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De kop is er af

De afgelopen maanden heeft u gemerkt
dat de voorbereiding van de dijkversterking Wolferen – Sprok van start is gegaan.
In de zomerperiode is het Dijkenteam
nadrukkelijk op de Waaldijk aanwezig
geweest. Binnen het belevingswaardenonderzoek zijn mensen gevraagd naar
hun beleving van de dijk, het landschap
en de directe omgeving en met interviews
heeft het Dijkenteam het “het verhaal
van de dijk” uitgediept. Parallel hieraan is
een aantal inventariserende onderzoeken
uitgezet met de volgende onderwerpen:
cultuurhistorische- en natuurwaarden
in het gebied, bodemkwaliteit, nietgesprongen explosieven, verkeer en
bereikbaarheid, ruimtelijke plannen en
benodigde vergunningen.
De komende maand koppelt het Dijkenteam in het Ruimtelijk kwaliteitskader
terug welke informatie er is verzameld.
Dit is een document met de beschrijving
van kwaliteiten en knelpunten van de dijk

tussen Wolferen en Sprok, een visie op
de versterkingsopgave en eerste ontwerp
uitgangspunten voor verschillende deelgebieden. Ook worden de uitkomsten van
het belevingswaardenonderzoek beeldend samengevat. 18 oktober organiseert
het Dijkenteam een inloopavond in SlijkEwijk waar u van harte welkom bent om
deze resultaten te bekijken.
Voor de zomer is de dijk opnieuw inge
meten en is het grondmechanisch onderzoek van de ondergrond uitgevoerd. Met
deze gegevens is het geotechnisch team
van het waterschap gestart met het doorrekenen van de huidige sterkte van de
dijk om te onderzoeken waar de dijk wel
of niet voldoet aan de norm voor waterveiligheid. De planning is dat dit begin
volgend jaar helder is.
Dat is het volgende moment om u te
informeren: we gaan dan samen met u
op zoek naar de best passende oplossing
voor de dijkversterking Wolferen - Sprok.

Belevingswaarden
onderzoek
Deze zomer voerden Bureau Stroom en
Witteveen+Bos een belevingswaarden
onderzoek uit op de Waaldijk, als onderdeel van het ruimtelijk kwaliteitskader.
Met het belevingswaardenonderzoek
brengt het waterschap de belangrijkste
waarden van de dijk in beeld, om hier in
de latere fases van het project rekening
mee te houden. Voor het onderzoek
spraken we bewoners en betrokkenen
over hun beleving en ideeën bij de dijk
en de komende dijkversterking.
Bewoners en recreanten aan zet

Het belevingswaardenonderzoek startte
op 6 juli 2016 met een kennisavond.
Vervolgens spraken we in juli en augustus
2016 met acht deskundigen. Op verschillende plekken langs de dijk enquêteerden
we vijftig bewoners en honderd recreanten van buiten het projectgebied.
De respondenten waarderen de mogelijkheid om de eigen stem te laten horen.
Zij zien een duidelijke verbetering ten
opzichte van de laatste dijkversterking.
“Bij de eerste dijkverzwaring kwamen ze
met voldongen feiten. Dat was niet fijn.”
De respondenten hopen dat er ook echt
iets met hun input gedaan wordt, maar
zijn wel sceptisch. “Dit is een prettige aanpak, wel afwachten wat het waterschap
er echt mee gaat doen.”
Resultaten

Door zijn hoge ligging in het landschap is
de dijk de perfecte plek om te genieten
van het weidse en afwisselende uitzicht,
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Informatiebijeenkomst
18 oktober

dat door de kenmerkende kronkels ook
nog regelmatig verrassingen biedt: “Heel
erg mooi en ook wel afwisselend. Elke
keer als je komt zie je weer iets nieuws.”
“De weidsheid van het landschap, het
silhouet van steden en dorpjes.” Er is veel
waardering voor de natuur en cultuur
historische elementen. Dat geldt ook voor
de Waal met alle schepen, de meanders
en het levendige water.

Grondmechanisch
en landmeetkundig
onderzoek

Een opvallend verschil tussen bewoners
en recreanten is dat de bewoners de dijk
vaak als druk ervaren. Zij vinden dat de
verschillende weggebruikers niet goed
met elkaar samengaan. De recreanten
genieten juist van de rust en stilte van het
gebied. Omdat bewoners vaker op de dijk
komen, is de drukte en veiligheid op de
dijk voor hen ook belangrijker dan voor
de recreanten. Een ander verschil is dat
bewoners de veranderende waterstanden
van de rivier meer beleven en waarderen dan recreanten, die vaak maar af en
toe op de dijk zijn. Zij krijgen alleen een
momentopname te zien.

