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Start voorbereiding
dijkverbetering
Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke
kerntaak van Waterschap Rivierenland.
Hierdoor kunnen mensen achter de dijk
veilig wonen, werken en recreëren. Delen
van de waaldijk tussen Wolferen tot aan
Sprok moeten we verbeteren zodat deze
voor de toekomst voldoende veilig is.
Het gehele dijktraject is 14,9 kilometer
lang. Hiervan valt 12,8 kilometer binnen
het dijkverbeteringsproject.

Wat merkt u er van?

Op en langs de Waaldijk tussen Wolferen
en Sprok is tot nu toe nog niet merkbaar
geweest dat we een dijkverbetering voorbereiden. De komende maanden komt
hier echter verandering in. Andelst
We starten bijvoorbeeld met aanvullend
grondonderzoek en het inmeten van

de dijk. Hiermee krijgen we een precies
inzicht in de ligging en opbouw van de
dijk én de sterkte van de grond. De onderzoeksresultaten vormen input voor een
beschouwing van de huidige sterkte van
de dijk : we bekijken de stabiliteit en de
hoogte van de dijk en we controleren op
het fenomeen piping (zie hieronder).
Dit alles geeft duidelijkheid over welke
deeltrajecten op orde zijn en welke verbeterd moeten worden. Vervolgens wordt
per afgekeurd deeltraject uitgezocht
welke maatregelen genomen moeten
worden, hoe deze het beste in de omge-

ving zijn in te passen en wat de effecten
van de maatregelen zijn. De werkwijze
hierbij is dat voor het hele dijktraject van
grof naar fijn wordt gewerkt, waarbij we
eerst algemene plannen opstellen, die we
vervolgens verder uitwerken.
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Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

Een van de kerntaken van Waterschap Rivierenland is het zorgen
voor veilige dijken. Delen van de dijk tussen Wolferen en Sprok
voldoen niet meer aan de meest recente veiligheidseisen. Daarom
gaat het waterschap de komende jaren uitzoeken wat er moet
gebeuren om de dijk te verbeteren. Zo beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.
De dijkverbetering Wolferen - Sprok is een van de projecten van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin waterschappen samen met Rijkswaterstaat maatregelen uitvoert om
Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Het HWBP is onderdeel van het nationale
Deltaprogramma.

Column: Goos den Hartog
‘Werken aan sterke dijken nooit klaar’

Als bestuurder ben ik blij dat het waterschap voor de veiligheid van u als bewo-

ner aan de slag gaat. Veel mensen voelen
zich betrokken bij hun wijk of omgeving
en willen niet dat de overheid alles voor
hen oplost met een standaardoplossing.
Ze vragen om maatwerk en een overheid die met hen meedenkt. Zo ontstaan
er nieuwe verhoudingen en werkwijzen
tussen burgers en overheid. We willen
ook graag dat u met ons meedenkt in dit
project. U bent van harte uitgenodigd om
uw ervaringen met het wonen aan de dijk
met ons te delen. Maar ook te vertellen
wat uw plannen zijn met uw woning of
onderneming. Zo kunnen we samen met
u uw plan (en de kansen en de risico’s) afstemmen op deze dijkverbetering.
Ik ontmoet u graag op onze informatie
avonden in Lent en Slijk-Ewijk!

Goos den Hartog
Heemraad Waterveiligheid en Wegen
Waterschap Rivierenland

Informatiebijeenkomsten februari 2016
De planning is dat rond 2020 de ‘schop in
de grond’ gaat. We streven ernaar om het
project in 2023 af te ronden.
Graag willen we bewoners en partijen in
het gebied betrekken bij deze dijkverbetering en iedereen de mogelijkheid bieden
om hierover mee te denken. In maart
2016 organiseren wij de eerste informatiebijeenkomsten waarbij we graag met
u in gesprek gaan: wat zijn uw ervaringen
met het wonen langs de dijk? Weet u
specifieke kenmerken van de dijk in uw
omgeving? Wij vertellen over de grove
planning van het project en welke stappen er genomen moeten worden.

U bent van harte welkom op de volgende
informatieavonden:
• d
 insdag 29 maart, Locatie: Citadel
College, Griftdijk Noord 9a, Lent. U kunt
uw auto parkeren tegenover het Citadelcollege aan de andere kant van de straat.
• donderdag 31 maart, Locatie: Dorpshuis
Beatrix, Dorpsstraat 15, Slijk-Ewijk

U kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur, de
avond start - op beide locaties - om 19.30
uur met dezelfde plenaire presentatie.
Daarna is er ruim de tijd voor het stellen
van vragen. We sluiten de avond af om
21.30 uur. Kaartmateriaal van het hele
project is op beide avonden aanwezig.
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Meldt u nu aan voor
de digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief over de dijkverbetering
Wolferen – Sprok is een uitgave van
Waterschap Rivierenland. We ontvangen
graag uw e-mailadres, zodat we u in de
toekomst een digitale nieuwsbrief kunnen toesturen. U kunt zich aanmelden
voor deze nieuwsbrief door een e-mail
te sturen met uw adresgegevens naar
g.vanden.oudenalder@wsrl.nl

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen
met omgevingsmanagers Max Slimmens, telefoon 06 1435 4994, e-mail
m.slimmens@wsrl.nl of Cécile Bouwman, telefoon 06 5146 5138, e-mail
c.bouwman@wsrl.nl. Dit project is te
vinden op www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl > projecten >
Wolferen-Sprok.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
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Voor de waterveiligheid van het rivierengebied is het nodig
om aan de dijken te
blijven werken.
Het waterschap verbetert de dijken op
zo’n manier dat er, waar mogelijk, geanticipeerd wordt op ontwikkelingen in de
toekomst. Mede door het gebruik van
innovatieve technieken. Toch kan het
gebeuren dat bij reeds versterkte dijken
opnieuw dijkverbeteringen nodig zijn, als
veiligheidsnormen worden bijgesteld. Dat
is nu gebeurd: de landelijke normen voor
de dijken zijn aangescherpt om zodoende
eenzelfde basisveiligheid te bieden aan
alle burgers. Hoe dit voor dit project uitpakt, weten we nog niet precies. Maar
daarvan houden we u op de hoogte.

