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Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

23 april 2020   2020051665/2020052441 Stefan Daleman 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Dijkversterking Stad Tiel (0344) 64 90 43 
s.daleman@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw,  

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus raakt ons allemaal. Velen hebben zorgen over hun 
eigen gezondheid of dat van familie, vrienden of bekenden. Op dit moment weet niemand hoe de 
komende weken en maanden gaan verlopen. Als projectorganisatie vinden we het belangrijk 
contact te houden met u als bewoners en belanghebbenden bij de dijkversterking. Met elkaar 
zoeken we hiervoor naar oplossingen. 
 
Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-
19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de 
richtlijnen van het kabinet. Ook wij willen het risico op het verder verspreiden van het virus 
beperken. Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken.  
 
Afstemming over voorkeursalternatief 
De coronacrisis betekent dus een andere afstemming met u als bewoners en belanghebbenden. In 
onze vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat de informatieavond over de oplossing voor 
de dijk die onze voorkeur heeft (het voorkeursalternatief) niet door kon gaan. We houden tot nader 
order geen grote bijeenkomsten en we komen niet bij u thuis (keukentafelgesprekken).  
Ondertussen heeft het voorkeursalternatief informeel ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele 
reacties bij ons binnen gekomen. De inzenders krijgen hierop een nota van beantwoording. 
 
Misschien heeft u toch nog vragen of opmerkingen over de Nota Voorkeursalternatief, die op onze 
website staat, of over de dijkversterking in het algemeen. Neem dan gerust contact op met 
omgevingsmanager Stefan Daleman. Zijn contactgegevens staan bovenaan deze brief. Het is 
mogelijk een telefonische afspraak te maken. Ook kunnen we beeldbellen met meerdere personen 
tegelijk als u beschikt over een smartphone, tablet of laptop. En per e-mail zijn we goed bereikbaar. 
 
Geotechnisch onderzoek 
Op dit moment voert Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F in opdracht van Waterschap Rivierenland 

http://www.waterschaprivierenland.nl/
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

geotechnisch onderzoek uit. Ook zij houden zich aan de richtlijnen van het kabinet. De 
buitenmedewerkers werken altijd al vrij zelfstandig en alleen of met z’n tweeën. Dit betekent dat zij 
het werk kunnen uitvoeren zonder contact te hebben met derden. Dit maakt het mogelijk om door 
te gaan met de werkzaamheden. 
 
Sonderingen en boringen 
Inmiddels is gestart met de sondeerwerkzaamheden om gegevens van de verschillende grondlagen 
te verzamelen. Het sonderen wordt uitgevoerd met een machine op rupsbanden.  
En binnenkort worden er zowel handboringen als machineboringen op de dijk uitgevoerd om de 
eigenschappen van de grond bepalen. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen bij het 
ontwerpen van de nieuwe dijk. 

 
Op de projectwebsite www.wsrl.nl/StadTiel houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland 
 
 
 
Stefan Daleman 
Omgevingsmanager 
 

Dijkversterking Stad Tiel 
Langs de stad Tiel maakt Waterschap Rivierenland de komende jaren delen van de dijk én de oude 
stadswallen sterker. Dan zijn ze voor de toekomst voldoende veilig. Project Stad Tiel loopt van het 
Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (project: 2,6 kilometer lang). 

Bijlagen: geen 

Afschrift: archief (zonder bijlage) 
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