosschage 
nabij Meije 181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen het plangebied zijn deze twee plaatsen belangrijke foerageergebieden van vleer-
muizen. Met name gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis komen in een relatief 
hoge dichtheid voor, maar ook laatvlieger en rosse vleermuis zijn (tijdelijk) in het gebied 
aanwezig. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is uitgesloten, de bos-
schages maken mogelijk wel deel uit van vliegroutes van vleermuizen.  
 
Met de kennis van het belang van de bosschages voor de vliegroutes is het Herinrichtings-
plan Meijekade kritisch getoetst door de vleermuisspecialist. De conclusie is dat ter plekke 
van de beide bosschages voldoende groenstructuur behouden blijft. Negatieve effecten op 
aanwezige vliegroutes kunnen worden uitgesloten.  
 
Er blijft dus voldoende groenstructuur behouden om negatieve effecten op aanwezige 
vliegroutes met zekerheid te kunnen uitsluiten. De vleermuizen in het gebied kunnen zich 
goed handhaven. Er is geen verplichting tot een ontheffingsaanvraag in het kader van de 
Wet natuurbescherming.  
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Grondwatermonitoring 
HDSR heeft in 2019 een grondwatermonitoring gestart voor de duur van drie jaren. Het 
doel is om meer inzicht te krijgen in de grondwaterstanden in het projectgebied op buiten-
dijkse en binnendijkse percelen. De nu verzamelde data van voor de kadeverbetering kun-
nen worden vergeleken met de data tijdens en na de uitvoering. De data zijn nuttig om pas-
sende maatregelen te nemen om ongewenste effecten in de grondwaterstand te voorko-
men en het risico op aantasting van gebouwfunderingen uit te sluiten.  
 
Vooropname bebouwing en funderingen 
Voor start van de uitvoering is een vooropname gemaakt van bebouwing en erven binnen 
een afstand van 50 m. tot de te plaatsen damwand. Ook is een visuele inspectie uitgevoerd 
van de wijze en staat van de funderingen van deze bebouwing. Op basis van deze voorop-
name is de bebouwing indicatief ingedeeld in een SBR-schadegevoeligheidsklasse. Deze 
informatie wordt door de aannemer gebruikt voor het opstellen van een schadebeperkend 
uitvoeringsplan en – materieelinzet. 
 
Kabels en leidingen 
Al vroeg in de verkenningsfase is het overleg met de netbeheerders gestart voor een inven-
tarisatie van de liggende kabels en leidingen, en hun investeringsplannen. Het hoofddoel 
van de samenwerking is een integrale planning van K&L-verleggingen versus uitvoering 
van het projectplan, tegen de laagst maatschappelijke kosten en met zo min mogelijk hin-
der voor de omgeving. 
 
Door netbeheerders Stedin en Vitens zijn verleggingsplannen opgesteld voor vervanging 
van de middenspanningkabel resp. de waterleiding in het projectgebied. De maatschappe-
lijke noodzaak tot deze vervangingen is groot omdat er veel storingen in de netwerken zijn 
en de capaciteit onvoldoende is. De verleggingsplanen van de netbeheerders zijn getoetst 
aan het Inrichtingsplan Meijekade en deze knelpuntanalyse is besproken met de netbe-
heerders. In het voorjaar van 2020 zijn de verleggingstekeningen definitief geworden, zijn 
de officiële Verzoeken Tot Aanpassing (VTA’s) aan de netbeheerders gestuurd en zijn de 
contracteisen van de netbeheerders verwerkt in het contract voor uitvoering van de Herin-
richting Meijekade.  
 
Het resultaat van de intensieve overleggen tussen het projectteam en de netbeheerders is 
een integrale afstemming van de projecten en beperking van hinder en kosten. 
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DEEL II 
VERANTWOORDING 

6 Toetsing aan wettelijke kaders 

6.1 Toetsing aan de Waterwet 
 
De Waterwet 
Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem 
vast te stellen projectplan. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan ten-
minste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt 
uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het onge-
daan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.  
 
Het voornaamste doel van het project is verbetering van de regionale waterkering Meije-
kade om te voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen. Bijkomende maatschap-
pelijke doelen zijn groot onderhoud aan de weg, herinrichting van het openbaar gebied en 
verbetering van de verkeersveiligheid. 
 
Het project moet in het kader van de vaststelling van dit projectplan getoetst worden aan 
de doelstellingen van de Waterwet. Deze wet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 
gericht op de: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, water-
overlast en waterschaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwali-
teit van watersystemen en; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
 
Er zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd voor het maken van het ontwerp van de ka-
deverbetering. De uitgangspunten van het ontwerp sluiten aan op het in de ontwerpnota 
zijn de uitgangspunten voor de kade benoemd, welke aansluiten bij de uitgangspunten van 
het waterbeheerplan Waterkoers 2016-2021 op het vlak van waterveiligheid. Er is aange-
sloten bij waterpeilen in de polder en in de Meije. De waterkwantiteit ten behoeve van na-
tuurwaarden blijft gewaarborgd, de ecologische (water)kwaliteiten worden verbeterd door 
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versterking van bestaande en aanleg van nieuwe natuurvriendelijke - /plasdras oevers. De 
chemische kwaliteit van bodem en water verslechtert niet. Het behoud van natuur, land-
schap en cultuurhistorie en recreatief medegebruik zijn integraal meegenomen in het pro-
jectplan. De relevante doelen vanuit de Waterwet zijn hiermee geborgd. 
 
De Keur 
In de Keur staat wat wel en niet mag op of aan de waterkeringen (dijken en kades) en wa-
tergangen. De regels maken het mogelijk dat het waterschap het onderhoud aan watergan-
gen en waterkeringen goed kan uitvoeren. Vergunningplichtige activiteiten worden getoetst 
aan de beleidsregels. Voor andere activiteiten gelden de algemene regels. 
Op basis van de Keur is geen vergunning vereist voor werkzaamheden in opdracht van het 
waterschap zelf voor onder andere verbetering van de waterkeringen, waarmee het water-
schap haar taak uit artikel 2 van de Waterschapswet uitvoert. Dit geldt ook voor verbetering 
van de Meijekade zoals beschreven in dit projectplan. 
 
De Legger 
De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur van het waterschap en Algemene regels 
bij de Keur. Het bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke 
rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen etcetera.) het waterschap 
in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar 
en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor 
toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem. 
Op dit moment geldt de Legger Regionale Waterkeringen 2010 voor de Meijekade. Op ba-
sis van dit projectplan past het ontwerp van de nieuwe waterkering binnen de zoneringen 
Waterstaatswerk en Beschermingszone in de legger. Na uitvoering van het project vindt 
hierop een hertoets plaats, wordt beoordeeld in hoeverre het uitvoeringsontwerp daadwer-
kelijk geheel binnen de legger-zoneringen is gerealiseerd. Zo niet, dan worden kleine afwij-
kingen gecorrigeerd in de eerstvolgende actualisatie van de legger. De procedure voor 
aanpassing van de legger staat los van deze projectplanprocedure. 
 
