
sterke dijken
             schoon water

Waterschap Rivierenland zorgt 
voor veilige dijken langs de grote 
rivieren. Hierdoor kunnen mensen 
achter de dijk veilig wonen,  
werken en recreëren. Langs de  
stad Tiel maken we delen van de 
dijk en de oude stadswallen  
sterker en hoger. Dan zijn ze voor  
de toekomst voldoende veilig. 
Project Stad Tiel loopt van het 
Amsterdam-Rijnkanaal tot en  
met het Inundatiekanaal (totaal 
2,6 kilometer lang). We verwachten 
medio 2021 te beginnen met de 
uitvoering.
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Waterschap en gemeente samen aan  
de slag voor sterke dijk en mooie kade

juni

2019

Goedbezochte informatiebijeenkomst 
Ruim 100 mensen waren aanwezig op de 
eerste informatiebijeenkomst (eind maart) 
voor bewoners en belangstellenden over 
dijkversterking Stad Tiel.

Projectmanager JaapJan Zeeberg legde 
de plannen voor de komende jaren uit. 
En hij vertelde waarom de dijk versterkt 
moet worden. Karin van Dorenmalen van 
gemeente Tiel lichtte de plannen rond de 
Waalkade toe. 
Na een korte presentatie was er volop 
gelegenheid voor gesprek en vragen. 
Medewerkers van het waterschap en de 
gemeente stonden bij het kaartmateriaal 
om toe te lichten wat er per deelgebied 
aan de hand is. Betrokken bewoners en 
belangstellenden stelden positief kritische 
vragen. De vragen en opmerkingen die we 

via de reactieformulieren of per mail  
hebben gekregen hebben we zorgvuldig 
bekeken en de vragen zijn beantwoord.

Landschap, natuur en cultuurhistorie
De dijk heeft een belangrijke functie in 
het landschap, voor de natuur en in onze 
cultuurhistorie. Deze waarden leggen we 
vast en werken we met de gemeente en 
bewoners uit tot een gedragen plan. Het 
Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document 
dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de 
(her)inrichting van de dijk en het maken van 
de ontwerpplannen van de dijkversterking 
(de planvormingsfase). Dit document kunt  
u binnenkort ook vinden op de website 
www.wsrl.nl/StadTiel bij Documenten.

U ontvangt deze nieuwsbrief op dit moment  
omdat we u willen vertellen over de voortgang 
van het project en de resultaten van de  
voorbereidende onderzoeken. 
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Welke effecten heeft de dijkversterking 
op milieu en omgeving? Welke maat-
regelen zijn nodig om deze effecten 
te beperken? De antwoorden op 
deze vragen staan in de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
Deze notitie maakt duidelijk waar 
de Milieueffectrapportage (m.e.r.) 
over moet gaan. We stellen vast wat 
de effecten op de omgeving zijn van 
binnendijkse versterking (landzijde), 
buitendijkse versterking (rivierzijde) en 
van constructies, zoals een damwand. 
Met de technische opgave en kosten-
afweging zijn omgevingseffecten 
belangrijk bij het afwegen van de 
voorkeursalternatieven. 

De NRD is de eerste stap in de proce- 
dure van de Milieueffectrapportage. 
Het echte onderzoek en de uitkomsten 
staan in het Milieueffectrapport (MER). 

De notitie NRD ligt van 21 augustus 
tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. 
Dat betekent dat u er dan ook een 
reactie op kunt geven (een zienswijze 
indienen). Hoe dit in zijn werk gaat kunt 
u tegen die tijd lezen op de website 
www.wsrl.nl/StadTiel. Ook kunt u daar 
het document met bijlagen vinden. 
We organiseren in september een 
inloopavond om u ook persoonlijk te 
woord te kunnen staan. 

Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau

Mijn naam is Hennie Roorda. De nieuwe 
portefeuillehouder voor Waterveiligheid. 
Na 8 jaar in het waterschap voor schoon 
water te hebben gezorgd, mag ik mij nu 
dagelijks bezighouden met waterveilig-
heid. Een eer en een genoegen, maar ook 
een grote verantwoordelijkheid. Immers, 
we hebben het zelf niet zo vaak meer in 
de gaten, maar grote delen van Neder-
land, en van ons Rivierenland, liggen ver 
beneden de zeespiegel. Die ligging maakt 
ons kwetsbaar. Daarom is het van het al-
lergrootste belang dat we blijven werken 
aan waterveiligheid. En dat geldt niet 
alleen voor de komende vier jaar dat ik 
deze portefeuille mag trekken, maar voor 
de komende, misschien wel 50 tot 100 
jaar. Mooi werk, waardevol werk, dat in 
een delta waarschijnlijk nooit is afgerond!
Tiel, prachtig centraal gelegen in Rivie-
renland. De Waal die het gezicht van deze 
mooie stad bepaalt en zo vele voordelen 
met zich meebrengt. Een stad, waar het 
fijn wonen en werken is. Om dat nu en 
voor de toekomst zo te houden is het 
belangrijk dat we hier ook blijven werken 
aan waterveiligheid. En daar zijn we als 

waterschap nu volop mee bezig. In deze 
nieuwsbrief leest u daar alles over. Hebt 
u nog vragen of suggesties? Schroom niet 
om ons en om mij te benaderen, want 
waterveiligheid is iets van ons allemaal!

