sterke dijken
schoon water
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• 2022

Waardevolle Waaldijk

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal)
en Waardenburg (A2) moet worden
versterkt, omdat die niet voldoet
aan de wettelijke veiligheidseisen.
Bouwcombinatie Mekante Diek
(bestaande uit Ploegam, Van
Oord en Dura Vermeer) voert,
in opdracht van Waterschap
Rivierenland, de dijkversterking uit.
Voorbereidende werkzaamheden
zijn inmiddels gestart. In deze
nieuwsbrief informeren wij u onder
andere over de themabijeenkomst
die het waterschap organiseert en
over de opening van het digitaal
bezoekerscentrum.

Themabijeenkomst ‘Schade
tijdens de werkzaamheden’
Bouwcombinatie Mekante Diek is bezig
met voorbereidende werkzaamheden
voor de uitvoering van dijkversterking
Tiel‑Waardenburg. Volgend voorjaar start
de uitvoering. Dat gaat niet ongemerkt
voorbij. Dijkbewoners gaan hinder
ondervinden van de werkzaamheden.
Schade kan daar onderdeel van uitmaken.
Als dat gebeurt, wilt u weten waar u aan
toe bent. Daarom organiseert Waterschap
Rivierenland een themabijeenkomst
voor bewoners die langs en net achter
de dijk wonen over het onderwerp
‘Schade tijdens de werkzaamheden’.
Bouwcombinatie Mekante Diek is deze
avond ook aanwezig.

De bijeenkomst vindt plaats op
twee locaties:
• Donderdag 10 november in Huis
Op Hemert, Blankenburgsestraat 3
in Ophemert.
• Woensdag 16 november in buurthuis
Toevershof, Walgtsestraat 5 in Varik.
Programma
Voor beide locaties geldt: u bent welkom
om binnen te lopen vanaf 19.00 uur.
Met een kop koffie of thee kunt u
plaatsnemen voor de presentatie.
Deze start om 19.15 uur en duurt een uur.
De bijeenkomst eindigt om 20.30 uur.
We zien u graag op donderdag
10 november in Ophemert of
woensdag 16 november in Varik!

Digitaal bezoekerscentrum
Het digitale bezoekerscentrum van dijkversterking Tiel-Waardenburg is
geopend! Het bezoekerscentrum is een gezamenlijk initiatief van Waterschap
Rivierenland en bouwcombinatie Mekante Diek en kan 24/7 worden bezocht
via www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl.
In het centrum vindt u onder andere nieuwsberichten, een meldingenloket,
foto’s en video’s. Ook is er informatie over de werkzaamheden te vinden.
Kom gerust eens een kijkje nemen!
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Foto:
Paul Poels Fotografie

Nieuwe
video online
In deze nieuwe video gaan omgevings
managers Hendrika Jager en Basten Heeg
van Waterschap Rivierenland met elkaar in
gesprek over de werkzaamheden die op
dat moment buiten plaatsvinden: bomen
kap en de sloop van de eerste woning.
Bekijk de video via het digitale
bezoekerscentrum of op Facebook.

Bouwcombinatie Mekante Diek is
buiten bezig met werkzaamheden
voor dijkversterking Tiel‑Waardenburg
ter voorbereiding op de uitvoering.
Inmiddels ontvangt u ook via het
omgevingsteam van Mekante Diek
informatie over de werkzaamheden
die worden uitgevoerd. Dat gebeurt
via de BouwApp, de uitvoerings
nieuwsbrief, bewonersbrieven en het
digitale bezoekerscentrum (zie ook
hieronder: ‘Volg bouwcombinatie
Mekante Diek’). Via deze kanalen
kan Mekante Diek informatie over
werkzaamheden, of bijvoorbeeld
een omleidingsroute, snel delen.
Vanaf 2023 zal deze nieuwsbrief van
Waterschap Rivierenland daarom
minder vaak verschijnen. Heeft u
vragen of opmerkingen? Waterschap
Rivierenland blijft bereikbaar en nauw
betrokken. Onze contactgegevens
vindt u hiernaast.

Volg bouwcombinatie
Mekante Diek
Download de BouwApp
Scan de QRcode, of ga
naar de appstore om de
app gratis te downloaden.
• Zoek in de app naar ‘Dijkversterking
Tiel-Waardenburg’, open het project
en klik op ‘volgen’
• Selecteer betreffende doelgroep.

Aanmelden voor de uitvoerings
nieuwsbrief
Bouwcombinatie Mekante Diek
verzendt periodiek een uitvoerings
nieuwsbrief. De uitvoeringsnieuwsbrief
biedt ruimte voor informatie over de
werkzaamheden en planning van
Mekante Diek. Aanmelden voor deze
nieuwsbrief kan door een e-mail te
sturen naar omgeving@mekantediek.nl.
Vermeld in de onderwerpregel
‘Inschrijving nieuwsbrief’.

Met zorg naar veiligheid

Een van de kerntaken van Waterschap Rivierenland is de zorg voor droge voeten bij hoogwater.
Dat betekent dat het waterschap de dijken versterkt wanneer dat nodig is, en daarmee de Betuwe op
een duurzame manier beschermt tegen hoogwater op de Waal. Ook de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal)
en Waardenburg (A2) moet worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels.
Dat betekent dat de dijk in zijn geheel moet worden aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst.
Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt.
Aannemerscombinatie Mekante Diek gaat komende jaren de dijkversterking uitvoeren. Dat zal niet
ongemerkt voorbij gaan. Bewoners langs de dijk en in de dorpen gaan hinder ondervinden van de werk
zaamheden. Met zorg en oog voor omgeving, duurzaamheid en kosten werken het waterschap
en Mekante Diek toe naar het eindresultaat: een veilige dijk eind 2026.
Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwater
beschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen
en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds
de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken
we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.
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Planning
2022
Voorbereidende werkzaamheden
2023-2026
Uitvoeringswerkzaamheden
dijkversterking
2026
Dijk veilig en voldoet aan de norm

Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking
Tiel-Waardenburg is een uitgave van
Waterschap Rivierenland.
Informatie over dijkversterking
Tiel-Waardenburg is te vinden via het
digitale bezoekerscentrum:
dijkversterkingtielwaardenburg.nl en
@waterveiligheidTielWaardenburg
Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt
u contact opnemen met omgevings
manager Basten Heeg via telefoon
nummer 06 12 57 08 06 of e-mailen
naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan
door ons een e-mail te sturen of te
bellen.
Voor vragen over de werkzaamheden
van bouwcombinatie Mekante Diek
kunt u bellen met 06 21 59 09 37 (op
werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur).
Of stuur een e-mail naar
omgeving@mekantediek.nl
Waterschap Rivierenland
Postbus 599, 4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Samenstelling en redactie: Waterschap Rivierenland

Informatie via
Mekante Diek