 
6.2 Voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van  

nadelige gevolgen van het werk 
 

Artikel 5.4 tweede lid van de Waterwet geeft aan dat het projectplan in moet gaan op voor-
zieningen die worden getroffen voor het ongedaan maken of beperken van de nadelige ge-
volgen van de uitvoering van de werkzaamheden. Het moet hier gaan om nadelige gevol-
gen waarvoor de keringbeheerder (het waterschap) ook bevoegd is om eventuele maatre-
gelen te treffen. Met andere woorden gevolgen die betrekking hebben op de doelstellingen 
van de Waterwet zoals omschreven in artikel 2.1. 
 
Mogelijke nadelige gevolgen van de realisatie van dit projectplan Herinrichting Meijekade 
kunnen zijn: 
x Aantasting van natuurwaarden; 
x Aantasting van cultuurhistorische en aardkundige waarden; 
x Hinder voor gebruikers van de omgeving; 
x Gevolgen voor beheer en onderhoud van de waterstaatswerken; 
x Nadeelcompensatie. 
 
Voor de verantwoording van dit projectplan op deze aspecten verwijzen wij u kortheids-
halve naar de hoofdstukken 4 en 5. In deze hoofdstukken staat een uitgebreide beschrij-
ving van de onderzoeken en maatregelen die uitgevoerd zijn/worden ter voorkoming van 
nadelige gevolgen op bovenstaande aspecten. In verband met de leesbaarheid wordt dit 
hier niet nogmaals herhaald. 
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6.3 Schade en schadevergoeding 
 
Uitvoeringschade 
Het waterschap en de aannemer streven ernaar uitvoeringsschade zoveel mogelijk te voor-
komen. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Het is niet geheel uit te sluiten dat uitvoering van 
dit project (uitvoering)schade veroorzaakt. Al wordt de kans hierop als klein ingeschat. Dit 
omdat er weinig schadegevoelige bebouwing in de directe nabijheid van de nieuwe dam-
wand staat. Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dit risico er zeker wel is bij een paar wo-
ningen, waar veel aandacht voor is in het ontwerp en de uitvoering. Om te kunnen vaststel-
len of schade het gevolg is van de uitvoering van het project, worden ruim voor de start van 
de werkzaamheden in de gevels van panden binnen de invloedssfeer van het werk meet-
boutjes aangebracht. Verder wordt van deze panden voor aanvang van het werk een 
bouwtechnische (voor)opname gemaakt. Door middel van de geplaatste meetboutjes, het 
bouwtechnisch (voor)opnamerapport en het na afloop van het werk (na schademelding) op 
te stellen eindopnamerapport, kan het verband tussen opgetreden schade en het project 
worden vastgesteld en wordt door een schadedeskundige de schade bepaald. 
 
Nadeelcompensatie 
Voor schade die een gevolg is van besluiten of rechtmatig feitelijk handelen, kunnen be-
langhebbenden een verzoek tot schadevergoeding bij het waterschap doen op grond van 
het bepaalde in artikel 7.14 van de Waterwet. Een belanghebbende komt voor een vergoe-
ding in aanmerking, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel voor zijn reke-
ning behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins ver-
zekerd is. 
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7 Procedures en vergunningen 

7.1 Procedure Waterwet 
 
Dit besluit tot vaststelling van het projectplan is tot stand gekomen met toepassing van pro-
cedureregels uit de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt gebruik gemaakt van de open-
bare voorbereidingsprocedure conform het afd. 3.4 AWB. 
 
Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij 
art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de 
Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing zijn.  
 
 
7.2 m.e.r.- beoordeling (Wet milieubeheer) 
 
Op grond van Bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is de aanleg, 
wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromin-
gen, met inbegrip van primaire en regionale waterkeringen m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
De Meijekade is een waterstaatswerk in de zin van de Waterwet, meer specifiek is het een 
regionale waterkering. Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of 
wijziging van een waterstaatswerk, door of vanwege de beheerder (het waterschap) een 
projectplan Waterwet worden vastgesteld. Dit vaststellingsbesluit is op grond van Bijlage D 
van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het be-
sluit tot vaststelling van dit projectplan wordt genomen door het College van Dijkgraaf en 
Heemraden van waterschap HDSR. Vaststelling of goedkeuring door de provincie is niet 
aan de orde. 
 
De m.e.r.-beoordeling heeft plaats gevonden voorafgaand aan de vaststelling van het pro-
jectplan. Ten behoeve van het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een aanmeldnotitie m.e.r. op-
gesteld dat wordt aangeboden aan het bevoegd gezag (in dit geval het waterschap). 
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7.3 Overige procedures, vergunningen, ontheffingen 
 
Hoofd- en uitvoeringsvergunningen 
Uitvoering van het project wordt juridisch mogelijk gemaakt door aanvraag en verkrijging 
van de onderstaande hoofdvergunningen en ontheffingen en het doen van de wettelijk ver-
plichte meldingen. 
 

 
Fig 7.1  Benodigde hoofdvergunningen 
 
 
Naast deze zullen voor de uitvoering van het werk diverse kleinere zogenaamde uitvoe-
ringsvergunningen geregeld worden, veelal door de aannemer van het werk. Hiervan kan 
nu geen volledige opgave worden gedaan, omdat dit afhankelijk is van het nog uit te wer-
ken uitvoeringsontwerp en de werkwijze van de aannemer. 
 
Het projectplan is getoetst aan het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden 
Kamerik Zegveld 2008. De conclusie is dat uitvoering van het project past binnen de gel-
dende (dubbel)bestemmingen Verkeer en Waterstaatsdoeleinden van de gronden. 
 
