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Waardevolle Waaldijk

Het waterschap weet op hoofdlijnen hoe we de dijk tussen Tiel en Waardenburg willen versterken. Dit is door het 
dagelijks bestuur van het waterschap vastgelegd met de voorkeursvariant. Met deze nieuwsbrief kijken we terug op  
de afgelopen periode. Ook leest u wat we de komende maanden gaan doen en wat u van ons mag verwachten. 

De afgelopen periode hebt u met ons mee 
kunnen denken via (inloop)bijeenkomsten 
en met persoonlijke gesprekken. De 
gemaakte opmerkingen en suggesties 
hebben we voor zover mogelijk verwerkt 
bij het bepalen van de beste oplossing, 
de concept-voorkeursvariant. Vervolgens 
hebt u tijdens de inloopbijeenkomsten in 
juli dit concept kunnen zien. Ook hebben 
we op verzoek met groepen bewoners 

Hoe is uw inbreng verwerkt?
apart gesproken. De betrokkenheid 
is groot, gezien het aantal reacties 
dat is binnengekomen. Bijvoorbeeld 
over dijktrappen, op- en afritten of 
verkeersveiligheid. Ook zijn er zorgen 
geuit. Bijvoorbeeld over hoeveel ruimte 
de nieuwe dijk inneemt, over afwatering 
of over de stabiliteit van de woning 
tijdens de uitvoering. Alle reacties zijn 
waardevol. Met sommige punten 

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) 
en Waardenburg (A2) moet worden 
versterkt. Hij voldoet niet aan de 
wettelijke veiligheidsregels. De 
afgelopen jaren heeft het waterschap 
gezocht naar oplossingen om de dijk te 
versterken. Inmiddels hebben we een 
voorkeursvariant, die aangeeft welke 
richting de dijkversterking op gaat. 

>>
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kunnen we meteen al aan de slag, 
andere punten zijn pas tijdens de uit-
voering aan de orde. Als u een reactie 
hebt ingevuld, dan hebt u inmiddels een 
brief ontvangen, waarin staat wat we 
met uw reactie gaan doen. Een samen-
vatting van de reacties is besproken met 
de klankborgroep, de ambtenaren en 
bestuurders van de diverse overheden. 
Op 16 oktober heeft het dagelijks 
bestuur van het waterschap de nota 
voorkeursvariant vastgesteld. De nota 
kunt u vinden op www.wsrl.nl/Tiel-

>>

We werken vanaf nu tot en met eind 2019 
aan het ontwerp. Daarbij betrekken we ook 
u als bewoners en eigenaren aan de dijk. 
Ook organiseren we waar nodig 
bijeenkomsten met groepen bewoners 
en belanghebbenden. Al deze gesprekken 
starten in de eerste helft van 2019. We 
streven ernaar om ze voor het einde van 
2019 af te ronden. 

Grond en eigendommen
Om de dijkversterking uit te kunnen 
voeren en straks de dijk goed te kunnen 
beheren, heeft het waterschap grond 
nodig. Dan volgen ook de gesprekken 
over grond en eigendommen.  
Meer hierover kunt u vinden in de 
brochure op de website www.wsrl.nl/ 
Tiel-Waardenburg bij Documenten.  
In de volgende nieuwsbrief gaan we 
dieper in op de grondverwerving.

Projectplan Waterwet, vergunningen, 
bestemmingsplan
Bij een dijkversterking moet het water-
schap een projectplan Waterwet opstellen. 
In het projectplan kunt u lezen waarom 
de dijk moet worden versterkt en hoe de 

nieuwe dijk eruit gaat zien. Daarnaast 
moeten ook bestemmingsplannen van  
de gemeente worden aangepast.  
En we moeten vergunningen aanvragen. 
De voorbereiding en uitwerking van deze 
plannen en vergunningen kost tijd (zie 
planning). Belangrijk is dat dit zorgvuldig 
gebeurt. Uiteindelijk moet er een plan 
liggen waarin de verschillende belangen, 
waaronder die van u als bewoner, van 
natuur en van waterveiligheid goed zijn 
afgewogen. 

