
Nieuw-Lekkerland
DORPSKAART

Nieuw-Lekkerland is 
met 8.425 inwoners het grootste 
dorp van Molenlanden en gelegen langs de rivier 
de Lek. De kern bestond oorspronkelijk uit twee wijken: Dorp 
en Middelweg. Inmiddels zijn de wijken door bebouwing in het 
middengebied met elkaar verbonden. Een grote groep vrijwilligers 
van jong tot oud is actief als ‘zapper’ (zwerfafvalpakker). 

Waar zit de energie in het 
dorp?

Nieuw-Lekkerland steeds groener
Verschillende initiatieven in Nieuw-Lekkerland maken het dorp 
steeds groener! Inwoners namen het initiatief om bomen te 
planten in de Lage Boezem. En ook het schoolplein van OBS 
de Tuimelaar is opnieuw ingericht met ruimte voor 
groen. Dat werkt inspirerend! 

Sport en spel
Voor de kinderen en volwassenen in Nieuw-
Lekkerland die van beweging houden, 
gebeurt er veel. Het beachvolleybalveld is 
inmiddels gerealiseerd. En ook wordt al 
nagedacht over een basketbalveld. 

Het gesprek over een nieuwe skatebaan loopt ook nog. Er zijn 
diverse gesprekken gevoerd met jongeren voor realisatie 

van een skatepark. Daarbij trekken we samen 
op in het zoeken naar een geschikte locatie. 

Bij speelpark de Hoge Boezem zijn 
aanpassingen gedaan om geluidsoverlast 
terug te dringen. Daardoor maken onder 
meer De Schakel en kinderopvang 
Carillon weer volop gebruik van het 
speelpark. 
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Bereikbaarheid en vervoer in de toekomst
De komende tijd gaat er veel veranderen in de bereikbaarheid van 
Nieuw-Lekkerland. Kinderdijk-Molenstraat is in 2022/2023 aan de 
beurt. En ook de brug bij Kortleve staat op de planning. Ook de A15 en 
kruispunt N3 worden aangepast. Het doel is dat meer mensen gebruik 
kunnen maken van die route. Inwoners van Nieuw-Lekkerland zullen 
de werkzaamheden helaas wel voelen tot ze af zijn. 

Kansen
Via de Lek verbonden
De gemeente is nog in gesprek met de provincie 
over een nieuwe aanbesteding van de Waterbus. Een 
verbinding met Nieuw-Lekkerland is daarbij nog 
optioneel en zou een waardevolle toevoeging zijn.
Zie ook themakaart Verkeer en Vervoer 

De toekomst van de ijsbaan
In Nieuw-Lekkerland speelt de wens om multifunctioneel 
gebruik te maken van de ijsbaan. Dat blijkt lastig: hoe kun 
je de ijsbaan en andere functies met elkaar verenigen? De 
gesprekken daarover lopen nog. De lekkage is inmiddels 
opgelost. Nu kan het dorp energie steken in verdere 
ontwikkelingen.

Jongeren en oud betrekken
Op verschillende manieren zijn kinderen en jongeren 
betrokken in het dorp. Er zijn verschillende mooie initiatieven 
zoals De Jeugdhonk, waar kinderen bij elkaar komen om te 
hobbyen. Ook heeft de werkgroep ‘Nieuw-Lekkerland Schoon’ 
een initiatief opgepakt waarbij de werkgroep er samen met 
basisschoolleerlingen op uit trekt om zwerfafval op te rapen. 
Zo leren de kinderen op jonge leeftijd al aandacht te hebben 
voor hun omgeving. 
Bekijk ook ‘themakaart Samenleven in Molenlanden’

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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