Werk aan de dijk: werkzaamheden voor dijkversterking Tiel-Waardenburg
De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet worden versterkt om aan de wettelijke
veiligheidsnormen te voldoen. Bouwcombinatie Mekante Diek is vanaf maandag 18 oktober
zichtbaar aan het werk op de dijk tussen Varik en Tiel in verband met voorbereidende
werkzaamheden voor de dijkversterking.
Aanvullend grondonderzoek
Bouwcombinatie Mekante Diek zet zich op dit moment samen met het waterschap in om het
ontwerp van de constructies (damwanden + verankering) nog verder te verbeteren. Om de
verbeteringen te kunnen berekenen is aanvullend grondonderzoek nodig: we onderzoeken hoe sterk
de ondergrond is. Op de plekken waar constructies komen, vinden daarom de komende periode op
of langs de dijk werkzaamheden plaats door een grondonderzoeksbedrijf (Fugro).
Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat lokaal verkeersmaatregelen worden genomen om de
werkzaamheden veilig uit te voeren. Woningen blijven ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
Wanneer nodig, neemt Mekante Diek contact op met huiseigenaren om de werkzaamheden af te
stemmen en toestemming te vragen. Wanneer er sprake is van omleidingen laten we dit weten via
bebording langs de weg. De grondonderzoeken zijn naar verwachting voor de
kerstvakantie afgerond.
Kabels en leidingen
Uit ervaring blijkt dat de ligging van kabels en leidingen in de praktijk anders kan zijn. De exacte
ligging testen we door het graven van proefsleuven op verschillende locaties langs de dijk. Dit is van
belang voor de uitwerking van de dijkontwerpen en voorbereidingen voor de uitvoering. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door middel van een kleine graafmachine met grondwerker. Zij
graven een gat, zoeken de kabels en leidingen op en verwerken de exacte ligging in het ontwerp.
Voor deze werkzaamheden kunnen lokaal verkeersmaatregelen worden getroffen om ze veilig uit te
kunnen voeren, zonder de dijkweg volledig af te sluiten. Op een enkele plek waar dat wel gebeurt
komt een omleidingsroute en blijven de woningen bereikbaar. Wanneer nodig, neemt Mekante Diek
contact op met de eigenaren om deze werkzaamheden af te stemmen en toestemming te vragen.
Contact
Kijk voor meer informatie over de dijkversterking op www.wsrl.nl/dijkversterking-tiel-waardenburg
of neem contact op met Chantal Schoen van bouwcombinatie Mekante Diek via 06 3063 28 37.

