sterke dijken
schoon water
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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 Vijfheerenlanden, van het Merwedekanaal tot aan de A27
voldoet de dijk langs de Lek niet aan de huidige wettelijke veiligheidsnorm. Dat betekent dat hier versterkingsmaatregelen nodig zijn. We verdelen het project in twee delen: A27 tot het Hazelaarplein en de dijk bij het Hazelaarplein.

Voorbereidingen voor uitvoering
De aannemer GMB uit Opheusden is
gestart met voorbereidende werkzaamheden. Buiten zijn er inmiddels al snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om voldoende
ruimte te hebben voor grote machines tijdens de uitvoering. Ook zijn er diverse aanvullende grondonderzoeken uitgevoerd.
Demodag
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd
dat de aannemer een Demodag zou
organiseren. Het doel hiervan is om te

laten zien hoe het inbrengen van een
piping-/stabiliteitsscherm in zijn werk
gaat. Helaas kan deze Demodag niet
doorgaan, vanwege het coronavirus.
Alleen de direct aanwonenden worden
uitgenodigd om, met inachtneming van
de gestelde maatregelen, een voorproefje
te krijgen van de werkzaamheden. Als
alternatief wordt er een filmpje gemaakt
waardoor achteraf ook de gelegenheid
bestaat voor de ‘bredere’ omgeving om
kennis te nemen over de wijze waarop

de werkzaamheden straks worden
uitgevoerd. Dit filmpje is binnenkort te
zien op www.wsrl.nl/Vianen.
Omleidingsroute
De Lekdijk wordt voor het doorgaande
verkeer (ook recreatieverkeer) volledig
afgesloten. Met de grote machines die
op de dijk staan is het niet mogelijk
om deze ‘ergens’ te passeren. Voor het
doorgaande verkeer wordt bij start van
de werkzaamheden een omleidingsroute
ingesteld die langdurig (voor het hele
werk) in stand wordt gehouden.
Wellicht is het u al opgevallen: ten
oosten van de A27 is aannemer Gebr.
Van der Lee een tijdelijke weg aan het
aanleggen. Deze weg is bedoeld om het
zware verkeer van dit bedrijf tijdens de
dijkversterking om te leiden, wanneer
de Lekdijk is afgesloten. Vanwege de
verkeersveiligheid is deze weg niet
geschikt voor personenvervoer, fietsers
en voetgangers. Mocht u problemen
hebben met uw eigen zware voertuigen,
dan kunt u contact opnemen met een
van de omgevingsmanagers om de
mogelijkheden te bespreken.
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Vooruitblik

Samenwerken
dijkversterking en
herontwikkeling
Hazelaarplein
De gemeente Vijfheerenlanden en
Waterschap Rivierenland stemmen de
ontwikkeling van woningbouw van het
Hazelaarplein en de dijkversterking nauw
op elkaar af. De herontwikkeling van het
Hazelaarplein (woningbouw) zal na de
dijkversterking plaatsvinden.
De dijkversterking bij het Hazelaarplein
wordt aansluitend aan de dijkversterking
Vianen-Oost uitgevoerd. Zo beperken
we de kosten en zorgen we ervoor dat
de hinder van de dijkversterking naar
de omgeving beperkt blijft tot één
uitvoeringsperiode.

