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Terugblik bewonersbijeenkomsten
Op 17, 24 en 31 maart organiseerde 
Waterschap Rivierenland drie bewoners
bijeenkomsten voor dijkversterking Tiel
Waardenburg. Gelukkig kon dit weer op 
locatie, en konden vragen en opmerkingen 
persoonlijk worden beantwoord. 
Bezoekers werden bijgepraat over de stand 
van zaken door medewerkers van het 
waterschap en bouwcombinatie Mekante 
Diek. Kon u er niet bij zijn en heeft u 
vragen? Neem dan contact met ons op.

Ook medewerkers van de gemeenten 
Tiel en West Betuwe waren aanwezig om 
vragen te beantwoorden over Gastvrije 
Waaldijk. Inmiddels heeft de gemeente 
West Betuwe diverse reacties ontvangen. 
Zij zijn bezig met het beantwoorden van 
alle reacties om deze voor te kunnen 
leggen aan het gemeentebestuur. 
Houd www.westbetuwe.nl/waaldijk in de 
gaten voor meer informatie. 

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.

Actueel: 
werkzaamheden 
op de dijk
Bouwcombinatie Mekante Diek heeft 
in maart en april  als voorbereidende 
werkzaamheden voor de uitvoering 
van de dijkversterking  archeologisch 
onderzoek uitgevoerd door middel 
van boringen. Booronderzoek is een 
methode om archeologische resten 
op te sporen zonder de bodem te 
verstoren. De opgeboorde grond 
wordt geïnspecteerd op samenstelling 
en archeologisch materiaal, zoals 
stukjes houtskool, aardewerk en 
bot. Daaruit is af te leiden of er een 
archeologische vindplaats in de bodem 
aanwezig is. Ook over de opbouw van 
de bodem, eventuele verstoringen en 
de diepteligging van archeologische 
resten kan booronderzoek uitsluitsel 
geven. Soms kan het booronderzoek 
aanleiding geven tot nader 
archeologisch onderzoek. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten 
over deze werkzaamheden? Neem 
contact op met het omgevingsteam 
van Mekante Diek door te bellen naar 
06 21 59 09 37 (op werkdagen tussen 
8.00 en 16.00 uur bereikbaar). E-mailen 
kan naar info@mekantediek.nl. 

Derde video nu te bekijken
In deze derde video vertelt omgevings
manager Basten Heeg van Waterschap 
Rivierenland weer over ontwikkelingen 
rondom de dijkversterking. Basten 
licht toe hoe bouwcombinatie 
Mekante Diek werkt aan de planning. 
Ook neemt hij de kijker mee naar de 
(voorbereidende) werkzaamheden in 

de Heesseltsche Uiterwaarden. De video is te bekijken via de projectwebsite en staat 
op onze Facebookpagina.
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Stand van zaken 
grondverwerving
Ruim een jaar geleden zijn we gestart met 
de verwerving van de gronden die nodig 
zijn voor de dijkversterking. Inmiddels heb
ben we met een groot deel van de betrok
ken grondeigenaren overeenstemming 
bereikt over de aankoop, zakelijk recht en 
tijdelijk gebruik van de benodigde grond 
om de dijkversterking te kunnen realiseren. 
Bij de partijen waar nog geen overeenstem
ming is bereikt, is het waterschap genood
zaakt om binnenkort een gedoogplicht 
en/of onteigeningsprocedure op te starten. 
Dit is nodig om uiteindelijk de gronden op 
tijd ter beschikking te hebben, zodat tijdig 
met de dijkversterking kan worden gestart. 
Ondanks het opstarten van deze (gerechte
lijke) procedures blijft het waterschap zich 
inspannen om met deze eigenaren tot min
nelijke overeenstemming te komen. 

Toekomstbewust 
bouwen
Op deze plek in de nieuwsbrief vertelt 
een betrokkene bij dijkversterking 
Tiel-Waardenburg over duurzaamheid. 
Dit keer Bastiaan Heutink, 
project manager dijk versterking 
Tiel-Waardenburg bij Waterschap 
Rivierenland.

“De begrippen ‘people, planet en profit’ 
komen meteen bij me boven als we 
het over duurzaamheid hebben. Die 
begrippen gaan bijvoorbeeld over oog 
heb ben voor de mensen op de werk vloer, 
over minder uitstoot en omgaan met 
grondstoffen. En over financiële haal baar-
heid. Voor mij persoon lijk is duurzaamheid 
een nog breder begrip: het gaat ook over 
de samen werking tussen bouwcombinatie 
Mekante Diek en het waterschap.

Om gezamenlijk de juiste balans te 
vinden in hoe we deze dijkversterking zo 
duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren. 
Bouwcombinatie Mekante Diek heeft 
een hoge duurzaamheidsambitie, net 
als het waterschap. Wanneer ik trots 
ben? Als, wanneer de dijkversterking 
is gerealiseerd, medewerkers met 
concrete voorbeelden kunnen aangeven 
hoe zij hebben bijgedragen aan onze 
duurzaamheidsambitie.”

Blijf op de hoogte 
via de BouwApp

Bouwcombinatie 
Mekante Diek 
houdt u ook via 
de BouwApp op 
de hoogte van 
werkzaamheden. 
Via deze app op uw 
mobiele telefoon 

of tablet kunt u eenvoudig contact 
opnemen als u vragen of opmerkingen 
heeft. De BouwApp is als volgt te 
downloaden:
• Scan de QRcode, 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
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
TielWaardenburg 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 email 
sturen of bellen.

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

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

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 TielWaardenburg 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.

Planningg
2022 
Voorbereidende werkzaamheden 

2023-2026 
Uitvoeringswerkzaamheden 
dijkversterking 

2026 
Dijk veilig en voldoet aan de norm

 

Omgevingstevredenheidsonderzoek
Het omgevingstevredenheidsonderzoek voor dijkversterking TielWaardenburg kon 
tot en met 31 maart worden ingevuld via de projectwebsite en tijdens de bewoners-
bijeenkomsten. Heeft u de vragen ook ingevuld? Dan willen wij u hartelijk danken 
voor uw deelname! Deelnemers die hebben ingevuld dat er contact kan worden 
opgenomen, worden binnenkort benaderd door een van de omgevingsmanagers. 

Tiel – Waardenburg | april 2022

2

http://www.wsrl.nl/TielWaardenburg
https://www.facebook.com/waterveiligheidTielWaardenburg
mailto:Tiel-Waardenburg%40wsrl.nl?subject=
http://www.waterschaprivierenland.nl

