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Een nieuw ontwerp voor de dijk
Dijkversterking Tiel – Waardenburg

In dit document leggen we uit wat u de komende periode van ons kunt verwachten. We werken toe naar een
ontwerp voor de versterkte dijk en zijn bezig met de voorbereiding hiervan. We voeren op diverse momenten en met
verschillende mensen gesprekken. Hieronder leest u om welke gesprekken dit gaat en voor wie deze zijn bestemd.

Hoe komen we tot een concept dijkontwerp?
We hebben al veel informatie
over de dijk verzameld en doen
dit nog steeds. Zo wordt er ook in
deze fase aanvullende informatie
verzameld over bijvoorbeeld de
bodemgesteldheid, bouwkundige
staat en cultuurhistorie. Voor
verschillende locaties aan de dijk
worden berekeningen uitgevoerd
zodat we meer inzicht krijgen over
de hoogte van de dijk, de sterkte
en de breedte van de bermen. Dit
alles zorgt ervoor dat we steeds
beter weten welke ruimte er nodig
is voor de dijkversterking.

Hoe past het nieuwe ontwerp
in de omgeving?
De afgelopen jaren heeft u al mee
kunnen denken over de gewenste
oplossing voor de dijkversterking.
Al deze informatie is verzameld.
We kijken nu welke wensen we
mee kunnen nemen in het ontwerp. Daarnaast kijken we ook
naar de omgeving van de dijk. Hoe
zorgen we ervoor dat de dijk goed
in de omgeving past? Hiervoor
wordt een ‘landschapsplan’
gemaakt.
Over de resultaten van de verschillende onderzoeken, de berekeningen en het landschapsplan gaan
we met u in gesprek. Zo zorgen we
er samen voor dat er per dijkdeel
een concept dijkontwerp wordt
opgesteld.
Na het concept dijkontwerp
werken we verder aan een
definitief dijkontwerp.
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Verkenningsfase
Ophalen van wensen
Planuitwerking
Dijkgesprekken - met perceeleigenaren per dijkdeel
Dijkbijeenkomsten in de dorpen
Aanscherpen concept dijkontwerp
Keukentafelgesprekken met perceeleigenaren
Definief dijkontwerp
Uitvoeringsfase

Dijkgesprekken

Voor de perceeleigenaren direct aan
de dijk houden we dijkgesprekken per
dijkdeel op verschillende momenten
voor en na de zomervakantie. Wij richten
ons in de dijkgesprekken specifiek op
deze groep eigenaren omdat zij direct
belanghebbend zijn.
Op deze avond gaan we in gesprek
over het dijkontwerp. We bespreken per
deeltraject (dijkvakken) de uitkomsten
van de berekeningen en wat dit betekent
voor de benodigde ruimte voor de
dijkversterking. Waar kunnen we het
ontwerp verder verbeteren en hoe
zorgen we ervoor dat de dijk goed
wordt ingepast? Met de resultaten van
de dijkgesprekken kan het waterschap
weer verder.
De eerste dijkgesprekken zullen al voor
de zomervakantie gaan plaatsvinden.
Tussen 20 juli en 1 september vinden
er geen dijkgesprekken plaats vanwege
de zomervakantie in deze regio.
Perceeleigenaren direct aan de dijk
ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Dijkbijeenkomsten

Voor alle betrokkenen uit de dorpen langs
de dijk organiseren we dijkbijeenkomsten
als vervolg op de dijkgesprekken. Dit
zijn bijeenkomsten die we per dorp
organiseren. We vertellen over het
concept dijkontwerp en zijn benieuwd
naar uw mening. Wat u van het
concept dijkontwerp vindt nemen wij
mee in het definitief dijkontwerp. De
dijkbijeenkomsten houden we in
de dorpen zelf. Hiervoor krijgt u een
uitnodiging per (nieuws)brief.

Keukentafel
gesprekken
De keukentafelgesprekken (persoonlijke
gesprekken) vinden al doorlopend
plaats. Na de dijkbijeenkomsten houden
we keukentafelgesprekken die vooral
gaan over de individuele situatie en
grondeigendommen. Mochten er nog
vragen of opmerkingen zijn blijven
liggen dan is dit het moment om deze
te bespreken.
Perceeleigenaren direct aan de dijk
ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
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Meer informatie
Contact
Wij zijn bereikbaar op het
telefoonnummer (0344) 64 99 00.
U kunt ons ook bereiken via de mail:
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.
Elke dinsdag tussen 16:00 en 17:00 uur is
het Koetshuis voor bezoekers geopend
en staan wij u te woord. Ons adres:
Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen
Wilt u meer weten over het project?
Bezoek dan onze projectpagina op
www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 69 90 90
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons op
@waterveiligheidTielWaardenburg