 
Grondverwerving 
Hieronder de belangrijkste uitgangspunten van het project qua grondverwerving. 
 

x De grond ter plekke van de weg Meije en de wegbermen is in eigendom van de ge-
meente Woerden. Dit blijft ongewijzigd na uitvoering van het project.  

x Ook de grond ter plekke van de toekomstige tuimelkade is eigendom van de ge-
meente Woerden. Waterschap HDSR wenst op de tuimelkade een zakelijk recht te 
vestigen op de grond om zodoende ook privaatrechtelijk een goed beheer en on-
derhoud van de tuimelkade te waarborgen. 

x De gronden ter plekke van de te plaatsen damwand en te maken natuurvriendelijke 
oevers zijn voor 90% in eigendom van de gemeente Woerden. Dit blijft ongewijzigd. 
Voor de damwand wordt door waterschap HDSR een zakelijk recht gevestigd met 
bovenvermeld doel. 
Op een aantal locaties is deze grond in eigendom van particulieren of van water-
schap Rijnland. Het projectteam stemt de keuze van wel/niet aankoop van deze 
gronden in minnelijk overleg af met de huidige grondeigenaren. Beide opties zijn 
mogelijk. Indien gronden niet worden aangekocht en het eigendom bij de huidige 
eigenaar blijft, zal door waterschap HDSR voor de damwand een zakelijk recht wor-
den gevestigd met bovenvermeld doel.  

x De grondeigenaren ontvangen een wettelijke vergoeding voor een gevestigd zake-
lijk recht. 

 
 

naam wettelijke basis bevoegd gezag

Omgevingsvergunning Wabo gemeente Woerden

Melding start werk Wet natuurbescherming provincie Zuid-Holland

Watervergunning Keur waterschap Rijnland

Melding bodemkwaliteit Wet bodembescherming gemeente Woerden

Verkeersbesluiten Wegenverkeerswet gemeente Woerden

Besluit stremming vaarweg

Vaarwegverordening ZH, 
Vaarwegenverordening 
Gemeente Nieuwkoop gemeente Nieuwkoop
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DEEL III 
RECHTSBESCHERMING  
 
 
 
 
 

8 Procedure projectplan Waterwet 

Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan is gepubliceerd en ligt zes weken ter inzage van ……….. t/m 
……….. 2020. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ont-
werp-projectplan mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan het waterschap.  
 
Vaststelling projectplan 
De zienswijzen worden in behandeling genomen en beantwoord. De zienswijzen worden 
met de beantwoording gebundeld in een inspraakrapport. Het definitieve projectplan wordt 
samen met het inspraakrapport door het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastge-
steld. 
 
Beroep na definitieve vaststelling projectplan 
De belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, of de 
belanghebbende die redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt geen zienswijze te 
hebben ingediend, kan binnen 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, beroep 
bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet be-
stuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.recht-
spraak.nl. U kunt ook digitaal beroep instellen bij deze rechtbank via  https://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
 
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 178,-- voor een 
natuurlijk persoon en € 354,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak 
op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzie-
ningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten ver-
schuldigd. 
 
Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 
dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na 
de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden in-
gediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen. 
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Voorlopige voorziening 
Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het pro-
jectplan direct in werking treedt na publicatie van het vaststellingsbesluit), kan een verzoek 
om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld als onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voor-
waarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. 
 
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 178,-
- voor een natuurlijke persoon en € 354,-- voor een rechtspersoon. 
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BIJLAGEN   

 
1. Herinrichtingsplan Meijekade 
2. Verkennend waterbodemonderzoek 
3. Verkennend bodemonderzoek 
4. Voortoets Wet natuurbescherming 
5. Vleermuisonderzoek 
6. Bureauonderzoek archeologie 
7. Vooronderzoek CE 
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1.1 Een landschappelijke versterkingsopgave

1 INLEIDING

1.2 Doel van het inrichtingsplan
1.3 Leesw

ijzer
De w

aterkering van de M
eije voldoet niet aan de 

provinciale norm
en van veiligheid en m

oet versterkt 
w

orden vanw
ege onvoldoende binnenw

aartse stabiliteit 
en hoogte. H

et plangebied ligt in de gem
eente 

W
oerden tussen het bebouw

ingslint van de M
eije en 

de W
erkschuur de Kievit (N

atuurm
onum

enten) aan de 
H

ollandse kade. H
et traject heeft een lengte van 4,8 km

 
w

aarvan een deel van de w
eg aan vervanging toe is en 

er daarnaast ook w
ensen zijn voor de verbetering van de 

verkeersveiligheid.   

De kade is in de loop van de eeuw
en vergroeid m

et de 
aanw

ezige bebouw
ing en beplanting, en onlosm

akelijk 
verbonden m

et het om
ringende landschap. De 

cultuurhistorische en ecologische w
aarde van de M

eije is 
hoog en de kade is erg geliefd als recreatieve route. Dat 
m

aakt van de versterking van de M
eije niet alleen een 

technische m
aar ook een ruim

telijke opgave, die op een 
integrale w

ijze dient te w
orden uitgew

erkt. 

H
et inrichtingsplan m

aakt deel uit van de planuitw
er-

kingsfase, en heeft als doel om
 het program

m
a van 

eisen en de kw
alitatieve ruim

telijke visie van septem
ber 

2019 te concretiseren en op een overzichtelijke w
ijze 

te presenteren. H
et docum

ent vorm
t een solide basis 

voor de verdere planuitw
erking en fungeert daarnaast 

als gespreksdocum
ent voor de dialoog m

et bew
oners en 

om
gevingspartijen. 

H
et Inrichtingsplan bestaat uit een aantal onderdelen; 

het inrichtingsplan m
et een set plantekeningen (schaal 

>PB;;gQ��	�����	���	��	��	��	����³	�	��f�������>P>;;g�
en een beknopte rapportage w

aarin de integrale 
ontw

erpkeuzes zijn beschreven en verbeeld. De 
docum

enten vorm
en sam

en een praktische handleiding 
over de gew

enste toekom
stige ruim

telijke kw
aliteit 

van het gebied. Daarnaast biedt het antw
oorden op 

toekom
stige uitw

erkingsvraagstukken.

In hoofdstuk 2 w
ordt allereerst op hoofdlijnen ingegaan 

op de landschappelijke kw
aliteiten en am

bities voor 
de versterking van het gebied. Leidraad voor de 
versterking is het ruim

telijke concept w
aarin de drie 

typen versterkingen zijn opgenom
en. Deze w

orden in 
hoofdstuk 3 besproken en verder uitgelegd aan de hand 
������

������³	�	�Q������	�	�������	����������	�Q�	��
visualisaties. H

oofstuk 4 vorm
t de inspiratie voor de 

detailuitw
erking w

aarin per zone de ruim
telijke eisen 

w
orden toegelicht. 
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2 AM
BITIES OP HOOFDLIJNEN

2.1 Kernkw
aliteiten van het landschap

De kade van de M
eije ligt op de oeverw

al en is verbonden 
m

et het om
ringende veenlandschap. De oeverw

al w
ordt in 

oostelijke richting (landinw
aarts) sm

aller en gaat geleidelijk 
over in het veengebied. De w

aterkering functioneerde als 
ontginningsbasis van w

aaruit het veengebied in gebruik 
w

erd genom
en. Dit resulteerde in lange, opstrekkende 

verkavelingpatronen, karakteristiek voor dit gebied. 