Omgevingstelefoon: wij vinden het
belangrijk om goed bereikbaar te
zijn voor de omgeving. Een goede
communicatie is noodzakelijk om
ergernissen te voorkomen. Daarom
introduceren we de Omgevingstelefoon
die 24/7 bereikbaar is voor de
omgeving. Indien u vragen/klachten
heeft over zaken als bereikbaarheid,
omleidingsroutes en hinderbeleving
of overlast kunt u bellen naar de
Omgevingstelefoon: 06 2023 0796. De
Omgevingstelefoon is ook het middel
voor het melden van (bouwkundige)
schades. De persoon die u te woord
staat, stelt u gerichte vragen waarmee
duidelijk wordt hoe ernstig van aard
de melding is en er in geval van een
calamiteit direct doorgeschakeld kan
worden. Altijd wordt de melder binnen
24 uur teruggebeld of eerder als het
urgent is. De melder weet daarmee
dat de melding is binnengekomen en
op welke termijn de melding wordt
afgehandeld.
Veiligheid: we hechten er veel
waarde aan dat de werklocatie veilig
is ingericht. De veiligheid van de
omgeving en de mensen op het werk
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is van groot belang. Met het inrichten
van de bouwplaats wordt hier
nadrukkelijk rekening gehouden.
Het omleiden van verkeer draagt
hieraan bij, net als het plaatsen van
bouwhekken. Het voetpad vanuit de
Goudenregenstraat wordt als enige in
stand gehouden als oversteekplaats
voor voetgangers die een rondje in de
uiterwaard willen maken.
Verleggingen Kabels & Leidingen: in de
voorbereidingen wordt op dit moment
ook bekeken in hoeverre bestaande
kabels en leidingen moeten worden
verlegd voor de werkzaamheden. In het
kader daarvan worden er na Pinksteren
proefsleuven gegraven om de huidige
ligging van de kabels en leidingen te
controleren.
Inrichting bouwplaats/
uitvoeringsonderkomen: een dezer
dagen worden de uitvoeringsunits
geplaatst op de locatie nabij
Hazelaarplein. Dit wordt het
onderkomen voor het uitvoeringsteam.

Bouwkundige hoogtemetingen en opnamen
In 2019 is een hoogtemeting uitgevoerd
nadat er op verschillende locaties in de
gevels van de woningen (die zich binnen
de invloedsfeer van het werk bevinden)
meetboutjes zijn aangebracht.
Door de werkzaamheden van de
dijkversterking bestaat de kans dat
er schade aan woningen ontstaat. De
gegevens van de meetboutjes helpen om
te bepalen of de schade verband houdt

met de dijkwerkzaamheden.
BouwRisk is de partij die voor GMB
de monitoringswerkzaamheden
gaat verzorgen. Onderdeel van deze
werkzaamheden is het (vóór start van
de werkzaamheden) uitvoeren van een
gedegen bouwkundige opname van de
woningen (binnen- en buitenzijde) om
de staat van het pand vast te leggen.
BouwRisk benadert hiervoor de eigenaren
van de woningen om een afspraak voor
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deze opname te plannen. Wanneer u
niet benaderd wordt, betekent dat dat
uw woning buiten de invloedsfeer van de
werkzaamheden staat.
BouwRisk checkt ook de volledigheid
van het netwerk van de eerder
aangebrachte hoogteboutjes en zal (altijd
in samenspraak en met toestemming
van de eigenaar), indien noodzakelijk,
hoogteboutjes bijplaatsen.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

2019/2020

Planning Vianen-Oost
Projectplannen Waterwet voor Vianen-Oost en Hazelaarplein vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap en goedgekeurd
door provincie Utrecht
Opstellen uitvoeringsplan door aannemer

2021

2020

Start ontwerpen
Januari

Uitvoeringsvergunningen aanvragen

Juli

Start uitvoering
Lekdijk afgesloten voor doorgaand verkeer

December

Uitvoering oostelijk deel gereed

Januari

Start vervolg Hazelaarplein (langs Merwedekanaal)

April

Oplevering project
Lekdijk weer open voor doorgaand verkeer
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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 YB@wsrl.nl. Als u
zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
kunt u ons een mail sturen of bellen.
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met
een van de omgevingsmanagers:
GMB: Paul Rooswinkel, via 06 51 40 35 36
of paulrooswinkel@gmb.eu
WSRL: Alice van der Vlugt, via 06 20 55 15 65
of a.vander.vlugt@wsrl.nl.
Dit project is te vinden op
www.wsrl.nl/vianen.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons op
@wsrivierenland
Waterschap Rivierenland
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De waterschappen en Dijkversterkings-project Vianen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp wil voorkomen, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de
grootste dijkversterkingsoperatie ooit.
De komende dertig jaar gaan we 1.100 km dijken versterken. Het HWBP is onderdeel
van het Deltaplan Waterveiligheid.

