
 

Herinrichting/riolering 

Venuslaan 1e fase Nieuw-
Lekkerland en De Aanpak 



In de Venuslaan en aanliggende straten in 
Nieuw-Lekkerland was het rioolstelsel nodig 
toe aan vervanging. Door zettingen was de 
woonwijk maar liefst ca. 80 cm gezakt ten 
opzichte van het aanlegniveau. Die zettingen 
hadden tevens negatieve effecten op de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van de 
wijk. Maar er speelde meer.  
 
Zo was de inrichting van het woongebied niet 
Duurzaam Veilig, aan het einde van zijn 
levensduur en waren er parkeerproblemen. 
Verder paste de staat van het groen niet meer 
bij de beeldkwaliteit en de 
onderhoudsintensiteit die de gemeente voor 
ogen heeft. Het vervangen van het riool was 
een prima mogelijkheid om het gebied 
grondig te reconstrueren en te optimaliseren. 

Niels van Amstel, regiomanager bij Megaborn:  

‘Al met al was de reconstructie complex. Dat 
vergde een aanpak waarbij het beleid en de 
behoeften per system met elkaar in lijn 
gebracht moesten worden voor een integrale 
aanpak. Het fijne aan Duurzaam GWW is dat 
die al die behoeftes combineert en het dus 
complex maakt, maar aan de andere kant weer 
de handvaten geeft voor inzichtelijke en 
bewuste afwegingen en stappen voor het 
vervolg.’ 

Meer informatie: 
 
Voor meer informatie over dit project: 
http://www.venuslaan.nu/ 
 
Voor meer informatie over de Aanpak: 
www.duurzaamgww.nl 
www.aanpakduurzaamgww.nl 
 

De Aanpak 

De gemeente Molenwaard, waartoe Nieuw-Lekkerland 
behoort, heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel 
staan. Aangezien dit project een zeer grote impact heeft 
op de leefomgeving, zijn de bewoners en andere 
belanghebbenden direct betrokken bij het bepalen van de 
ambities en het maken van het ontwerp.  
De methode Duurzaam GWW combineerde de 
verschillende behoeftes en gaf handvatten voor de 
inzichtelijke en bewuste afwegingen. Duurzaam GWW 
begon daarom met het hoogste abstractieniveau, namelijk 
de visie op de wijk. 
 
Wat verwacht men van de verkeersaanpak en het leven in 
de wijk? Een niveau lager is dan de beschouwing van de 

riolering, de weginrichting en de groeninrichting. Op die 
manier zijn alle betrokkenen meegenomen in het stramien 
van beleid, uitgangspunten, randvoorwaarden, behoeften, 
oplossingsruimte en keuzes.  
Een klankbordgroep, bestaande uit bewoners, 
vertegenwoordigers van Huurdersvereniging Nieuw-
Lekkerland en Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland, 
fungeerde daarbij als luisterend oor, gaf aan wat er leefde 
in de wijk en hield hierbij goed de samenlevingsverbanden 
in de gaten. 
 
Hulpmiddelen die zijn ingezet: 
De Omgevingswijzer en het Ambitieweb 
 
 

 

 

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken: 

 
• De Omgevingswijzer geeft een goed overzicht van 

het beleid over alle relevante beleidsthema’s 
heen; 

• Het Ambitieweb ondersteunt de betrokkenen om 
een beeld te vormen wat als belangrijk wordt 
ervaren en focus aan te brengen. Bewoners 
kunnen daardoor gerichter meepraten en 
aangeven waar zij de ambitie naar boven wilden 
bijstellen; 

• Door de integrale benadering van de Aanpak en 
de ruimtelijke begrenzing van het project zijn de 
min of meer losstaande problemen met elkaar 
verbonden; 

• Verbeterde leefomgeving voor de bewoners; 
• Optimale balans tussen parkeergelegenheid, 

groen en veiligheid; 
• Een onderhoudsvrij, hygiënisch en duurzaam 

system; 
• Bewonersparticipatie waardoor zij tevreden zijn 

over de herinrichting en hun inspraak hierin. 
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