Met alle gegevens die uit het grondmechanisch onderzoek zijn gekomen hebben
we nu goed in beeld wat de grondlagen
zijn in de bodem. Het landmeetkundig
onderzoek laat onder meer zien wat
dieptes zijn van waterpartijen, wat de
maaiveldhoogtes zijn, hoe de dijk zich
verhoudt met de omgeving. Ook zijn er
peilbuizen geplaatst waarmee we maandelijks de grondwaterstanden op verschillende locaties uitlezen: we zien hiermee
de invloed van hoog water terug op de
grondwaterstand rondom de dijk. Overigens worden de peilbuizen in 2018 weer
verwijderd.
Met al deze gegevens kunnen we gaan
berekenen hoe veilig de dijk nu is: waar
moeten we aan de slag en waar niet.

Ruimtelijk
kwaliteitskader

Inspectie
langsconstructies

Een dijk staat niet op zichzelf maar ligt
ingebed in het landschap. Een dijkversterking is daarom naast een technische
ook een ruimtelijke opgave. Maar hoe
zorgen we ervoor dat er straks niet alleen
een veilige dijk ligt, maar ook een dijk
die mooi is en gewaardeerd wordt door
iedereen die er gebruik van maakt?
Voor het dijkversterkingsproject
Wolferen-Sprok stelt Witteveen+Bos
dit najaar daarom een Ruimtelijk
kwaliteitskader(RKK) op. Het kwaliteitskader is een instrument om vroegtijdig in
het proces samen met gebiedspartijen de
belangrijkste gebiedskwaliteiten en meekoppelkansen in beeld te krijgen voor een
goed planproces. Het RKK is daarnaast
van belang als gespreksonderwerp met de
omgeving: alle resultaten van onderzoeken komen hierin samen en vormen de
basis voor de verdere planstudie.

In de periode 26 september tot en met
7 oktober 2016 voert advies- en inge
nieursbureau ADCIM inspecties uit bij
de langsconstructies tussen Wolferen en
Sprok. Langsconstructies zijn aanwezige
damwandschermen in de dijk.
Deze constructies zijn in de jaren 90
geplaatst en nu willen we precies weten
wat de afmetingen zijn en wat de huidige
kwaliteit en materiaalsterkte is van deze
damwandschermen. Hiermee kunnen we
beoordelen of deze schermen hergebruikt
kunnen worden in deze dijkversterking.
Wat doen we precies? We graven een
deel vrij van de damwand, maken dit
schoon en nemen een monster door een
klein stukje uit de wand te boren. Daarna
wordt de damwand hersteld en de grond
weer aangevuld. Ook bepalen we door
een sondering de lengte (diepte) van de
damwand.

Verschillen
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Meldt u nu aan voor
de digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief over de dijkversterking
Wolferen – Sprok is een uitgave van
Waterschap Rivierenland. We ontvangen
graag uw e-mailadres, zodat we u in de
toekomst een digitale nieuwsbrief kunnen toesturen. U kunt zich aanmelden
voor deze nieuwsbrief door een e-mail
te sturen met uw adresgegevens naar
g.vanden.oudenalder@wsrl.nl

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen
met omgevingsmanager Cécile Bouwman, telefoon 06 5146 5138, e-mail
c.bouwman@wsrl.nl. Dit project is te
vinden op www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl > projecten >
Wolferen-Sprok.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
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De dijk is ook belangrijk als een verbindingsroute en een landschapselement dat
de verschillende landschappen en objecten met elkaar verbindt. Mensen trekken
ook graag met de fiets of te voet de uiterwaarden en het binnendijkse gebied in.
De wandel- en fietspaden zijn daarvoor
erg belangrijk.

Graag willen we u uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst op 18 oktober in
het Dorpshuis Beatrix, Dorpsstraat 15 in
Slijk-Ewijk. U krijgt hier meer informatie
over het belevingswaardenonderzoek en
het ruimtelijk kwaliteitskader. We starten
om 19.00 uur en de bijeenkomst duurt tot
ongeveer 21.30 uur. Ook is er ruimte voor
het stellen van vragen. We hopen u dan te
verwelkomen!

