
sterke dijken
             schoon water

deze samenhangen met de uitgevoerde 
dijkversterkingswerkzaamheden, dienen 
voortaan aan het waterschap gericht 
te worden. Dit kan naar Ad de Bruin, 
dijkbeheerder, 06-52083425 of via  
a.de.bruin@wsrl.nl.

Laatste restpunten 
Zoals gebruikelijk bij een project met een 
dergelijke omvang, zijn er nog een aantal  
werkzaamheden die nog gedaan moeten 
worden. In de periode april/mei 2019 
worden nog diverse (particuliere) terreinen 
en stoepen afgewerkt. Het gaat om de  
terreinen Lekdijk 11 t/m 14 in Nieuw-
Lekkerland. Verder zal er nog bermasfalt 
worden aangebracht in Nieuw-Lekkerland  
(gedeelte Hoogaarslaan-Schoonenburglaan). 
Door de extreem droge zomer van dit 
jaar zijn een aantal met gras ingezaaide 
terreinen niet goed aangeslagen. Vandaar 
dat dit opnieuw moet gebeuren. Met de 
afronding van de werkzaamheden is ook 
een einde gekomen aan het tijdelijk gebruik 
door het waterschap van diverse percelen. 

Fotoboek
Tijdens de werkzaamheden aan de dijk 
heeft fotograaf Cees van der Wal jarenlang 
prachtige foto’s gemaakt.  
Als aandenken aan het project is een mooi 
fotoboek samengesteld. In dit fotoboek 
staan verhalen van enkele dijkbewoners 
en komen medewerkers van Waterschap 
Rivierenland en CDVM aan het woord. 
Zodra het drukwerk van de fotoboeken 
gereed is, zal het worden verspreid onder 
de aanwonenden langs de dijk. U wordt 
nog geïnformeerd hierover.

Geslaagd opleveringsfeest 
Op zaterdag 29 september jl. was een 
prachtig ingerichte tent van Party & More 
op het nieuwe haventerrein het decor 
voor het officiële opleveringsfeest.  
We hebben heel veel dijkbewoners 
mogen ontvangen, leuk dat u er was!  
Het officiële gedeelte startte rond de 
klok van halfvier. Na diverse interviews 
en overhandigingen, werd door 
heemraad Goos den Hartog op feestelijke 
wijze vier nieuwe informatiepanelen 
onthuld. Vervolgens kon het ‘echte’ feest 
beginnen. Onder het genot van een 
drankje en lekker eten werden leuke 
en gezellige gesprekken gevoerd. De 
muziekverenigingen Apollo en O.K.K. 
zorgden voor de muzikale omlijsting. 
Wij hopen van harte dat u, net als wij, 
hebben genoten van deze mooie en zelfs 
zonovergoten dag. 

Bouwkavels
Door de dijkverbetering zijn gronden 
beschikbaar gekomen voor verkoop. De 
verkoop van de eerste negen bouwkavels 
is onlangs van start gegaan. Het gaat 
om drie kavels tussen Kinderdijk en 
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Nieuwlekkerland (Lekdijk 460a, 460b  
en 419a), één kavel in Nieuw-Lekkerland 
(Lekdijk 278), twee kavels bij de bocht in 
de dijk van het vroegere café Het Zwaantje 
(Lekdijk 42a en 41) en drie kavels nabij de 
kruising Lekdijk-Zijdeweg (Lekdijk 7, 5 en 
1). De oppervlakte van de kavels variëren 
van 385-600 m² (6 stuks) en van 600-
2.000 m² (3 stuks). 

Binnenkort zal een advertentie in Het 
Kontakt worden geplaatst. Mocht 
u belangstelling hebben voor een 
bouwkavel en kavelinformatie willen 
ontvangen, dan kunt u hiervoor een 
verzoek sturen naar grondzaken@wsrl.nl

Sluiting schadeloket 
Nadat in augustus 2018 het omgevings-
loket van de Combinatie Dijkverbetering 
Molenwaard (CDVM) is gesloten, wordt 
nu met ingang van de feestdagen, ook  
het schadeloket gesloten. Dit betekent 
dat de bereikbaarheid, zowel telefonisch 
als per e-mail, komt te vervallen.

De sluiting van het schadeloket heeft geen 
invloed op de afhandeling van de gemelde 
schades. Zowel aannemerscombinatie 
CDVM als Waterschap Rivierenland 
blijven hierbij betrokken. De meeste 
schadegevallen hebben inmiddels een 
schriftelijk schadevoorstel ontvangen.  
De overige ontvangen deze binnenkort.
 
