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Hoe wordt de weg op de dijk 
straks ingericht, 

nadat de dijk versterkt is?



De Waaldijk bij Heesselt nu

Belijning, fietssuggestiestroken 
kattenogen

De weg is aangepast aan de 
lokale behoefte: geen 
uniformiteit 

smaller, breder

soms drempels

soms verlichting 

soms grasbetontegels in de berm



De Waaldijk nu

Wandelaars en fietsers

ervaren de dijk als onveilig
door 

veel woon-werkverkeer 

vrachtwagens

tractoren

motoren

En al helemaal bij slecht weer en 

in het donker



Zo willen de overheden de weg inrichten (‘Gastvrije Waaldijk’)

• Een uniforme weginrichting van 
Nijmegen tot Gorinchem 

• Overal aan de dorpszijde 
grasbeton en aan de rivierkant 
massief beton: 

de weg wordt breder

• Geen belijning, 
fietssuggestiestroken en 
kattenogen: 

de weg lijkt breder



Zo willen de overheden de weg inrichten (‘Gastvrije Waaldijk’)

• soms reflectorpaaltjes

• bij de stoepen verlichting

De overheid zegt: 

wandelaars en fietsers worden 
hoofdgebruikers, auto’s zijn te gast; 

de nieuwe weg  wordt 
verkeersveiliger dan de weg nu.



Zo willen de overheden de weg inrichten (‘Gastvrije Waaldijk’)

De bewoners zeggen: 

• dit wordt een racebaan

• het wordt niet veiliger maar 
onveiliger 

ook door toename van het verkeer                             
door groei toerisme en bevolking

• Veel meer geluidsoverlast door de 
grasbetontegels

Verdubbeling (3,6 DB) onderzoek Royal 
HaskoningDHV mei 2022



Stand van zaken
De overheid negeert tot dusverre 
de verzoeken om serieus onderzoek 
te doen naar een vrijliggend paadje 
voor langzaam verkeer

De overheid wilde geen inspraak, 
maar de Verenigde Waaldijkers 
hebben die afgedwongen. Helaas 
wel in de vakantie…



De Dorpstafel Varik-Heesselt wil
Een verkeersveilige dijk bij onze dorpen: geen uniforme 
weginrichting, maar lokaal maatwerk
1. Kattenogen, overal belijning, en (sensor)verlichting bij de stoepen 
(zό geplaatst dat de natuur geen last heeft)

2. Geen wegverbreding (betonrand), geen extra grasbetontegels bij 
woningen

3. Onderzoek naar mogelijkheden om met name het zware verkeer op 
de dijk om te leiden

4. Richting Tiel en Waardenburg het verkeer op de dijk scheiden



De Dorpstafel Varik-Heesselt wil

Paadje voor langzaam verkeer: 

120 centimeter of iets breder (niet 
geschikt voor racefietsers)

Richting Tiel en Waardenburg

Op het dijklichaam (bovenaan of lager 
aan de rivierkant)



Fiets-/ wandelpad

Campertour 2015 (onderzoek waterschap): grote meerderheid 
850 bewoners tussen Tiel en Waardenburg wil dit
Gemeenteraad 2021: doe onderzoek naar een fietspad
Petitie 108 bewoners 2021: inspraak nodig + doe onderzoek naar 
paadje voor langzaam verkeer

30 juni 2022

De Dorpstafel Varik-Heesselt steunt 

dit voorstel voor een verkeersveilige dijk.



De Dorpstafel Varik-Heesselt wil
Een verkeersveilige dijk bij onze dorpen: geen uniforme 
weginrichting, maar lokaal maatwerk
1. Kattenogen, overal belijning, en (sensor)verlichting bij de stoepen 
(zό geplaatst dat de natuur geen last heeft)

2. Geen wegverbreding (betonrand), geen extra grasbetontegels bij 
woningen

3. Onderzoek naar mogelijkheden om met name het zware verkeer op 
de dijk om te leiden

4. Richting Tiel en Waardenburg het verkeer op de dijk scheiden.

Apart pad voor langzaam verkeer.


