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Waar staan we nu met de dijkversterking?
Graag willen we u vertellen waar wij veelal achter de schermen – mee bezig
zijn geweest. Na de goedbezochte informatieavonden in maart zijn we verder
gegaan met aanvullende onderzoeken en
het opzetten van dit project. Het grondonderzoek is inmiddels grotendeels uitgevoerd en we hebben de resultaten van de
veiligheidsanalyse van de hele dijk. Daaruit blijkt dat de dijk over de hele lengte
versterkt moet worden om in de toekomst
te voldoen aan de veiligheidsnorm. Sommige delen zijn niet hoog genoeg, veel
stukken zijn niet stabiel genoeg of een
combinatie van problemen is aan de orde.
Verkenning dijkteruglegging Oosterhout
Daarnaast hebben we met de provincie
Gelderland afgesproken dat we in deze
fase van het project ook gaan verkennen
of een dijkteruglegging bij Oosterhout
een optie is om mee te nemen.
Deze dijkteruglegging valt eigenlijk onder

de mogelijkheden voor rivierverruiming
die opgenomen zijn in de Voorkeursstrategie Waal-Merwede, onderdeel van
het Deltaprogramma. Om te voorkomen
dat er in korte tijd verschillende projecten
in een gebied uitgevoerd moeten worden,
bekijken we samen met u of deze
dijkteruglegging een mogelijk alternatief
is. En zoals alle maatregelen kijken we
ook hierbij in de verkenning of het een
eﬀectieve maatregel is, of het financieel
haalbaar is, of er wellicht ook kansen in
zitten.
Samen keuzes maken
In de omgeving horen we soms dat ‘wij
de plannen vast al klaar hebben liggen
en dat wij al precies weten wat we willen
doen’. Dat is niet zo, we staan nu echt aan
de beginfase van dit project. We weten
nu goed wat er aan de hand is met de
dijk en we weten ook dat de dijk sterker
moet worden om veilig te blijven voor de

komende 50 jaar. Keuzes hoe we dit gaan
doen zijn nog niet gemaakt, want daar
hebben we uw hulp bij nodig. We willen
de komende tijd allerlei alternatieven
voor de dijkversterking samen met u
onderzoeken, bespreken en afwegen.
Ondersteuning
We hebben inmiddels een ingenieursbureau gecontracteerd, Witteveen+Bos.
De medewerkers hiervan gaan u en ons
ondersteunen bij het maken en uitwerken
van de plannen rondom de dijkversterking en de verkenning van een dijkteruglegging bij Oosterhout. Dat betekent in de
komende periode het uitwerken van allerlei alternatieven rondom deze dijk. Vanuit
al deze alternatieven kiezen we gezamenlijk voor de meeste optimale keuze:
het voorkeursalternatief. In de tweede
helft van 2018 willen we u dat voorkeursalternatief ook formeel voorleggen in een
inspraakprocedure.
Woningbouw in Nijmegen
In de gemeente Nijmegen zijn er
verschillende woningbouwprojecten, waar
de gemeente zo snel mogelijk mee aan
de slag wil: Hof van Holland, Vossenpels
en Stelt-Zuid. Het bestemmingsplan voor
Vossenpels en Stelt-Zuid is al vastgesteld.
Waterschap Rivierenland en gemeente
Nijmegen hebben in nauwe samenwerking
een plan uitgewerkt dat dijkversterking
en gebiedsontwikkeling op deze plekken
combineert.
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Meerdere nieuwsbrieven?

Graag kijken we samen met u naar de
oplossingen voor de dijkveiligheid tussen Wolferen en Sprok. Tijdens de zomer
onderzoekt Witteveen+Bos welke alternatieven er zijn om de dijk veilig te maken
en gaat deze in ateliers na de zomer aan u
voorleggen. Voor het traject Oosterhout
wordt er naast het versterken ook
gekeken naar het mogelijk terugleggen van
de dijk. We hebben Matthijs Kok (hoog
leraar waterveiligheid, TU Delft) gevraagd
om op 29 augustus een gastcollege
te geven over het nut en noodzaak
rondom de dijkversterking en hoe dit
zich verhoudt met de dijkteruglegging.
Vervolgens nemen we de deelnemers
van deze sessie mee in de verschillende
mogelijkheden in het gebied. De precieze
gegevens van deze bijeenkomst vindt u zo
spoedig mogelijk op onze website.

Externe
klankbordgroep
Na de zomer gaan we in ateliers samen
met u de mogelijke alternatieven voor
dit dijkproject uitwerken. Naast de ateliers gaan we tussentijdse resultaten
voorleggen en bespreken in een externe
klankbordgroep. In deze klankbordgroep
zitten mensen die specifieke belangen of
een belangengroep vertegenwoordigen.
Zij zien het als hun taak om informatie te
delen met hun achterban en ook ideeën,
wensen, kritische noten uit de achterban
bij ons terug te leggen. Zij kunnen voor
u ook een aanspreekpunt zijn wanneer
u vragen heeft of iets mee wil geven om
tijdens de vergaderingen te bespreken. De
contactgegevens van de klankbordgroepleden staan op de website van het project:
www.waterschaprivierenland.nl/wos

Ateliers Nijmegen, Slijk-Ewijk en Oosterhout
Na de zomer organiseren we ateliers, waar
u later nog een uitgebreide uitnodiging
voor krijgt. In deze ateliers gaan we samen
met u onderzoeken welke alternatieven
kansrijk zijn voor de dijkversterking en
mogelijke teruglegging. Uw input is hierbij
van groot belang! Onze (landschaps)
architecten denken met u mee en kunnen
uw ideeën direct op papier zetten.
Ook leggen zij uit wat er wel of niet

realiseerbaar is. Deze ateliers vinden in de
eerste week van september plaats. Omdat
het traject van Wolferen-Sprok lang is en
we specifieke informatie zoeken uit de
omgeving, knippen we het dijktraject in
drie delen, namelijk: Nijmegen, Slijk-Ewijk
en Oosterhout.
De kansrijke alternatieven worden in de
winter van 2017/2018 samen met u verder
verwerkt tot een voorkeursalternatief .

Planning
Overleg klankbordgroep

11 juli 2017

Uitwerken alternatieven

zomer 2017

Gastcollege Matthijs Kok/omgevingssessie

29 augustus 2017

Ateliers

september 2017

Uitwerken kansrijke alternatieven

oktober 2017-maart 2017

Concept-voorkeursalternatief

voorjaar 2018

Voorkeursalternatief in procedure

medio 2018

Planfase afgerond

2020

Uitvoering

2020-2023
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Meld 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
M.secretariaatWoS@wsrl.nl

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen
met omgevingsmanager Cécile
Bouwman, telefoon 06 5146 5138,
e-mail c.bouwman@wsrl.nl of
communicatieadviseur Jeannette Bos,
telefoon 06 2041 6279, e-mail
j.bos@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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Veiligheidsopgave
Oosterhout

Dit keer kan het zijn dat u op
verschillende namen meerdere
nieuwsbrieven op één adres ontvangt.
Onze adressenlijst bevat gegevens
uit verschillende databanken,
gemeentelijk, kadastraal, zelf
opgegeven. Wilt u minder of maar
één nieuwsbrief per adres wilt
ontvangen, dan vragen we u om dit
via M.SecretariaatWoS@wsrl.nl door
te geven, u kunt dan ook aangeven
op welke naam u de nieuwsbrief wilt
ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw medewerking!