Van w
est naar oost gaat het beeld van de M

eije geleidelijk 
over van een w

aterkering die oogt als een glooiing in het 
landschap m

et bebouw
ing en beplanting, tot een duidelijk 

afgebakende kade. De ontw
ikkeling van de oeverlanden 

langs de M
eije hangt sam

en m
et het bochtige verloop. Van 

nature hebben binnenbochten een goede ontw
ikkeling van 

oeverlanden en hebben de buitenbochten te kam
pen m

et 
afslag. 

De w
eg op de kade is sm

al, heeft een bochtig verloop 
en  varieert in afstand m

et de M
eije. Daarnaast is er veel 

beplanting en bebouw
ing aanw

ezig. Tezam
en geeft dit het 

geheel een huiselijke sfeer. In de beleving van de M
eije is 

een m
ooi contrast tussen de intim

iteit van de kade en de 
vergezichten op het open veenlandschap. Aan de buitenzijde 
van de M

eije is er een sam
enspel tussen het open w

ater en 
de route over de dijk; som

s zie je een glim
p van de M

eije, 
som

s is over langere afstand zicht op het w
ater, som

s gaat 
het w

ater schuil achter bebouw
ing en tuinen. N

aast de 
functie als verkeersverbinding is de route een recreatieve en 
toeristische trekker. Deze tw

ee gebruiksvorm
en staan elkaar 

som
s in de w

eg.

De M
eije als recreatieve route

De M
eije als verkeersverbinding
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2.2 Am
bities voor de integrale versterking 

Voor het integrale inrichtingsplan van de herinrichting 
van de M

eijekade zijn een vijftal hoofdprincipes 
geform

uleerd. Zij vorm
en het kader w

aarbinnen alle 
ruim

telijke uitw
erkingen in het bestaande landschap zijn 

gebaseerd (zie hoofdstuk 4). De vijf principes:

 

A 
Behoud van het landelijk karakter 

van het lint van de M
eije m

et de besloten- 
en open delen van het landschap.

Contrast tussen de verschillende landschap-
seenheden versterken. 

B 
H

erkenbaar houden van de 
oeverw

al-vorm
 van de kade m

et de 
karakteristieke glooiingen, en de lokale 
verbredingen/versm

allingen. 

Veen

Veen

K
lei
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D 
Kiezen voor geïntegreerde 

oplossingen in plaats van versnipperde 
kade-onderdelen.

De versterkingsm
aatregelen w

orden 
zo onzichtbaar m

ogelijk ingepast in het 
���	���³	�N�

E 
Zorgen voor een verkeersveilige 

inrichting van de w
eg, m

et gestabiliseerde 
grasberm

en als obstakelvrije zones aan 
w

eerszijden van de w
eg.

Streven naar een herkenbaar w
egbeeld dat 

over de gehele M
eijekade w

ordt toegepast. 
Dit geeft rust en m

eer fysieke ruim
te voor 

alle w
eggebruikers. 

C 
Behoud en versterking van de 

biodiversiteit en connectiviteit op en rond 
de kade. 

M
aatregelen dienen gericht te zijn op de 

m
igratie van soorten in de langsrichting van 

de M
eije oever, alsook haaks op de kade. De 

tuim
elkade en de dam

w
and vorm

en geen 
barrière voor de recreatie en het ecosysteem

. 



10/50
H

erinrichting M
eijekade, integraal inrichtingsplan

Bij de versterking van de kade w
orden drie technieken ingezet:

Verhoging van de kade op plekken m
et een beperkt 

hoogteprobleem
. De ophoging van de w

eg is gevoelig 
voor zettingen en heeft een levensduur van 20 jaar.

Een tuim
elkade op trajecten m

et onvoldoende hoogte 
die daarvoor genoeg ruim

te bieden. De tuim
elkade is 

ook gevoelig voor zettingen en vraagt om
 een periodieke 

ophoging van 10 jaar. 

Een dam
w

and aan de oeverzijde van de M
eijekade 

w
ordt op trajecten m

et onvoldoende hoogte en stabiliteit 
en w

einig ruim
te toegepast. De dam

w
and staat tot in 

een draagkrachtige zandlaag en heeft geen last van 
zettingen. De noodzakelijke levensduur is 100 jaar.
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H
et ruim

telijke concept voor de kadeversterking

verhoging van de kade

tuim
elkade

dam
w

and

3 HET INRICHTINGSPLAN

3.1 Ruim
telijk concept voor de versterking

H
et ruim

telijke concept gaat uit van drie typen 
veiligheidsoplossingen die over zo lang m

ogelijke 
trajecten w

orden doorgezet. De overgangen tussen de 
verschillende oplossingen w

orden gesitueerd ter hoogte 
van de huidige ecologische dw

arsverbinding over de 
M

eije, tussen de schraalgraslanden en de N
ieuw

koopse 
Plassen. Aan de w

estzijde w
ordt de w

eg op de kade 
verhoogd. Aan de oostzijde w

ordt een dam
w

and 
geplaatst. In het m

idden kom
t een tuim

elkade. 
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DEELGEBIED W
EST

LegendaVervangen van de w
egverharding

O
phogen van de w

eg

O
phogen van de w

eg in com
binatie m

et aanleg natuur-
vriendelijke oever 
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3.2 Deelgebied W
est - verhoging van de kade

Dit traject is het m
eest besloten en kleinschalige deel 

van het landschappelijke lint van de M
eije. De w

oningen 
staan hier zow

el op het boezem
land langs de M

eije als 
in de polder. In veel gevallen staan de w

oningen dicht 
op de w

eg en som
s op ruim

e afstand van de kade. O
p 

tw
ee plekken ontbreekt de polderbebouw

ing en is er 
een w

eids zicht over de Zegvelderbroekpolder. O
p de 

overgang m
et het volgende deelgebied is er vrij uitzicht 

op de N
ieuw

koopse plassen, m
et aan de polderzijde 

w
aardevolle schraalgraslanden. 

De kade vorm
t in dit deelgebied de feitelijke w

aterkering, 
w

aarlangs een teensloot gelegen is. Door de sm
alle 

w
eg en de bochten is het zicht vanaf de w

eg beperkt. 
W

eggebruikers w
orden daardoor als vanzelf gedw

ongen 
hun snelheid te m

atigen. De w
eelderig begroeide tuinen 

langs de kade reiken tot aan de bestrating van de w
eg. 

H
agen en beplanting vorm

en de overgang naar het 
private deel van de tuinen. Langs de kade ligt een aantal 
w

aardevolle landschapselem
enten zoals knotbosjes, 

korte insteekhavens en sloten in het boezem
land, en 

groene landhoofden naar de bruggen over de M
eije.   

