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Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we
verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het
gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt
13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de stappen en planning van
het formele proces, over het uitvoeringsontwerp en de
werkzaamheden.

Reacties op het projectplan Waterwet
Het projectplan Waterwet over het nieuwe
dijkontwerp heeft van 2 oktober tot en
met 13 november 2020 ter inzage gelegen.
Iedereen kon hier formeel op reageren door
een zienswijze in te dienen. We ontvingen
35 zienswijzen. In de afbeelding hieronder
kunt u zien over welke thema’s de reacties
gaan.
Hoe nu verder?
Zienswijzen op de ontwerpbesluiten
voor de dijkversterking kunnen leiden
tot aanpassing van het definitieve plan.

Daarom volgen we een zorgvuldig proces
voor de beantwoording:
1. Alle indieners van een zienswijze hebben
inmiddels een ontvangstbevestiging
ontvangen.
2. Momenteel beoordelen we de ziens
wijzen en maken een concept antwoord
die we verwerken in de zogenaamde Nota
van Antwoord. Hierin staan overigens geen
namen en adressen van de indieners.
3. Het Algemeen Bestuur van het
waterschap stelt het definitieve
projectplan Waterwet vast inclusief de
Onderwerpen van de zienswijzen
Ontwerp
Waterhuishouding
Grondverwerving /planschade
Grondkwaliteit
Hinder en schade
Nut en noodzaak
Kabels en Leidingen
Overig (groen, weginrichting,
natuur, werkstroken,op en afritten,
bereikbaarheid, beheer)
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Nota van Antwoord. Dit is op 23 april 2021.
4. Daarna ontvangen alle indieners van
de zienswijzen een brief van de provincie
Gelderland met daarin de individuele
beantwoording van de ingebrachte
punten.
5. De provincie neemt een goedkeurings
besluit. Dit is naar verwachting in juli 2021.
6. Daarna ligt het projectplan Waterwet
en alle bijbehorende stukken weer zes
weken ter inzage. Deze terinzagelegging
is bedoeld voor iedereen die vindt dat
de beantwoording van de zienswijze
niet afdoende is en kan dan een beroep
instellen.
7. Hierna zijn alle stukken onherroepelijk
en kan de uitvoering starten.
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Uitvoeringsontwerp
Het huidige projectplan heeft nog niet
het detailniveau dat nodig is om op alle
vragen een volledig antwoord te geven.
We werken tenslotte van grof naar
fijn. Bij de verdere uitwerking van het
projectplan naar een uitvoeringsontwerp
worden de bewoners met een ‘direct
belang’ geïnformeerd. Dit zijn bewoners
die een oprit naar de dijk hebben of
waar de nieuwe dijk hun eigendom
raakt. Het uitvoeringsontwerp zal met
hen worden gedeeld en samen kijken
we welke aandachtspunten er nog zijn.
Vervolgens gaan we na of deze punten

ingepast kunnen worden in
het uitvoeringsontwerp. Het
uitvoeringsontwerp moet klaar zijn voor
de start van de uitvoering.
De aannemer voert de werkzaamheden
uit in dijkvakken. Sommige dijkvakken
zijn in 2021 aan de beurt, andere pas in
2022 of later.
In een informatiebijeenkomst voor
de zomer zal de aannemer het totale
uitvoeringsplan toelichten. Later zal de
omgevingsmanager de bewoners ook per
dijkvak gedetailleerd informeren over de
aanpak en planning.

Covid-19

Waterschap Rivierenland volgt de
richtlijnen van het RIVM om verdere
verspreiding van het Coronavirus
(COVID-19) tegen te gaan. Dit betekent
dat we niet bij u thuis (keukentafel
gesprekken) komen, geen bijeenkom
sten houden en vanuit huis werken.
Natuurlijk kunt u wel een telefonische
afspraak maken. Ook kunnen we beeld
bellen met meerdere personen tegelijk
als u beschikt over een smartphone,
tablet of laptop. En per e-mail zijn we
goed bereikbaar. In het colofon vindt u
onze contactgegevens.

Grondverwerving
Voor het realiseren van de dijkversterking
is soms grond nodig. Het waterschap
koopt deze grond aan, vestigt er een
zakelijk recht op, of neemt het tijdelijk in
gebruik.
Inmiddels hebben perceeleigenaren
hiervoor een aanbod/aanbieding

ontvangen op basis van een eerdere
taxatie.
Mocht u nog vragen hebben over de
grondverwerving, neem dan contact
op met de grondverwerver/taxateur
waar u contact mee heeft of bel de
omgevingstelefoon.

Werkzaamheden langs de dijk
Proefsleuven kabels en leidingen
Een onderdeel van de dijkversterking is
het verleggen van de kabels en leidingen
voor gas, water, elektriciteit en data.
Veel leidingen liggen ‘in de weg’ bij de
dijkversterking of voldoen niet meer aan
de normering. Daarom moet een groot
deel van de leidingen voor of tijdens de
dijkversterking verlegd of vernieuwd
worden.
Om de exacte ligging van de kabel of
leiding te bepalen graven we op een
aantal locaties proefsleuven. Als blijkt dat
de kabel buiten het nieuwe dijkontwerp
ligt, dan is verleggen niet nodig.
Archeologische proefsleuven
In de tweede helft van maart graven we
proefsleuven op plekken waar mogelijk
archeologische resten aanwezig zijn. Als
deze resten er daadwerkelijk zijn, dan
kan in overleg met het bevoegde gezag
besloten worden tot een opgraving.
Onderzoek naar Japanse duizendknop
Op een aantal plekken langs en op de
dijk is Japanse duizendknoop aange

troffen. Deze plant groeit en verspreidt
zich snel met hele diepe worstelstokken
en veroorzaakt veel schade. Het maakt
bijvoorbeeld bestaande scheuren en
spleten in het asfalt groter. Of verdrukt
de dijkconstructie. Daarom gaan we de
Japanse duizendknoop uitgraven, verwij
deren en afvoeren. Want een klein stukje
stengel of wortel (1cm) groeit weer uit
tot nieuwe plant.
Op dit moment* maken we proefsleuven
op plekken waar de plant is aangetroffen.
Zo kunnen we bepalen hoeveel grond er
afgegraven en afgevoerd moeten worden
en hoeveelheid nieuwe grond er nodig is
ter vervanging.
Boringen
In januari en februari* voeren we op
verschillende plekken (hand)boringen
uit. Dit is een uitbreiding op eerder
uitgevoerde grondonderzoeken. In
februari worden ook op alle bestaande
op- en afritten onderzocht. Er wordt
geboord in de bestaande verharding en
in de onderliggende funderingslaag.

Colofon

De Betuwse Waard voert dijkversterking
Wolferen-Sprok uit in opdracht van Waterschap
Rivierenland.

T 06-51 46 92 06
E M.SecretariaatWoS@wsrl.nl
I www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Bezoekadres: Koppelingsweg 10, Andelst

De Betuwse Waard en dijkversterking
De dijk tussen Wolferen tot aan Sprok wordt
versterkt zodat deze voor de toekomst voldoende
veilig is. Het ontwerpteam De Betuwse Waard
werkt aan een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar
ontwerp voor deze dijkversterking en bestaat uit
Waterschap Rivierenland, aannemer Combinatie
De Betuwse Waard en Witteveen+Bos.

* als de weersomstandigheden het toelaten

In opdracht van
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