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Verkenningsfase dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg
Van Gorinchem in de provincie ZuidHolland tot aan Waardenburg in de
Provincie Gelderland voldoen delen van
de dijk niet aan de normen. Daarom
onderzoeken we in 2014 en 2015 welke
delen van deze dijk verbeterd moeten
worden en hoe deze verbeterd moeten
worden om te kunnen voldoen aan de
veiligheidsdoelstelling. Dat noemen we
de verkenningsfase. Na deze fase volgen
nog de planvormings- en uitvoeringsfase. Zo beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.

Informatiebijeenkomsten
in juli

Begin juli heeft Waterschap Rivierenland
twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor dit project: op 7 juli waren
we in Gorinchem en op 10 juli in Waardenburg. Op deze bijeenkomsten hebben
belangstellenden informatie gekregen
over het project en werden vragen
beantwoord. Beide bijeenkomsten
werden goed bezocht. Projectmanager
Gert-Jan Goelema lichtte het project toe,
terwijl omgevingsmanager Hans Verkerk

het proces van betrekken en informeren
heeft uitgelegd. Ook kon kaartmateriaal
met de afgekeurde dijkvakken en de
veelgestelde vragen worden ingekeken.
Alle documenten zijn terug te vinden op
de projectwebsite.

Aankondiging

De volgende bijeenkomst is op 4
december. Reserveer deze avond
alvast in uw agenda!
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief
vindt u meer informatie.

Sámen de afgekeurde keringen
op orde krijgen

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Rijk en
waterschappen intensief samen om
Nederland te beschermen tegen
overstromingen. Dat doen deze partijen
op basis van afspraken, vastgelegd in het
Bestuursakkoord Water, mei 2011.
Onderscheidend in dit programma is de
toepassing van de nieuwe veiligheidsbenadering en stimulering van kennisdeling en innovatie. Het HWBP maakt
onderdeel uit van het Deltaprogramma.
Waterschap Rivierenland voert in het
kader van het HWBP een aantal projecten
uit, waaronder dijkverbetering Gorinchem
– Waardenburg.

Een dijk van een verhaal!

Heeft u iets bijzonders te vertellen
over uw stuk dijk tussen Gorinchem en
Waardenburg? Wij horen het graag.
Zet het op papier of in een e-mail en
stuur het naar omgevingsmanager Len
Hazeleger, l.hazeleger@wsrl.nl
De informatiebijeenkomst op 10 juli jl. in Waardenburg
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noemen we ‘het onderzoek naar zogenaamde meekoppelkansen’.
Wanneer u een meekoppelkans heeft,
hopen wij dat u uw plannen heeft uitgewerkt en besproken met andere partijen
met betrekking tot bijvoorbeeld vergunning of financiering. Deze maand (november 2014) horen wij graag van u. Door
het gesprek tijdig te starten, kunnen we
gezamenlijk de voordelen van een
samenwerking onderzoeken. Om een
afspraak te maken kunt u bellen of
mailen met Hans Verkerk via
h.verkerk@wsrl.nl of 06 813 37 717.

Tijdens de informatiebijeenkomst in juli
is aangegeven dat in de tweede helft van
2014 een groot aantal onderzoeken
wordt uitgevoerd. In onderstaand kader
ziet u welke onderzoeken uitgevoerd
gaan worden. De genoemde onderzoeken worden uitgevoerd door adviesbureau Royal HaskoningDHV en H+N+S
Landschapsarchitecten. De werkzaamheden zijn begin oktober 2014 gestart en
in januari 2015 gereed.
Welke onderzoeken worden
uitgevoerd?
• Onderzoek naar ‘Ongesprongen
Conventionele Explosieven’
• Historisch bodemonderzoek
• Inventarisatie ruimtelijke plannen
• Inventarisatie benodigde vergunningen en procedures
• Archeologisch bureauonderzoek
• Bureauonderzoek naar aanwezige
natuurwaarden
• Verkeersonderzoek
• Asfaltonderzoek

Aandacht voor landschap en
cultuurhistorie

Naast de hierboven genoemde onderzoeken gaan we komende maanden ook aan
de slag met het opstellen van een ‘Handreiking ruimtelijke kwaliteit’. De basis van
deze handreiking is een analyse naar het
landschap en de cultuurhistorie van de
dijk en haar directe omgeving. Deze basis
wordt aangevuld met de resultaten van

de hiernaast vermelde onderzoeken.
Het eerste resultaat van deze ruimtelijke
analyse is een beeld van de kernkwaliteiten, knelpunten en kansen van de dijk
en omgeving.
U bent aan zet!
Dit eerste resultaat willen wij op 4
december samen met u aanvullen en
aanscherpen in een ontwerpatelier. In dit
ontwerpatelier gaan we gezamenlijk op
een creatieve manier aan het werk waarbij uw kennis en mening op prijs wordt
gesteld. Na afloop worden alle ideeën
en reacties gebundeld en kan het adviesbureau aan de slag met de uitwerking.
Reserveer de datum!
Schrijft u de datum van het ontwerpatelier (4 december in de avond) alvast
in uw agenda? Binnenkort ontvangt u
een uitnodigingsbrief met het exacte
tijdstip en de locatie. Uiteraard kunt u
de informatie ook terugvinden op de
projectwebsite.

Aanmelding van
meekoppelkansen

Tijdens de informatiebijeenkomsten
in juli hebben wij u ook uitgenodigd om
plannen die u heeft voor uw woning of
onderneming langs de dijk bij ons te
melden. Het is belangrijk dat wij uw plannen kennen en de komende maanden de
tijd kunnen nemen om samen met u uw
plan (en de kansen en risico’s) door te
spreken om zo uw plan af te stemmen
op de dijkverbetering. Dit afstemmen

Agenda
Start onderzoeken en Handreiking ruimtelijke kwaliteit

1 oktober 2014

Bijeenkomst ontwerpatelier

4 december 2014

Presentatie onderzoeksresultaten + Handreiking

februari 2015
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U woont langs de dijk. Dat betekent
dat u ziet, hoort en weet wat er speelt
op uw stuk dijk. Graag horen wij bijzonderheden op technisch gebied, die
voor de dijk van belang kunnen zijn. Wij
horen bijvoorbeeld graag of u geregeld
natte plekken in of achter de dijk, of een
‘wel’ bij hoger water op de rivier heeft
gezien. U kunt uw melding doorgeven
aan omgevingsmanager Len Hazeleger.
Contactgegevens vindt u hieronder.

Meer informatie
Deze nieuwsbrief over de verkenningsfase van dijkverbetering Gorinchem –
Waardenburg is een uitgave van Waterschap Rivierenland. U kunt zich aanmelden voor deze (gratis) nieuwsbrief door
een e-mail met uw adresgegevens te
sturen naar dijkverbetering@wsrl.nl.
In geval van algemene vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager
Len Hazeleger via l.hazeleger@wsrl.nl /
06 51 543 734 of communicatieadviseur
Ellen Roks via e.roks@wsrl.nl /
06 14 372 164.
Dit project is ook te vinden via www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl >
Projecten > Gorinchem – Waardenburg
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
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Onderzoeken van start

Oproep: wat gebeurt er op úw
stukje dijk?