De opgave 
O

m
 aan de w

aterveiligheidseisen te voldoen w
ordt in 

het w
estelijke deelgebied de kade opgehoogd naar een 

niveau van -0,90 N
AP. O

m
dat de hoogte van de kade 

varieert, m
oet de kade op vijf verschillende locaties 

w
orden opgehoogd. H

et w
egdek w

ordt over het gehele 
tracé vervangen.  
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Landschappelijk streefbeeld 
H

et landschappelijk streefbeeld voor het w
estelijke 

deelgebied is het ophogen van de kade in com
binatie 

m
et een zorgvuldige vorm

geving van de grenzen m
et  

aanliggende terreinen. Er w
ordt gestreefd naar vloeiende 

overgangen m
et tuinen, w

oningen, inritten, bestaande 
beplanting en de afw

atering van de percelen. H
et 

w
egdek w

ordt vernieuw
d m

et een nieuw
e laag asfalt 

zonder m
arkering, en aan w

eerszijden van de rijw
eg 

ligt een grasberm
 van m

inim
aal 50 centim

eter breed. 
Daarvoor dienen de huidige obstakels langs de w

eg te 
verdw

ijnen, een aantal hagen te w
orden verplaatst en 

een beperkt aantal bom
en te w

orden gekapt.
H

et integraal inrichtingsplan voor het w
estelijk deelgebied
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kade op vloeiende w
ijze aansluiten op de om

geving.
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m
inim

aal 1:1,5 en bestaande beplanting verw
ijderen.
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DEELGEBIED M
IDDEN

LegendaVervangen van de w
egverharding

O
phogen van de w

eg

O
phogen van de w

eg in com
binatie m

et aanleg natuur-
vriendelijke oever 

Tuim
elkade

Dam
w

and tussen de w
eg en de oever 

 Dam
w

and langs de w
aterlijn  

(herstel natuurvriendelijke oever)

Dam
w

and langs de w
eg  
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3.3 Deelgebied M
idden - tuim

elkade langs de w
eg 

In dit deelgebied m
aakt de kade een aantal sterke 

bochten, w
aarbij de M

eije op ruim
e afstand ligt van de 

kade. In de bochten staat veel beplanting m
et losse 

bebouw
ing en entrees naar erven aan de overzijde van 

de M
eije. Aan de polderzijde liggen w

aardevolle schraal-
��������	�N�$	������	�	�	�����	��		
��		����

������³	�Q�
m

et een steil binnentalud en een brede teensloot. 
Kenm

erkend zijn de broekbosjes aan de polderzijde van 
de kade m

et soorten zoals els en berk. Aan de zijde van 
de boezem

 ligt in de buitenbocht van de M
eije een bosje 

m
et eiken en populieren. De noordelijke buitenbocht 

m
et opgaande beplanting heeft een hoge verw

achtings-
w

aarde voor vleerm
uizen. 

De opgave 
In dit traject ligt de kade enkele decim

eters te laag. Er 
is hier echter w

el voldoende ruim
te beschikbaar in de 

brede berm
 langs de w

eg. De technische oplossing gaat 
dan ook uit van de aanleg van een tuim

elkade m
et een 

hoogte van -1,00 N
AP en kruinbreedte van tenm

inste 
1,50 m

eter. 
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Landschappelijk streefbeeld 
H

et landschappelijk streefbeeld voor het m
iddelste 

deelgebied gaat uit van een naadloze aansluiting, van 
de tuim

elkade, op de hoger gelegen buitenbochten in 
het tracé. Ter hoogte van de toegang naar het agrarische 
erf ligt de tuim

elkade op ruim
e afstand van de w

eg om
 

de toegankelijkheid van het erf te kunnen garanderen. 
H

et tracé m
aakt hier een ruim

e bocht, parallel aan de 
oude buitenbocht van de M

eije, w
aarna de tuim

elkade 
vloeiend aansluit op de kade. O

m
 het w

aardevolle 
buitendijkse bosje m

et eiken en populieren te kunnen 
behouden w

ordt de tuim
elkade hier langs de w

eg gelegd. 
Daarnaast w

ordt het w
egdek vernieuw

d m
et een nieuw

e 
laag asfalt m

et m
arkering, en aan w

eerszijden van de 
rijw

eg ligt een grasberm
 van m

inim
aal 50 centim

eter 
breed.

H
et integraal inrichtingsplan voor het w

estelijk deelgebied
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$�
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dat door plaatsing van de tuim

elkade dicht op de w
eg grotendeels 

behouden kan w
orden.
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DEELGEBIED OOST

LegendaTuim
elkade

Dam
w

and tussen de w
eg en de oever 

 Dam
w

and langs de w
aterlijn  

(herstel natuurvriendelijke oever)

Dam
w

and langs de w
eg  
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3.4 Deelgebied O
ost - dam

w
and in de oeverzone

Dit deelgebied vorm
t de overgang van de natuurlijke 

veenrivier de M
eije naar de door de m

ens aangelegde 
(
�������	����	N�(

	����
������³	�������	����	��	����������

een sm
alle rietoever die op veel plaatsen is overgroeid 

door boom
groepen van els, w

ilg en es. De kade is sm
al 

en ligt vrij laag, slechts enkele decim
eters boven het 

m
aaiveldniveau van de polder. Aan de voet van de kade 

ligt een brede teensloot w
aarbij op het binnentalud op 

enkele plaatsen knot-elzen staan die het zicht op de 
polder blokkeren. De bebouw

ing in dit traject bestaat uit 
boerenerven die op ruim

e afstand van elkaar langs de kade 
liggen en zicht geven op de polder. De overige bebouw

ing 
staat buitendijks op het boezem

land. Langs de oever liggen 
op tw

ee locaties w
oonboten m

et tuinen op de oever. O
p 

enkele plaatsen langs de M
eije liggen steigers, terrassen 

en aanm
eerplekken voor boten. Kenm

erkende landschap-
selem

enten zijn de knotbosjes in de oever en de bruggen 
over de M

eije. De landhoofden van de bruggen zijn beplant 
en vorm

en groene tunnels over het w
ater.

De opgave 
In het deelgebied O

ost w
ordt over de gehele lengte een 

dam
w

and aangebracht om
 de hoogte- en stabiliteits-

opgave van de kade op te lossen. De dam
w

and w
ordt 

opgenom
en in de bestaande oever of een natuurvrien-

delijke oever m
et een aanleghoogte van -1,15 N

AP. De 
dam

w
and is in het streefbeeld nauw

elijks zichtbaar en 
het natuurlijke beeld van de kade blijft gehandhaafd. 
Ter hoogte van de buitenbochten en de clusters m

et 
bebouw

ing en w
oonboten w

ordt de dam
w

and langs de 
w

eg geplaatst. 



