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De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt. Hij voldoet niet aan de wettelijke 
veiligheidsregels. De afgelopen jaren heeft het waterschap gezocht naar oplossingen om de dijk te versterken. 
Inmiddels weten we op hoofdlijnen hoe we de dijk willen versterken. We zijn nu aan het verfijnen. We informeren u 
met deze extra nieuwsbrief over de dijkbijeenkomsten die we in oktober en november gaan organiseren. 

Dijkbijeenkomsten

De dijkbijeenkomsten houden we 
in verschillende dorpen. Elke avond 
bespreken we het dijktraject dat bij die 
dorpen hoort.
U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet 
aan te melden. 
Alle dijkbijeenkomsten zijn ingericht 
als INFORMATIEMARKT met diverse 
stands. U kunt tussen 17.00 en 20.00 
uur langskomen.
U kunt bij diverse stands terecht voor 
informatie over de dijkversterking. Uw 

Voor alle betrokkenen en geïnteres-
seerden organiseren we in oktober en 
november dijkbijeenkomsten. We laten 
het concept dijkontwerp zien. Dit is  
de basis voor verdere uitwerking de 
komende maanden. Deze bijeenkomsten

zijn een vervolg op de dijkgesprekken 
die in juni/juli en september/oktober zijn 
gehouden voor de bewoners die direct 
aan de dijk wonen. We weten ondertussen 
beter waar en hoe de dijk komt te liggen. 
Dat kunt u zien op de dijkbijeenkomsten. 

De komende maanden bepalen we tot 
op circa een meter nauwkeurig hoeveel 
ruimte de dijkversterking nodig heeft. En 
bepalen we de aansluiting van de percelen 
en wegen op de dijk en de inrichting van 
de dijk. 

reactie op het concept dijkontwerp 
wordt gewaardeerd.
Stand 1: Planning
Stand 2: Concept van het dijkontwerp
Stand 3: Techniek en onderzoeken
Stand 4: Beheer van de dijk
Stand 5: Kansen 
Stand 6: Grondverwerving en 
medegebruik
Op de achterkant van deze nieuwsbrief 
leest u wat u bij elke stand kunt 
verwachten.

Datum Dorp Locatie

29 okt Varik en Heesselt Toevershof, Walgtsestraat 5, Varik

7 nov Tiel, Zennewijnen en Ophemert Kulturhus, Blankenburgsestr. 3, Ophemert

14 nov Opijnen, Neerijnen en Waardenburg Keijsershof, Zandstraat 27A, Opijnen

Data en locaties
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Stand 1. Wat gaat er gebeuren en 
wanneer?
Dit is de eerste stand met informatie over 
de planning. Waar komen we vandaan? 
Waar staan we nu en waar werken we 
naar toe?

Stand 2. Concept dijkontwerp
Dit ontwerp hebben we laten zien tijdens 
de dijkgesprekken. We laten zien wat 
we met de inbreng van de dijkbewoners 
hebben gedaan en wat we hiervan 
meenemen in de verdere uitwerking. Ook 
ontvangen we van u graag informatie die 
ons helpt bij het inrichten van de dijk. 

Stand 3. Techniek en onderzoeken
Wat komt er allemaal kijken bij de 
uitvoering? Waarom is de dijk voor 
de toekomst niet op orde? Welke 
oplossingen zijn er? En wat is de stand 
van zaken van de lopende onderzoeken? 
We laten hier ook zien hoe bijvoorbeeld 

het aanbrengen van een damwand in zijn 
werk gaat.

Stand 4. Beheer van de dijk
Wat verandert er aan het uiterlijk van de 
dijk? We gaan graag met u in gesprek over 
het onderhoud van de dijk. Hoe wil het 
waterschap de dijk onderhouden en wat 
vindt u daarvan? Hoe gaat het waterschap 
bijvoorbeeld om met biodiversiteit in het 
beheer?

Stand 5. Kansen 
In de afgelopen jaren is door verschillende 
partijen aangegeven welke kansen er 
naast de dijkversterking worden gezien. 
In deze stand laten we u zien wat we 
hiermee tot nu toe hebben gedaan of hoe 
we hier in het vervolg mee om gaan. 
 
Stand 6. Grondverwerving 
Deze stand is onder andere interessant 
voor de dijkbewoners en eigenaren van 
gronden langs de dijk. Het waterschap 
gaat met u in gesprek over de wijze 
waarop wij de gronden willen verwerven 
en wat daarbij komt kijken. 

Bij elke stand staan medewerkers 

die u uitleg geven en uw vragen en 

opmerkingen meenemen.

Stands per dijkbijeenkomst
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Tiel-Waardenburg is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. 
U kunt ons vinden op de projectwebsite 
van Waterschap Rivierenland:  
www.wsrl.nl/Tiel Waardenburg en op 
facebook. Op de website kunt u diverse 
brochures downloaden. Deze liggen ook 
in het Koetshuis in Neerijnen.

We ontvangen graag uw e-mailadres, 
zodat we u in de toekomst beter op  
de hoogte kunnen houden.  
Geef uw e-mailadres door via  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. Als u zich 
wilt afmelden voor deze nieuwsbrief 
kunt u ons een mail sturen of bellen.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u 
contact opnemen met een van de 
omgevingsmanagers via 
telefoonnummer (0344) 64 99 00.  
U kunt ook mailen naar  
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.
Elke dinsdag tussen 16:00 en 17:00 uur is 
het Koetshuis voor bezoekers geopend 
en kan een van de omgevingsmanagers  
u te woord staan. Ons adres:  
Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 69 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

  @waterveiligheidTielWaardenburg

BNNVARA is bezig met de productie van de vierdelige documentaireserie Hoog 
Water die in februari 2020 te zien zal zijn op NPO2. In deze serie wordt aan de hand 
van archiefbeelden teruggeblikt op het hoogwater van 1995 en worden interviews 
opgenomen met mensen die het hoogwater en de daaropvolgende evacuatie aan den 
lijve hebben ondervonden. De serie wil niet alleen terugblikken, maar wil ook laten zien 
dat in het heden op tal van manieren wordt gewerkt aan de versterking van dijken om 
deze ook voor de toekomst veilig te houden. 
Het projectteam van dijkversterking Tiel-Waardenburg van Waterschap Rivierenland 
werkt graag mee aan de televisieopname voor deze serie. De eerste opname van een 
dijkgesprek is inmiddels achter de rug. Op de dijkbijeenkomst op 29 oktober zal BNNVARA 
ook filmen.

Filmopnames op 29 oktober
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