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Waardenburg bij Documenten. Voor 
elk dijktraject is er een 'factsheet' 
beschikbaar. Onder het kopje ‘Draag-
vlak omgeving/aandachtspunten 
voor de planuitwerkingsfase’ kunt 
u de belangrijkste opmerkingen en 
kanttekeningen van bewoners vinden. 
Met deze voorkeursvariant is een 
belangrijke stap gezet. Hiermee is de 
verkenningsfase afgerond en zijn we 
begonnen aan een nieuwe fase: de 
planuitwerkingsfase. Tot eind 2020 
werken we de plannen uit. 

Tussentijds zullen we u over de stand van 
zaken informeren. 

Aannemer aan boord
Dit najaar starten we met het zoeken naar 
een geschikte aannemer. De aannemer 
denkt mee met het ontwerp en zal daarna 
de uitvoering gaan doen. Dit zoekproces 
doen we zorgvuldig en kost veel tijd. 
Hierbij zijn er allerlei regels waar we ons 
aan moeten houden. We hopen eind 2019 
een aannemer aan boord te hebben.

Per dijkvak (stukje van de dijk) is een keuze 
gemaakt tussen versterking met grond aan 
de landzijde, een versterking met grond 
aan de rivierzijde of een ruimtebesparende 
oplossing. Bij het maken van een keuze 
voor een van deze oplossingen is rekening 
gehouden met onder andere woningen, 
bedrijven, cultuurhistorie, archeologie en 
natuur. Het is goed om te weten dat deze 
keuze nog niet in beton gegoten is. Als er 
bij de uitwerking nieuwe belemmeringen 
of kansen naar boven komen dan kan de 
keuze nog veranderen. Datzelfde kan zich 
voordoen als de compensatie voor natuur 
en/of water niet haalbaar blijkt te zijn. Per 
dijkvak is een eerste inschatting gemaakt 
hoeveel ruimte we nodig hebben om de 
dijk te versterken. Het gaat nu nog om een 
globale inschatting. Dit betekent dat we 
nog niet weten wat de dijkversterking exact 
betekent voor ieders perceel of eigendom. 
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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 en 
twitter. De website www.varik heesselt.nl 
is nog tot het einde van dit jaar online.
We ontvangen graag uw e-mailadres, 
zodat we u in de toekomst beter op de 
hoogte kunnen houden.  
Geef uw e-mailadres door via  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. 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.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 69 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Volg ons op  

 @AtelierVarik    

  @waterveiligheidTielWaardenburg

Onlangs hebben we afscheid genomen 
van omgevingsmanager Richard van 
Doorn. Hij heeft vanaf het begin met hart 
en ziel aan de dijkversterking gewerkt en 
was voor velen het gezicht van dit project. 
Hij heeft gekozen voor een andere functie 
bij het waterschap. Hendrika Jager, 
die al langer werkt bij het waterschap, 
heeft nu de rol van omgevingsmanager 
op zich genomen en is voor velen een 

Nieuwe fase, nieuwe mensen, nieuwe locatie     
nieuw gezicht. Ingrid Iding komt het 
omgevingsteam tijdelijk versterken.  
En Alice van der Vlugt werkt tot januari 
aan deze dijkversterking.

Vanaf 1 januari 2019 vindt u ons niet 
langer in Atelier Varik. Dan nemen we 
onze intrek in het Koetshuis in Neerijnen. 
Meer hierover leest u in de volgende 
nieuwsbrief.

De planning op hoofdlijnen
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• Voorbereiding ontwerp
• Voorbereiding grondverwerving
• Voorbereiding vinden van de juiste aannemer(s)
• Nieuwsbrief 

2019

• Gesprekken met de omgeving
• Start grondverwerving
• Concept dijkontwerp
• Aannemer aan boord

2020

• Definitief dijkontwerp
• Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage
• Ontwerp Bestemmingsplannen ter inzage
• Ontwerp Vergunningen ter inzage
• Besluit Provincie: projectplan Waterwet en vergunningen
• Besluit gemeenten: bestemmingsplannen
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2020
2023

• Start uitvoering
• Dijk hoogwaterveilig
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