
Het Alternatief - De Ideale Rivierdijk
De Toekomst Van Een ‘Iconisch Landschap’



Quote van onderzoeker, die in opdracht van Waterschap Rivierenland de 

cultuurhistorische waarden in beeld bracht (RAAP-rapport):

“Bij het hele TiWa-traject gaat het om een ronduit 

ICONISCH

DIJKLANDSCHAP

met een schat aan cultuurhistorie. Het is cruciaal dat 

er bij elke ingreep

PLASTISCH

CHIRURGISCH

te werk wordt gegaan.” 



“De kwelkom
vertegenwoordigt een zeer

hoge cultuurhistorische
waarde doordat deze gaaf en
herkenbaar is, en vanwege zijn

omvang zeer zeldzaam is.”

Quote uit onderzoek in opdracht van Waterschap Rivierenland naar 
cultuurhistorische waarden

Aantal te kappen bomen: 2050 (bron Waterschap Rivierenland) 

Locaties: binnen- en buitendijks, ook bij het Varikse Kwelbos.  



Zeldzame zwarte populier Opijnen is door jarenlange acties 

bewoners gered.

Kreeg in 2019 derde prijs bij de Boom van het Jaar wedstrijd.

Bomen buitendijks worden gekapt. 

Vraag: wat gebeurt er met de 111-jaar oude kastanjeboom bij Heesselt?



Te slopen huizen Opijnen en Heesselt.
Marktwaarde Waalbandijk 74: €500.000 

Bomen: sommige net zo oud als het huis van 1926 

Opmerkelijk: steenfabrieksbuurt verderop krijgt damwand, 
waarom constructie niet doortrekken om dit unieke Betuwse

huis te sparen?



OPHEMERT

Marktwaarde 

Waalbandijk 61: 

€600.000 

Bouwjaar: 1890 

Opmerkelijk:

in 1995 is hier in 

de dijk damwand 

geplaatst. Waarom 

moeten deze 

huizen dan 

weg? 

WORDT GESLOOPT

WORDT GEBOUWD



De Ideale Rivierdijk is volgens het Waterschap een ‘goed en toepasbaar’ alternatief. Onnodige schade aan ons 

iconische cultuurlandschap wordt vermeden. Toepassing over het hele TiWa-traject maakt de dijk extra sterk 

(en houdt verontreiniging in de dijk tegen!). 

MER zegt dat het Waterschap het landschap mag aantasten omdat er geen alternatieven zijn, 

maar die zijn er WEL! 

Het Alternatief – De Ideale Rivierdijk



Wilt u 

verantwoordelijk 

zijn voor:

onnodige 

aantasting van ons 

landschap,

of wilt u 

verantwoordelijk 

zijn voor nader 

onderzoek naar een 

extra veilige dijk die 

onze waardevolle 

omgeving ontziet, 

nl De Ideale 

Rivierdijk?




