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De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt. Hij voldoet niet aan de wettelijke 
veiligheidsregels. Inmiddels weten we hoe we de dijk willen versterken. Het ontwerpen van de dijk is bijna klaar.  
We informeren u met deze nieuwsbrief over onze activiteiten van de afgelopen periode. Tevens leest u wat we nu  
aan het doen zijn.

 moetingsmomenten de afgelopen tijd minimaal geweest. We werken nog veelal vanuit huis,  
maar op beperkte schaal houden we in overleg weer keukentafelgesprekken en dijkgesprekken met kleine groepen bewoners.  
Tijdens de zomerperiode gaan we hiermee verder. 

Van de projectmanager

Inmiddels zijn de omgevingsmanagers, 
iets later dan gepland, gestart met de 
individuele keukentafelgesprekken om  
het ontwerp toe te lichten. Een grote 
klus voor hen om alle bewoners en 
eigenaren, die direct aan de dijk wonen, 
te informeren over het ontwerp van de 
dijk. Dit is maatwerk. 

Brief of keukentafelgesprek
Het kan ook voorkomen dat bewoners en 
eigenaren in een aantal gevallen alleen 
per brief worden geïnformeerd.  
Wij merken dat deze manier van werken 
soms vragen oproept. Graag leggen wij 
daarom uit waarom wij die keus maken.
In situaties waarbij uw perceel niet direct 
wordt geraakt door de dijkversterking 
informeren wij u per brief over het 
ontwerp. Indien u dit wenst kunt u een 
afspraak voor een keukentafelgesprek 

Henk Havinga 
Er ligt een 
bijzondere tijd 
van werken 
achter de rug. 
We merkten 
dat juist in 
deze fase van 
afronden van 
het dijkontwerp 
we het directe 

contact en overleg misten. Het samen 
om het ontwerp heen staan en vanuit 
verschillende invalshoeken het ontwerp 
uitleggen kon vanwege corona niet 
plaatsvinden zoals we dat gewend 
waren om te doen. Daardoor en door 
het opnemen en verwerken van de 
laatste technische inzichten heeft de 
laatste stap in het ontwerpen - van een 
concept dijkontwerp naar een definitief 
dijkontwerp - meer tijd gevraagd. 

maken. In de meeste gevallen neemt 
het waterschap het initiatief voor het 
plannen van een keukentafelgesprek. 
We benaderen u daarover de komende 
periode.  

Dijkbijeenkomsten
In het najaar hopen we dan dijkbijeen-
komsten te houden voor een grotere 
groep betrokkenen. We hechten eraan  
u zo goed mogelijk te informeren over 
het ontwerp en uit te leggen waarom  
we bepaalde keuzes hebben gemaakt. 

Stokje overdragen
Als project zitten we momenteel in 
de overgang van het maken van het 
ontwerp (planuitwerking) naar de 
uitvoeringsfase (realisatie).  
Beide fasen overlappen elkaar een tijd. 
De overgang naar de nieuwe fase >>
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Aannemer in zicht

Grond verwerven 

Parallel aan het ontwerpproces in 2020 
loopt het proces van selecteren van een 
aannemer die de dijkversterking moet 
gaan uitvoeren. De eerste selectiefase is 
inmiddels afgerond.  
In de tweede fase bespreken we 
uitvoerig de opdracht met de resterende 
partijen zodat ze tot een goede 

Met het afronden van het dijkontwerp 
naderen we het moment dat we 
afspraken kunnen maken over de 
grondverwerving. De taxateur/
grondverwerver bespreekt de 
mogelijkheden, zoals de aankoop van 
grond, het zakelijk recht en overige 
zaken die verband houden met de 
grondverwerving. Voor het versterken 
van de dijk moeten soms ook kabels en 
leidingen worden verlegd. 

We verdelen het traject in twee delen, 
met twee grondverwervingsteams:

aanbieding komen voor de uitvoering 
van het werk. Dit is een zorgvuldig proces 
van informatieoverdracht, gesprekken 
en tenslotte beoordeling. In de loop van 
2021 verwachten wij de aannemer aan 
boord te hebben. De aannemer zal zich 
dan samen met het waterschap zich 
gaan voorbereiden op de uitvoering van 

1.  Oostelijk deel; Arcadis Nederland B.V. 
(combinatie Arcadis Nederland B.V., 
Kendes Rentmeesters en Gloudemans).

2.  Westelijk deel; Meander 
Grondverwerving en Advies B.V.

Wilt u meer informatie over de 
grondverwerving? 
Bekijk dan de brochure ‘Grond en 
eigendommen bij een dijkversterking’. 
Deze is te vinden op onze projectlocatie  
’t Koetshuis in Neerijnen  
en op de website  
(www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg).

betekent voor het project ook een 
overgang naar een nieuw team.  
Het is nu eenmaal zo dat de uitvoering 
van een project een heel ander ‘vak’ is 
dan het doen van een verkenning en 
planuitwerking. Als projectmanager 
heb ik daarom zeer onlangs het ‘stokje’ 
overgedragen aan mijn opvolger 
Bastiaan Heutink. Bastiaan is al enige 
tijd bij het project betrokken om in 
te werken en heeft dus vanaf nu de 
leiding over het project. Ik blijf nog wel 
lid van het projectteam met als verant-
woordelijkheid de planuitwerkingsfase 
af te ronden. Zo blijf ik dus zeker nog 

betrokken bij 
het project. 