26/50
H

erinrichting M
eijekade, integraal inrichtingsplan



27/50
H

erinrichting M
eijekade, integraal inrichtingsplan

Landschappelijke streefbeeld 
O

p plekken w
aar de natuurvriendelijke oever voldoende 

breedte heeft w
ordt de dam

w
and in de vooroever 

opgenom
en. Bij de trajecten w

aar in het verleden veel 
afkalving heeft plaatsgevonden w

ordt gekozen voor de 
plaatsing van de dam

w
and aan de huidige w

aterlijn en 
de ontw

ikkeling van een nieuw
e oever voor de dam

w
and. 

O
p deze m

anier ontstaan er robuuste oevers m
et een 

natuurlijk beeld vanaf het w
ater. Daarnaast biedt deze 

ingreep de m
ogelijkheid om

 veel w
aardevolle  

(knot)bom
en te handhaven.   

Bij de w
oonboten en bebouw

ingsclusters krijgt de 
dam

w
and een plek in de groene berm

 langs de w
eg (m

et 
uitzondering van de situatie ter hoogte van huisnum

m
er 

344). Daardoor is het nodig om
 op een aantal plekken 

de erfafscheiding en de tuininrichting te verplaatsen. Dit 
gaat ten koste van een strook van de particuliere tuinen, 
die overigens voor het grootste deel op gem

eentelijke 
grond liggen. H

et is belangrijk om
 bij de nieuw

e 
erfgrenzen de groene uitstraling te behouden, passend 
bij de cultuurhistorische w

aarde van de kade.

H
et integraal inrichtingsplan voor het w

estelijk deelgebied



28/50
H

erinrichting M
eijekade, integraal inrichtingsplan

$�
������³	���	�������	������	��

������	�Q��
	���	����

�
����

naast de grasberm
 van de w

eg.
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Inrichting van de oeverzone

Inrichting van de openbare w
eg

Inrichting aan de polderzijde

Inrichting van de erfgrens
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4 INRICHTINGSELEM
ENTEN

In dit hoofdstuk w
orden de verschillende onderdelen van 

de inrichting van het landschappelijke lint beschreven. 
$������������	����

������³	�������	����	��	��		������
ruim

telijk eenheden zoals de kade, de oeverzone en de 
overgangen naar de polder, de tuinen en de erven. O

p 
deze m

anier vorm
en de losse onderdelen m

eer dan de 
som

 der delen en kunnen de keuzes en achterliggende 
ideeën voor de integrale inrichting van de kade beter 
w

orden verklaard. De gekozen system
atiek m

et 
principetekeningen en referentiebeelden geeft op een 
beeldende w

ijze inzicht in de gew
enste en ongew

enste 
beeldkw

aliteit.

4.1 Inrichting van de openbare w
eg

4.1.1  De bestaande w
eginrichting w

ordt verbeterd 
om

 de veiligheid van alle w
eggebruikers te vergroten. 

De bestaande w
eg behoudt de huidige w

egbreedte en 
de rijw

eg w
ordt in zijn geheel voorzien van een nieuw

e 
laag asfalt. De overgang tussen de bebouw

de- en 
onbebouw

de kom
 zal w

orden gem
arkeerd m

et een 30 
km

/u portaal.

Binnen de bebouw
de kom

 
Door de com

binatie van de lage m
axim

ale snelheid (30 
��

l�g�	���	����	��
��	������

	�	�	�����������³	��	���
en voetgangers van de rijw

eg w
ordt er dit deel van de 

M
eijekade uitgegaan van een rijbaan bestaande uit asfalt 

zonder w
egm

arkering.

Buiten de bebouw
de kom

 
In dit deel van de M

eijekade staat de continuïteit van 
het w

egbeeld voorop, en het voorstel gaat hier dan 
ook uit van een nieuw

e w
egverharding van asfalt m

et 
een zogenaam

de 1-1 m
arkering op ca. 30 cm

 uit de 
kantverharding.

Referentiebeeld van  de nieuw
e w

egm
arkering 

buiten de bebouw
de kom
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G
rasbetonstenen in de berm

 zijn ongew
enst

4.1.2 Aan w
eerszijden van de w

eg w
ordt er over 

de gehele lengte van de M
eijekade een grasberm

 
aangelegd. De gestabiliseerde berm

 heeft een breedte 
van 50 centim

eter. Binnen deze zone m
ogen geen 

obstakels voorkom
en die de veiligheid beïnvloeden of 

het m
aaien van de berm

 verhinderen. G
rind of puin-

verhardingen zijn niet toegestaan, en w
anneer er toch 

een versteviging van de berm
 noodzakelijk is kunnen 

er doorgroeistenen w
orden toegepast. Dit m

ag echter 
alleen over een beperkte lengte w

orden doorgevoerd, 
m

axim
aal 10 m

eter, m
et een breedte van m

axim
aal 50 

centim
eter. Zo blijft het landelijke karakter van het lint 

gehandhaafd en krijgt de w
eg niet het uiterlijk van een 

doorgaande regionale N
-w

eg. 

4.1.3 H
et is niet toegestaan om

 kolken, goten en 
trottoirbanden aan te brengen langs de w

eg. Deze 
hebben een stedelijke uitstraling die niet past bij de 
landelijke om

geving van de M
eijekade. 

Straatkolk langs de w
eg
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4.1.4 Lage reflectorpaaltjes/bochtschildjes kunnen in de 
buitenbocht w

orden geplaatst om
 de autom

obilisten te 
helpen bij het inschatten van het verloop van de bocht. 
In algem

ene zin vorm
en verkeersborden echter ook een 

aantasting voor het landelijke karakter van de M
eije. De 

toepassing dus zo beperkt m
ogelijk houden. 

4.1.5 De uitstraling van de w
eg als continue lijn over 

de kade staat voorop, vandaar dat inritten naar erven 
en w

eilanden zich voegen in deze lijn. De erfverharding 
loopt door tot de rand van de asfaltverharding, en 
er m

ogen geen tussenplateaus of stoepen w
orden 

gecreëerd die afw
ijken in m

ateriaal en uitstraling. 

