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sterke dijken
             schoon water

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote 
rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, 
werken en recreëren. Langs de stad Tiel maken we de dijk 
sterker en hoger. Dan is deze voor de toekomst voldoende veilig. 
Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en 
met het Inundatiekanaal.

Wilt u op de hoogte blijven van de 
vorderingen van het project? Download 
dan de BouwApp op uw telefoon of tablet. 
Hiermee houden wij u op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen in uw (directe) 
omgeving. Ook informeren we u hiermee 
over mogelijke verkeersafzettingen en 
-omleidingen. Vanaf 1 november 2022 is 
ons project te vinden in de BouwApp.

Om het project te volgen, neemt u de 
volgende 5 stappen: 
1.  Download de BouwApp gratis in de 

appstore (Google, Apple of Windows) 
of scan de QR code hier naast met de 
camera van uw telefoon; 

2.  Ga naar ‘zoek project’; 
3.  Zoek op ‘Dijkversterking Stad Tiel’ 

(let op: vanaf 1 november is het 
project vindbaar);

4.  Selecteer het juiste project; 
5.  Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’. 

Elke keer wanneer wij een bericht plaatsen 
op de BouwApp komt er direct een 
berichtje (notificatie) op uw smartphone 
of tablet. Zo bent u 
altijd geïnformeerd 
over de actuele stand 
van zaken. U kunt 
via de BouwApp 
ook contact met 
ons opnemen, als u 
vragen, opmerkingen 
of suggesties heeft. 

Blijf op de hoogte 
via de BouwApp

De voorbereiding voor de 
uitvoering is gestart
Voordat de daadwerkelijke ‘schop in de 
grond’ gaat moet er nog veel gebeuren. 
Om werkzaamheden te mogen uitvoeren 
zijn allerlei vergunningen nodig. De 
meeste vergunningen zijn al verleend. 
Voor onder andere de tijdelijke inritten 
en verkeersplannen zal de aannemer 
toestemming vragen bij de gemeente 
Tiel. Daarnaast is de aannemer gestart 
met het opstellen van het gedetailleerde 
uitvoeringsontwerp. 

Er komen zo min mogelijk omleidingen
Voor de nodige omleidingsroutes is een 
verkeersbesluit nodig. Daar bereiden 
we ons nu op voor. En de aannemer, 
FPH Ploegmakers, zorgt met de 
verkeersplannen dat de veiligheid geborgd 
wordt. Ze stemt de plannen af met de 
gemeente Tiel. Voordat de verkeers- en 
veiligheidsplannen zijn goedgekeurd 

mag er niet gestart worden met de 
dijkversterking. 

Ter voorbereiding verlegt de aannemer 
kabels en leidingen
Deze kunnen in de weg zitten voor de 
dijkversterking. Het kan dus zijn dat u de 
komende periode graafwerkzaamheden 
aan deze ondergrondse kabels en 
leidingen zult zien. 

De aannemer start eind dit jaar met het 
kappen van bomen
Dit gebeurt langs het gehele traject. 
Maar buiten het broed- en voort-
plantings seizoen zodat de overlast voor 
vogels en andere diersoorten tot een 
minimum beperkt blijft. De aannemer 
werkt conform de eisen uit de vergunning 
Wet Natuurbescherming.
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Meer informatie 
en contact
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. We houden 
u daarnaast graag via de website op de 
hoogte van de ontwikkelingen over dit 
project. De nieuwsbrief komt zo’n twee 
keer per jaar uit. Wilt u de volgende 
nieuwsbrief liever per e-mail 
ontvangen dan op papier? Stuur dan 
een mail aan StadTiel@wsrl.nl. Als u 
zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief 
kunt u ons een mail sturen of bellen.

Meer informatie over het project vindt 
u op www.wsrl.nl/StadTiel.
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager Rob 
Korfage. U kunt hem bellen of een 
e-mail sturen: telefoon 06 52 68 13 94, 
e-mail rob.korfage@tauw.com. 

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

Volg ons 
 @wsrivierenland 
 Waterschap Rivierenland
 @waterschaprivierenland

Planning op hoofdlijnen
Onderstaande planning is op hoofdlijnen. 
Er komt later een meer gedetailleerde 
planning, per deeltraject. Via de 
BouwApp, informatieavonden en 

bewonersbrieven houden we u op 
de hoogte van de voortgang van de 
werkzaamheden en de eventuele 
wegafsluitingen in uw omgeving. 

Planning
Vanaf 2022 Aannemer bezig met voorbereidingen: 

• uitwerking ontwerp tot in detail
• bestellingen materieel
• plaatsen materiaal 
• voorbereidende werkzaamheden buiten

Eind van het jaar 2022 Kappen bomen langs het gehele traject

2023-2024 • voorbereidende werkzaamheden, zoals  
verleggen kabels en leidingen

• vanaf maart 2023: start uitvoering dijkversterking

Zomer 2024 Uitvoering klaar – ‘Dijk veilig’

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

De dijkversterking Stad Tiel is onder deel van het 
Hoogwater beschermings programma (HWBP).  
Het Rijk en de water schappen werken samen 
aan de grootste dijkversterkings operatie ooit 
sinds de Deltawerken. Dat is nodig om Nederland 
te beschermen tegen overstromingen.
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