Ik wens 
Bastiaan en 
zijn team 
veel succes 
toe bij het 
uitvoeren van 
dit prachtige 
project!

>>

de dijkversterking. Onderwerpen als 
transport en logistiek, maar ook de 
wijze waarop de aannemer de dijk gaat 
versterken worden dan uitgewerkt.  
Ook in deze fase houden wij contact  
en blijven wij met elkaar in overleg over 
het zoveel mogelijk beperken van  
hinder tijdens de uitvoering.

Bastiaan Heutink
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Projectplan Waterwet
Voor de formele juridische procedure is 
het verplicht om voor een dijkversterking 
een zogenaamd projectplan Waterwet op 
te stellen. In het projectplan Waterwet 
beschrijven we het uit te voeren project, 
onderbouwen we de gemaakte keuze 
voor het ontwerp en beschrijven we 
de effecten ervan. Het plan bestaat uit 
tekeningen, dwarsdoorsnedes en een 
gedetailleerde beschrijving van de manier 
waarop we de dijk versterken.  
Maar ook hoe we vanuit een afweging 
van verschillende belangen de keuze 
voor het ontwerp hebben gemaakt met 
gevolgen voor de omgeving. Op basis van 
de informatie uit dit projectplan worden 
de vergunningen aangevraagd.  
De commissie voor de milieueffect-
rapportage wordt advies gevraagd  
over het Milieueffectrapport (MER).

Het ontwerp van het projectplan 
Waterwet komt aan het einde van dit jaar 

zes weken ter inzage te liggen, samen 
met het concept Milieueffectrapport, de 
ontwerpbestemmingsplannen (voor Tiel 
en West Betuwe) en het concept van de 
vergunningen voor natuur het kappen  
van bomen, aanleg van constructies en als 
het nodig blijkt ook voor monumenten.  
Naast alle informele contacten die er 
zijn met de betrokkenen, is dit een 
formele stap in het proces om een 
reactie (zienswijze genaamd) te geven 
op de plannen. Deze zienswijzen worden 
door ons gebundeld en van een reactie 
voorzien en eventueel wordt het plan 
bijgesteld. Daarna vindt definitieve 
besluitvorming van dit projectplan plaats 
door het waterschap en vervolgens 
goedkeuring door de Provincie 
Gelderland en worden de vergunningen 
afgegeven. Zie hiervoor ook de brochure 
‘Planproducten’, te vinden op onze 
website bij Documenten  
(www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg).
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Tiel-Waardenburg is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. 
U kunt ons vinden op de projectwebsite 
van Waterschap Rivierenland:  
www.wsrl.nl/Tiel Waardenburg en op 
facebook.  Op de website kunt u diverse 
brochures downloaden. Deze liggen ook 
in het Koetshuis in Neerijnen.

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

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u  
contact opnemen met een van de  
omgevingsmanagers via  
telefoonnummer (0344) 64 99 00.  
U kunt ook mailen naar  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.
In verband met de coronacrisis is er  
nog geen wekelijks spreekuur.  
Voor een individueel gesprek is het 
noodzakelijk vooraf een afspraak te 
maken. Ons adres:  
Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

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

  @waterveiligheidTielWaardenburg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder  
het Deltaprogramma van het Rijk. Het Rijk en de waterschappen 

nemen vanuit het HWBP gezamenlijk maatregelen om Nederland te beschermen tegen 
overstromingen. 
Waterschap Rivierenland werkt samen met bewoners en andere betrokkenen om  
goede dijkversterkingsplannen te maken. In de periode tot 2050 gaat het om zo’n  
400 km dijken in het rivierengebied. 

Samenwerken bij bescherming  
tegen overstromingen

 

De planning op hoofdlijnen

2020

• Voorbereiding en start grondverwerving
• Uitleg geven en toelichting geven op het ontwerp
•  Ter inzagelegging projectplan Waterwet, milieueffectrapportage, bestem-

mingsplan en vergunningen (moment van inspraak voor  
belanghebbenden)

• Selectie aannemerscombinatie

2021 • Gunning aannemerscombinatie
• Voorbereidende werkzaamheden 

2022 • Start uitvoering
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