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Bouwcombinatie Mekante Diek is bezig 
met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de uitvoering van de dijkversterking. 
Afgelopen maanden is er door middel 
van booronderzoek inzicht gekregen in 
de archeologische waarde van de bodem. 
Vanaf juli start Mekante Diek met het 
vervolgonderzoek. Dat gebeurt door 
middel van het graven van proefsleuven. 
Hierbij wordt de locatie verder onderzocht 
op bijvoorbeeld vondsten of structuren. 
Als uit het proefsleuvenonderzoek 
blijkt dat er voldoende aanwijzingen 
zijn voor een eventuele archeologische 
vondst, start Mekante Diek met een 
archeologische opgraving.

Vanaf 1 september start Mekante Diek 
met het kappen van bomen. Mekante 
Diek gaat hierbij zorgvuldig te werk. 
De bomenkap vindt plaats onder 
begeleiding van een ecoloog.

Na de zomer worden buitendijks, aan 
de rivierzijde, de eerste bouwroutes 
aangelegd en wordt de eerste laad- en 
loslocatie in gebruik genomen. Op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief vertelt 
Tom Rensen meer over de bouwlogistiek.

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden 
versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels. 
Bouwcombinatie Mekante Diek (bestaande uit Ploegam, Van Oord en 
Dura Vermeer) voert, in samenwerking met Waterschap Rivierenland, 
de dijkversterking uit. Voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. 
In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken.
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Aanmelden voor de 
uitvoeringsnieuwsbrief 
Bouwcombinatie Mekante Diek gaat 
in aanvulling op deze nieuws brief en 
de BouwApp een uitvoerings nieuws-
brief verzenden. De uitvoerings-
nieuws brief biedt ruimte voor 
informatie over de werkzaamheden 
en planning van Mekante Diek. 
De eerste editie verschijnt na 
de zomer. 

Wilt u ook via de uitvoerings nieuws-
brief van Mekante Diek op de 
hoogte blijven van dijkversterking 
Tiel-Waardenburg? Dan kunt u zich 
aanmelden voor deze nieuwsbrief 
door een e-mail te sturen naar 
omgeving@mekantediek.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel 
'Inschrijving nieuwsbrief'.
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Op deze plek in de nieuwsbrief 
vertelt een betrokkene bij 
dijkversterking Tiel-Waardenburg 
over zijn of haar werkzaamheden en 
toekomstbewust bouwen. Dit keer: 
Tom Rensen, Realisatie Manager bij 
bouwcombinatie Mekante Diek.

“Mekante Diek is bezig met het 
uitwerken van de bouwlogistiek voor 
het uitvoeren van de dijkversterking. 
Concreet betekent dat: hoe gaan we 
al het benodigde materiaal op de 
juiste locaties krijgen? Het idee is 
om het materiaal en materieel wat 

Omgevingsmanagers Chantal Schoen en Stijn 
Rutten houden de uitvoeringsgesprekken. 
Wilt u meer weten over Chantal en Stijn? 
Zij stellen zich binnenkort voor via de BouwApp.  

Informatieavonden
In het najaar organiseert Mekante 
Diek informatieavonden. Medewerkers 
van Mekante Diek praten u bij over de 
werkzaamheden en planning. Houd voor 
data en meer informatie de BouwApp en 
Facebook in de gaten. 

Hieronder ziet u hoe u de BouwApp 
kunt downloaden. Via de BouwApp blijft 
u op de hoogte van werkzaamheden. 
Daarnaast kunt u via deze app eenvoudig 
contact opnemen met bouwcombinatie 
Mekante Diek.

Nieuwevideo online

In deze nieuwe video gaat omgevings-
manager Hendrika Jager van Waterschap 
Rivierenland in gesprek met omgevings-
manager Chantal Schoen van bouw-
combinatie Mekante Diek. Chantal licht de 
uitvoerings gesprekken toe die binnenkort 
gaan plaatsvinden met de bewoners langs 
de dijk. Ook vertelt ze waarom niet met 
iedereen tegelijk een gesprek wordt 
ingepland, maar dat dit gefaseerd verloopt. 
Bekijk de video via de projectwebsite 
of op Facebook. 

Download de BouwApp
Scan de QR code, of ga 
naar de appstore om de 
app gratis te downloaden.

• Zoek in de app naar ‘Dijkversterking 
Tiel-Waardenburg’, open het 
project en klik op ‘volgen’

• Selecteer betreffende doelgroep.

per schip kan, over het water aan te 
voeren. Daarvoor leggen we op een 
aantal plekken laad- en loslocaties 
aan. Wat niet over het water kan, 
gaat over de weg. In de plannen 
werken we uit hoe we dit zo efficiënt 
mogelijk en met zo min mogelijk 
hinder voor de omgeving kunnen 
doen. Wat ik zelf erg interessant vind, 
is dat we bij het uitwerken van de 
plannen ook kijken naar het beperken 
van de uitstoot. Bijvoorbeeld door 
zoveel mogelijk elektrisch uit te 
voeren en door grote hoeveelheden 
per schip aan en af te voeren.”

Toekomstbewust bouwen
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Meerinformatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Tiel-Waardenburg is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. 

U kunt ons vinden op de project-
website van Waterschap Rivierenland: 
www.wsrl.nl/TielWaardenburg en op 
Facebook. Op de website kunt u 
diverse brochures downloaden.

  @waterveiligheidTielWaardenburg

Als u zich wilt afmelden voor deze 
nieuwsbrief kunt u ons een e-mail 
sturen of bellen.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt 
u contact opnemen met 
omgevingsmanager Basten Heeg via 
telefoonnummer 06 12 57 08 06 
of mailen naar 
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.

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

Uitvoerings gesprekken
Komende maanden worden 
bewoners die aan de dijk wonen 
be na derd voor het inplannen 
van de uitvoeringsgesprekken. 
Er wordt eerst contact opgenomen 
met bewoners in de dijkvakken 
waar Mekante Diek start met het 
werk. Tijdens deze gesprekken 
worden bewoners geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Heeft u 
vragen? Mekante Diek is bereikbaar 
via 06 21 59 09 37 (op werkdagen 
tussen 8:00- 16:00 uur bereikbaar).

Met zorg naar veiligheid
Een van de kerntaken van Waterschap Rivierenland is de zorg voor droge voeten bij hoogwater. 
Dat betekent dat het waterschap de dijken versterkt wanneer dat nodig is, en daarmee de Betuwe op 
een duurzame manier beschermt tegen hoogwater op de Waal. Ook de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) 
en Waardenburg (A2) moet worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels. 
Dat betekent dat de dijk in zijn geheel moet worden aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst. 
Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt.

Aannemerscombinatie Mekante Diek gaat komende jaren de dijkversterking uitvoeren. Dat zal niet 
ongemerkt voorbij gaan. Bewoners langs de dijk en in de dorpen gaan hinder ondervinden van de werk-
zaam heden. Met zorg en oog voor omgeving, duurzaamheid en kosten werken het waterschap 
en Mekante Diek toe naar het eindresultaat: een veilige dijk eind 2026.

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de water schappen 
en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijk versterkings operatie ooit sinds 
de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken 

we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.
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