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Het werken aan veilige dijken is een belangrijke kerntaak van Waterschap Rivierenland. Hierdoor kunnen mensen
achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. In de gemeente Vianen, van het Merwedekanaal tot aan de
A27 voldoet de dijk langs de Lek niet aan de huidige wettelijke veiligheidsnormen. Dat betekent dat er hier
versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Toetsing hoogwaterveiligheid

Wat is er al gedaan?

Nederland toetst periodiek of de
rivierdijken aan de veiligheidsnormen
voldoen. Deze toetsing is uniek in de
wereld en biedt een actueel beeld van
onze waterveiligheid.
De laatste toetsingsronde toont aan dat
een deel van de dijk langs de Lek

In 2017 hebben we onderzoeken laten
uitvoeren bij u in de buurt. Het ging om
grondonderzoek, waarbij machines binnenen buitendijks boringen hebben uitgevoerd.
Daarnaast zijn onderzoeken gedaan op
gebied van bijvoorbeeld natuur landschap
en archeologie. Al deze gegevens hebben
we nodig om definitief te kunnen besluiten
welke delen van de dijk moeten worden
versterkt en om een keuze te maken op
welke wijze de dijk versterkt moet worden.
Het waterschap verdeelt het dijkversterkingsproject Vianen in tweeën: van de A27
tot het Hazelaarsplein en daarnaast het
Hazelaarsplein zelf.

bij Vianen (zie hieronder), niet voldoet
aan de wettelijke veiligheidsnormen.
Dit betekent niet dat er acute
veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er
verbetermaatregelen nodig zijn om nu én
in de toekomst aan de veiligheidsnormen
te voldoen.

Het gebied waar het bij dit project dijkversterking Vianen om gaat, is het stuk dijk dat ligt aan de zuidkant van de Lek
tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27. Dit dijktracé heeft een totale lengte van circa 1,2 kilometer.
Geel: Herontwikkeling Hazelaarsplein, Rood: A27 tot Hazelaarsplein
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Voorkeursoplossing A27 tot het
Hazelaarsplein
Met alle gegevens die we verzameld hebben kunnen we op zoek gaan naar de beste
oplossing om de dijk te versterken. Zoals al
aangeven op de informatieavond in april
vorig jaar, zullen we op een zogenoemde
selectiedag alle mogelijke versterkings
alternatieven tegen elkaar afwegen. Naast
medewerkers van onder andere het
waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente
Vianen, hebben ook een tweetal bewoners

Samenwerking bij bescherming
tegen overstromingen
De waterschappen en
Rijkswaterstaat voeren in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
maatregelen uit om Nederland te
beschermen tegen overstromingen,
nu en in de toekomst. Het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) is onderdeel van het
Deltaprogramma. Waterschap
Rivierenland voert in het kader van
het HWBP een aantal projecten uit,
waaronder dijkversterking Vianen.

van De Hagen zich opgegeven om deel te
nemen aan deze selectiedag. Zij zijn
ingegaan op de uitnodiging die we vorig
jaar april hebben gedaan.
De uitkomst van de selectiedag, die in
maart plaatsvindt, is het zogenoemde

concept voorkeursalternatief (VKA).
Graag willen we u informeren over dit
voorkeursalternatief. Daarom organiseren
we in april een informatieavond. Hiervoor
ontvangt u te zijner tijd een persoonlijke
uitnodiging.

Dijkversterking combineren met
herontwikkeling Hazelaarplein
Daarnaast is afstemming nodig over een
aantal andere projecten in de omgeving:
• Verbreding A27 - De verbreding van de
A27vindt plaats over de dijk aan de oostzijde van het project. Hierbij is het wenselijk om de planning van de uitvoering
op elkaar af te stemmen.
• Oever Merwedekanaal - Aan de westzijde
van het project ligt het Merwedekanaal.
Rijkswaterstaat wil hier de bekleding van
de oever vervangen. Ook hier worden de
projecten op elkaar afgestemd.

Voor wat betreft het gedeelte van de A27
tot het Hazelaarsplein start het uitwerken
van de plannen in juli 2018.

2019
2020

De planning voor samenloop van de
dijkversterking met de ontwikkeling van
het Hazelaarplein, is nog niet bekend.

2018

Planning

notitie voorkeursalternatief (VKA)
m.e.r. beoordeling (milieueffecten)
2e informatiebijeenkomst
besluitvorming VKA
plan van aanpak vervolgfase
projectplan Waterwet
vergunningen
uitvoeringsplan
3e informatiebijeenkomst
realisatie
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking
Vianen is een uitgave van Waterschap
Rivierenland.
We ontvangen graag uw e-mailadres,
zodat we u in de toekomst beter
op de hoogte kunnen houden.
Geef uw e-mailadres door via
Y.Bartholomeus@wsrl.nl.
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de omgevingsmanager Basten
Heeg, telefoonnummer 06 14 37 61 56
of e-mail b.heeg@wsrl.nl of
communicatieadviseur Jolanda de
Koning, telefoonnummer 06 101 294 26
of e-mail j.de.koning2@wsrl.nl.
Dit project is te vinden op www.wsrl.nl/
vianen.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 649090
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons op
@wsrivierenland
	Waterschap Rivierenland
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De gemeente Vianen oriënteert zich op
de herontwikkeling van het Hazelaarplein.
Hierbij worden de bestaande sporthal
en het verenigingsgebouw gesloopt.
Gemeente en waterschap kijken nu of
bij deze ontwikkeling woningbouw en
dijkversterking samen kunnen gaan.
Momenteel wordt hiertoe een eerste
verkenning gedaan. Samen met de
gemeente houden we u op de hoogte
over deze ontwikkeling. De planning van
dit gedeelte is nu nog niet bekend.