Vanuit ruim
telijke oogpunt w

orden er drie typen inritten 
onderscheiden die afw

ijken in functioneel gebruik en 
intensiteit:

Inritten w
oonerven; bew

oners m
ogen zelf bepalen 

w
elke verhardingstypen zij w

illen toepassen, m
its deze 

m
aar overeenkom

en m
et het overig toegepaste m

ateriaal 
op het erf.  G

een ‘lippen’ van asfalt vastm
aken aan de 

rijw
eg.
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Inrit agrarische erven; in principe blijft de bestaande 
verharding van de inritten onveranderd. De inrit als lip 
toevoegen aan de verharding van de w

eg is bij agrarische 
erven toegestaan. De breedte en lengte van de lip zijn 
afgestem

d op de draaibew
egingen van de in gebruik 

zijnde landbouw
voertuigen.
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Inritten w
eilanden; De huidige inritten naar de 

w
eilanden langs de M

eije bestaan uit gras en een 
fundering van puin. H

et toevoegen van verharding is hier 
niet toegestaan, m

et uitzondering van een lip die kan 
w

orden toegevoegd aan de verharding van de w
eg. De 

breedte van de lip blijft beperkt tot m
axim

aal 1 m
eter om

 
het landelijke karakter niet verder aan te tasten. 

Referentiebeeld doorgroeistenen
Referentiebeeld betonplaten
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4.1.6 In situaties w
aar over grote lengte geen 

passeerm
ogelijkheden zijn voor grote voertuigen, om

dat 
er onvoldoende breedte beschikbaar is of de berm

 
onvoldoende draagkrachtig is, kunnen passeerplaatsen 
w

orden aangelegd. Passeerhavens verstoren echter het 
landelijke karakter van de M

eije als continue lijn over de 
sm

alle kade. Vanuit ruim
telijk perspectief heeft het dan 

ook de voorkeur om
 passeerm

ogelijkheden te creëren bij 
bestaande inritten naar erven, w

eilanden en bruggen en 
de bijbehorende bebording achterw

ege te laten. Inritten 
verlengen is m

ogelijk, m
its het bestratingsm

ateriaal 
overeenkom

t m
et het overig toegepaste m

ateriaal op het 
erf en er geen derde type m

ateriaal w
ordt toegevoegd. 

4.1.7 Bestaande lichtarm
aturen w

orden vervangen door 
nieuw

e. 

4.1.8 Zitbanken w
orden geplaatst op betekenisvolle 

plekken w
aar er een breed uitzicht is op het om

ringende 
landschap. Zitbanken bestaan uit robuuste m

aterialen 
zoals hout en staal die op een aantrekkelijke w

ijze 
verouderen en vervuiling toestaan. Beton en kunststof is 
niet toegestaan. De verharding rond de zitbanken heeft 
een landelijke uitstraling bestaat een lichtgekleurde 
halfverharding.

hout en staal
kunststof
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4.2 Inrichting aan de polderzijde
De afw

isseling tussen de open- en besloten delen van 
het lint is karakteristiek voor de M

eijekade. In de open 
polder delen ligt er vrijw

el altijd een teensloot aan de 
voet van de kade die de overgang tussen de kade en het 
grasland m

arkeert. De verkavelingssloten staan haaks op 
de kade en versterken door hun lengte de dieptew

erking 
van de zichtlijnen naar de polder. W

eilanden zijn 
bereikbaar via dam

m
en m

et daarop eenvoudige hekken. 
In som

m
ige gevallen staan er bom

en aan w
eerszijden 

van de dam
.

Doorzichten vanuit het lint naar het om
ringende landschap 

O
pen zicht op de polder versterken

kunststof
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4.2.1 Taluds naar de teensloot krijgen, in het geval van 
de ophoging van de kade en de rijw

eg een gras talud m
et 

hellingshoek van tenm
inste 1:2 of flauw

er (m
its m

ogelijk 
zonder slootdem

ping). De overgang tussen de grasberm
 

(50 centim
eter) langs de w

eg en de insnijding van het 
talud bedraagt 25 centim

eter, in lijn gebracht m
et het 

afschot van de berm
. 

4.2.2 In het onderste deel van het grastalud m
ag op 

de overgang m
et het w

ateroppervlak van de sloot een 
beschoeiing w

orden aangebracht. Deze is vanaf de rijw
eg 

op de kade niet zichtbaar, bestaat uit hout of kunststof, 
en is niet hoger dan 20 centim

eter ten opzichte van het 
w

ateroppervlak van de sloot.   

4.2.3 H
akhoutstoven in de berm

 van de w
eg w

orden 
verw

ijderd om
 m

eer uitzicht te creëren over het polder-
landschap. Solitaire bom

en in de berm
 m

ogen behouden 
blijven m

its deze niet te dicht op de w
eg staan en de 

m
inim

ale berm
breedte (50 centim

eter) in de w
eg staan.   
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4.2.4 De karakteristieke beplanting op de dam
m

en in 
de polder dient behouden te blijven. De bom

en vorm
en 

een w
aardevol onderdeel van het landschap en hebben 

nauw
elijks een verstorend effect op het doorzicht naar 

het polderlandschap.
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4.3 Inrichting van de oeverzone

4.3.1 De oeverzone langs de M
eije heeft een heldere 

indeling. Aan de w
aterzijde ligt een rietoever m

et aan de 
w

egzijde een variabele zone m
et natuurlijke beplanting 

en een kruidenvegetatie die regelm
atig w

ordt gem
aaid. 

4.3.2 ‘N
ieuw

e natuurvriendelijke oevers w
orden 

aangelegd om
 oeverafkalving te voorkom

en en nieuw
e 

dam
w

anden aan het oog te onttrekken. De begroeiing 
van de natuurvriendelijke oevers w

ordt niet kunstm
atig 

geplant, m
aar zal zich vlot spontaan ontw

ikkelen m
et 

lokaal voorkom
ende planten en grassen als bijvoorbeeld 

de gele lis, kattenstaart en lisdodde. O
verbegroeiing door 

riet is ongew
enst en w

ordt m
et regelm

atig onderhoud 
voorkom

en.’
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4.3.3 De nieuw
e natuurvriendelijke oevers w

orden 
bescherm

d door een  onderw
aterbescherm

ing die niet 
boven het w

ateroppervlak uitsteekt. De enige objecten 
die boven w

ater m
ogen uitsteken zijn w

aarschuw
ings-

bordjes voor de pleziervaart.