Nieuwe bestuurder voor waterveiligheid
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BERICHT VAN GEMEENTE TIEL
Start bouw kademuur en boulevard Waalkade Tiel

In mei begon de gemeente met de werkzaamheden op de Waalkade. In het 
gebied tussen het oude tankstation en de Waalplaat komen onder andere een 
nieuwe kademuur en een wandelboulevard. De aannemer is begonnen met 
het graafwerk en het kabels en leidingenwerk. 

De bouw van de kademuur later gebeurt 
vanaf het water. Daarvoor komt er een 
grote kraan te liggen in de haven.  
De nieuwe kademuur is mede mogelijk 
door een financiële bijdrage van de 
provincie Gelderland. 

Hellingbaan en wandelboulevard
Er komt een hellingbaan voor minder-
validen en een wandelboulevard van 
natuursteen. Vanaf bankjes kunnen 
mensen genieten van het uitzicht op de  
Waal. Ook nieuwe verlichting is onderdeel 
van de inrichting. En historische wetens-
waardigheden sieren de verbindingsroute 
naar de Waterpoort. Als alles volgens 
planning verloopt, zijn de werkzaam-
heden van fase 1 eind 2019 klaar. 
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. We houden u 
daarnaast graag via de website op de 
hoogte van de ontwikkelingen over dit 
project. De nieuwsbrief komt zo’n twee 
keer per jaar uit. Wilt u de volgende 
nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen 
dan op papier? Stuur dan een mail naar 
StadTiel@wsrl.nl. Als u zich wilt 
afmelden voor de nieuwsbrief kunt  
u ons een mail sturen of bellen.
Meer informatie over het project  
vindt u op www.wsrl.nl/StadTiel.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager Stefan 
Daleman. U kunt hem bellen of een 
e-mail sturen: telefoon (0344) 64 90 43, 
e-mail s.daleman@wsrl.nl. U kunt ook 
contact opnemen met communicatie-
adviseur Jolanda de Koning:  
telefoon 06 101 294 26,  
e-mail  j.de.koning2@wsrl.nl. 

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Volg ons op  
 @wsrivierenland    
  Waterschap Rivierenland

Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen
De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel 
van het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP). Het Rijk en de 
waterschappen nemen samen maat-
regelen om Nederland te beschermen 
tegen overstromingen. Het HWBP valt 
onder het Deltaprogramma.

Graag willen we weten wat u vindt van 
de plannen en de oplossingen die we 
bedenken. Met bewoners en bedrijven 
direct aan de dijk gaan we persoonlijk  
in gesprek.  
Op de website www.wsrl.nl/StadTiel  
kunt u de ontwikkelingen volgen.
In september organiseren we een 
informatieavond over de verwachte 
oplossingen die we voor de dijkversterking 
hebben. Ook vertellen we dan meer over 
de  Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Wat kunt u van ons 
verwachten? 

De planning stap voor stap
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2019

• Onderzoeken doen

•  Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ter inzage

•  Filteren van mogelijke 
oplossingen naar de  
beste oplossing  
(voorkeursalternatief) 
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2020

• Vergunning aanvragen

•  Projectplan Waterwet 
ter inzage leggen
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2021
2023

• Uitvoering

 

We zijn nog volop aan het werk om de 
nodige hoogte en breedte van de dijk te 
onderzoeken. We verwachten daar in de 
zomer een definitief beeld van te hebben. 
Overige voorbereidende onderzoeken 
(‘conditionerende onderzoeken’ 
genoemd) zijn de bureau-onderzoeken 
op het gebied van archeologie en 
cultuurhistorie, Niet Gesprongen 
Explosieven, (water)bodemkwaliteit, 
Mobiliteit en Natuur. 

De rapportage van het onderzoek naar 
Niet Gesprongen Explosieven hebben 
we dit voorjaar samen met de 
gemeente Tiel opgesteld.  
Hieruit komen geen bijzondere 
aandachtspunten. Aan het archeologisch 
onderzoek wordt momenteel de laatste 
hand gelegd. Met het bodem- en 
natuuronderzoek zijn we gestart.  
Tot de zomer van dit jaar onderzoeken 
we de aanwezigheid van boomvalk-, 
sperwer-, en ransuilnesten en de 

kleine marters. Later dit jaar volgt nog 
onderzoek naar vleermuizen en de 
aanwezigheid van beschermde amfibieën 
(zoals kamsalamander, poelkikker en 
rugstreeppad) en plantensoorten.

In de brochure ‘Conditionerende onder-
zoeken’ kunt u precies lezen wat elk 
onderzoek inhoudt en wat u ervan  
merkt. U vindt de brochure en de 
resultaten van onze onderzoeken op  
www.wsrl.nl/StadTiel bij Documenten.

Resultaten voorbereidende onderzoeken 
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