De sluiting van het schadeloket heeft  
wel gevolgen voor het melden van nieuwe 
schade. Nieuwe schademeldingen, 
waarvan het vermoeden bestaat dat 
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Meer informatie
Nu de dijkversterking is afgerond worden 
de werkzaamheden van Marco van  
Leeuwen (CDVM) en Max Slimmens  
waterschap) weer terug over genomen 
door de reguliere contactpersonen van 
het waterschap. Voor alle zaken rondom:
-  de dijk: Ad de Bruin, dijkbeheerder 

(waterschap), tel.nr. 06-52083425  
of A.de.Bruin@wsrl.nl.

-  weginrichting en verkeer buiten de 
bebouwde kom: team Wegbeheer 
(waterschap), tel.nr. 0344-649090  
of info@wsrl.nl

-  weginrichting en verkeer binnen de 
bebouwde kom: Paul van Berkel,  
wegbeheerder (gemeente Molenlan-
den), tel.nr. 06-15541817 of  
paul.vanberkel-stam@jouwgemeente.nl.

www.dijkverbetering. 
waterschaprivierenland.nl

 @nieuwedijkkis
 dijkverbeteringkis

Wij wensen u  
fijne feestdagen  

en een mooi 2019!

Openbare verlichting
Op veel plaatsen langs de Lekdijk  
werd afgelopen herfst geconstateerd  
dat de openbare verlichting het niet  
deed. Naar aanleiding hiervan is een 
uitgebreide controle uitgevoerd en zijn 
storingen verholpen. Inmiddels doet de 

openbare verlichting het overal weer. 
Verder kunnen we melden dat  
de gemeente bezig is om de oudste 
masten te vervangen en alle lampen 
te vervangen door energiezuinige LED-
verlichting.

Nieuwe storingen aan de openbare 
verlichting dienen vanaf nu rechtstreeks 
gemeld te worden aan Bureau OVL  
Lek-Merwede. Dit kan via de website  
www.bureau-ovl.nl of telefonisch  
0184 - 630 708.

Aan een periode van ruim 5,5 jaar uitvoering komt binnenkort een einde. 
Vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering zijn we intensief bezig 
geweest om de dijk weer veilig te maken voor de bewoners in dit gebied. 
Dat is gelukt, zonder al te grote tegenslagen in de uitvoering.  
We zijn trots op het eindresultaat!

Wij danken iedereen die ons heeft geholpen bij de realisatie van dit grote 
en ingewikkelde project.In het bijzonder de direct betrokken bewoners langs de dijk. 
Uw geduld en begrip zijn van groot belang geweest voor het uiteindelijke eindresultaat.

Namens alle medewerkers van aannemerscombinatie CDVM,  
Kees Scheer, Projectdirecteur CDVM

Vele jaren van voorbereiding gingen vooraf aan de uitvoering van het 
dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer. Een complex 
project vanwege de vele woningen die vlakbij de dijk staan en de 
ondergrond van veen waarop het moeilijk bouwen is. Toen we in 2013 de 
aannemer mochten verwelkomen waren vele bewoners blij dat eindelijk 
de uitvoering begon. Inmiddels is er 5,5 jaar uitvoering voorbij en is de 
dijkverbetering klaar. Een project van deze omvang en complexiteit, kent 

uiteraard de nodige ups-and-downs en vele uitdagingen. De aannemer heeft zijn uiterste 
best gedaan om de overlast zo veel mogelijk te beperken.Het project bracht ook kansen 
met zich mee. Naast waterveiligheid is er, samen met de gemeente Molenwaard, ook 
gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De vele toegepaste innovaties maken 
ons trots en hebben veel kennis opgeleverd voor aankomende dijkverbeteringsprojecten. 
Met een groot team heb ik met veel plezier gewerkt aan dit uitdagende project. Graag 
bedank ik op de eerste plaats de bewoners voor hun geduld, inzet en betrokkenheid. 
Op de tweede plaats mijn dank aan de Combinatie dijkverbetering Molenwaard, het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en vele samenwerkingspartners. Last but not least 
wil ik de projectteam-leden vanuit het waterschap bedanken. Vanaf start uitvoering tot de 
oplevering hebben we een hecht team gevormd. 
Allen bedankt voor jullie inzet. 

Namens Waterschap Rivierenland,
Bram de Fockert, Projectmanager

Einde uitvoeringsperiode
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