O
everbescherm

ing onderw
ater

O
everbescherm

ing boven w
ater

LO
CATIE DAM

W
AN

D

4.3.4 De nieuw
e dam

w
and is vanaf de kade en het w

ater 
van de M

eije niet of nauw
elijks zichtbaar. De dam

w
and 

dient te w
orden afgew

erkt door een stalen deksloof 
en alleen ter hoogte van de w

oningen en w
oonboten 

is het onder voorw
aarden en na goedkeuring van het 

w
aterschap toegestaan om

 plaatselijk de dam
w

and te 
gebruiken voor m

ontage van poorten of erfafscheidingen.
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4.3.5 De huidige gelaagde opbouw
 van de beplanting 

in de oeverzone m
ag niet w

orden aangetast. Langs 
de M

eije staan veel hakhoutstoven, knotbom
en en 

solitaire bom
en, die sam

en een belangrijke ecologische 
verbinding vorm

en voor vleerm
uizen en vogels. H

et is 
dan ook niet toegestaan om

 gehele rijen of groepen 
van bom

en te verw
ijderen. Indien noodzakelijk kunnen 

solitaire exem
plaren w

orden verw
ijderd. H

akhoutstoven 
en knotbom

en, w
orden voorafgaand aan het w

erk, 
vakkundig geknot of gesnoeid. 

4.3.6 De beplanting in de oeverzone dient 
zoveel m

ogelijk behouden te w
orden tijdens de 

w
erkzaam

heden voor de kadeversterking. H
et is 

in deze fase lastig in te schatten w
elke beplanting 

zal m
oeten verdw

ijnen, vandaar dat er binnen het 
inpassingontw

erp m
eerdere locaties zijn aangew

ezen 
w

aar de com
pensatie. De nieuw

e aanplant bestaat 
uit hakhoutstoven die als bosplantsoen w

orden 
aangeplant.

4.3.7 De landhoofden van de bruggen vorm
en groene 

parels in het lint van de M
eije. De opgaande beplanting 

nabij de landhoofden m
ag dan ook niet w

orden 
verw

ijderd.

Bestaande beplanting in de oeverzone terugknotten

landhoofden als groene parels langse het lint



43/50
H

erinrichting M
eijekade, integraal inrichtingsplan

4.3.8 De huidige steigers in de oever vorm
en de 

ruim
telijke verbinding tussen de kade en w

ater van de 
M

eije rivier. Steigers vorm
en een rustpunt in de route 

langs de M
eije, en bieden vrij zicht over het w

ater en de 
N

ieuw
koopse plassen. H

et is dan ook van belang om
 

de huidige eigenaren de gelegenheid te geven om
 voor 

een nieuw
e steiger een vergunning aan te vragen. De 

houten steigers kunnen gem
akkelijk dem

ontabel aan de 
dam

w
and w

orden vastgem
aakt (na goedkeuring H

DSR) 
en blijven vrij toegankelijk. 

4.3.9 N
et ten w

esten van de H
ollandse kade w

ordt in 
de M

eije een trailerhelling gem
aakt voor de boot van de 

Afdeling M
uskusrattenbeheer van het w

aterschap. H
et 

is gew
enst dat de trailerhelling een landelijke uitstraling 

krijgt. De afstand tussen rijw
eg op de kade en dam

w
and 

kan w
orden overbrugd door een sm

al karrespoor m
et 

doorgroeistenen. De dam
w

and m
ag hier enigszins 

(m
axim

aal 1 m
eter) uitkragen in de lijn van de oever, 

onder een hoek van m
inim

aal 30 graden tot m
axim

aal 45 
graden, ten opzichte van de hartlijn van het karrespoor.

4.3.10 De fauna-uittrede-plaatsen (FUP) w
orden 

op regelm
atige afstand van elkaar aangebracht in 

de oeverzone. Deze zijn vanaf het w
ater nauw

elijks 
zichtbaar, en hebben het karakter van een eenvoudige 
hardhouten- of kunststof plank, w

elke onder een schuine 
hoek is geplaatst langs de dam

w
and.

Bestaande steiger in de oever van de M
eije
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4.4 De inrichting van de erfgrens

4.4.1 H
et aanplanten van nieuw

e bom
en binnen 

een zone van tw
ee m

eter tot rand van de w
eg is niet 

toegestaan. Volgroeide bom
en kunnen nam

elijk een 
obstakel gaan vorm

en voor de w
eggebruiker.

4.4.2 N
ieuw

e hagen en groene erfafscheidingen m
ogen 

in volgroeide vorm
 niet binnen 50 cm

. van de w
eg staan. 

O
p deze m

anier krijgt de beplanting voldoende ruim
te 

om
 uit te groeien zonder een obstakel te vorm

en voor de 
w

eggebruiker.
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4.4.3 Schuttingen, m
uren en andere bouw

kundige 
elem

enten zo m
in m

ogelijk toepassen als erfafscheiding. 
Deze elem

enten vorm
en een aantasting van het land-

schappelijke karakter van M
eijekade. 
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4.4.4 N
ieuw

e hagen bestaan uit een inheem
se 

beplanting die van nature past bij het karakter van het 
veenlandschap. H

agen bestaan bij voorkeur uit één soort 
zoals beuk,m

eidoorn en liguster of als gem
engde haag 

m
et een m

engsel van verschillende soorten.

H
aag van veldesdoorn

 ƒ
Inheem

se plant
 ƒ

G
eschikt voor zow

el 
een lage als een hoge 
haag

 ƒ
N

iet w
intergroen

 ƒ
Relatief snel groeiend

H
aag van liguster

 ƒ
Inheem

se plant
 ƒ

G
eschikt voor zow

el 
een lage als een hoge 
haag

 ƒ
In zachte w

inters 
groenblijvend

 ƒ
Snel groeiend

H
aag van m

eidoorn
 ƒ

Inheem
se plant

 ƒ
G

eschikt voor zow
el 

een lage als hoge 
haag

 ƒ
N

iet w
intergroen

 ƒ
Relatief snel groeiend

Erfafscheiding van 
klim

op
 ƒ

Klim
op gecom

bineerd 
m

et een betongaas 
afscheiding

 ƒ
G

eschikt voor zow
el 

een lage als een hoge 
haag

 ƒ
W

intergroen
 ƒ

Zeer sm
al te houden

 ƒ
Snel groeiend
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H
aag van els

 ƒ
Inheem

se plant
 ƒ

M
et nam

e geschikt 
voor een m

iddelhoge 
tot hoge haag

 ƒ
Relatief snel groeiend

G
em

engde haag B
 ƒ

Een haag 
sam

engesteld uit 
veldesdoorn en 
m

eidoorn
 ƒ

Inheem
se planten, 

goed voor de 
biodiversiteit

 ƒ
G

eschikt voor zow
el 

een lage als hoge 
haag

 ƒ
Relatief snel groeiend

G
em

engde haag A
 ƒ

Een haag 
sam

engesteld uit 
veldesdoorn, els en 
m

eidoorn
 ƒ

Inheem
se planten, 

goed voor de 
biodiversiteit

 ƒ
M

et nam
e geschikt 

voor een hoge haag
 ƒ

Relatief snel groeiend
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erinrichting M

eijekade, integraal 
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