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Samen maken we de Lekdijk 
sterker en mooier
De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven: een 
prachtige dijk, die we de komende jaren nog sterker 
maken. Maar we willen méér: we willen de dijk ook 
mooier en beter maken. Dat kunnen we als waterschap 
niet alleen. Daar hebben we u voor nodig! We nodigen u 
uit, om in juni samen met ons op te lopen tijdens de 
Dijk3Daagse, om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren. Wij, dat zijn Jeroen Haan en Els Otterman. 
Dijkgraaf en hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden. 

En u bent bewoner, ondernemer, belangenbehartiger, 
expert, wethouder, gemeenteraadslid, gedeputeerde, 
Statenlid of op een andere manier betrokken bij het 
rivierenlandschap, waterveiligheid, klimaatverandering, 
en u ziet kansen en mogelijkheden om onze Lekdijk nog 
mooier te maken. 

Hoe ziet zo’n wandeldag er uit?
Elke dag wandelen we circa 15 kilometer op en langs de dijk. Onderweg vertellen inspirerende sprekers over hun 
ideeën en kansen voor de dijk. Ook bieden we deelnemers de mogelijkheid om op een mobiele zeepkist een korte 
pitch te geven. Daarna lopen we weer verder, en is er tijd om al lopend in gesprek met elkaar te gaan. ’s Avonds 
kamperen we in tentjes op twee kleine campings langs de route. U kunt naar keuze één of meer dagdelen of 
dagen meelopen. Ook bij het avondprogramma kunt u aanhaken.

3Dijk Daagse
Drie dagen wandelen tussen Amerongen en Schoonhoven
op 2, 3 en 4 juni 2021

Loopt u mee?
Loopt u mee? We horen het graag! Laat het 
weten door een mail te sturen aan 
dijkdriedaagse@hdsr.nl. 

Weet u nog niet zeker of u meeloopt? Noteer 
dan wel alvast de data in uw agenda en geef 
uw mailadres door. Dan ontvangt u de 
komende maanden geregeld een update van 
het programma. 

Kent u iemand voor wie deze uitnodiging ook 
interessant is? Stuur hem dan gerust door.


