Informatiebijeenkomst dijkversterking Wolferen - Sprok 8 juni 2021
Vragen en antwoorden
1.

Hoe zit het met de afsluiting van de Waaldijk tijdens de werkzaamheden?
De aannemer werkt in 7 clusters (A t/m G). Als een cluster klaar is, starten ze met de
volgende. Alleen Clusters B en C starten tegelijk (het traject tussen de spoorbrug Nijmegen en
camping De Grote Altena). Deze zijn naar verwachting eind 2022 afgerond. Daarna starten
we met de clusters D t/m G (vanaf camping De Grote Altena tot aan Wolferen) en hiermee
verwachten we eind 2023 klaar te zijn. Als laatste gaan we aan het werk bij cluster A (tussen
Nijmegen en Sprok) en hiermee verwachten we ook weer na ongeveer een jaar klaar te zijn,
dus eind 2024/begin 2025.
Deze planning houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan
ook. Dus er kan vertraging of versnelling optreden.
Uitgangspunt is dat de dijk afgesloten is tijdens het werk. Dus houd rekening met
verkeershinder. Ook zijn sommige plekken dan moeilijk bereikbaar. Voor de bereikbaarheid
van een woning en/of percelen maken we passende afspraken met de
eigenaar/bewoners/gebruiker.
De aannemer informeert dijkbewoners van een cluster via aparte bijeenkomsten: de
zogenaamde clusterbijeenkomsten. Voordat het werk in een cluster start, ontvangen de
dijkbewoners hiervoor een uitnodiging.
Tijdens de uitvoering werken we met WhatsApp-groepen, voor elke cluster één. Daarmee
houden we u regelmatig en kort op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met uw
toestemming voegen we u toe aan de Whatsapp-groep van uw cluster.
Op de website www.dijkversterkingwolferensprok.nl is alle informatie over de voortgang in
een cluster terug te lezen.

2.

Werken jullie in de winter aan de dijk ?
We werken in de winter met name binnendijks en op de kruin onder strenge voorwaarden
(hoogwateractieplan). Buitendijks wordt in die periode niet aan het talud en de bekledingen
gewerkt. Wel wordt er jaarrond gebruik gemaakt van de laad- en loslocaties op de Waal.

3.

Is bij jullie bekend dat er werkzaamheden op Park Tergouw worden uitgevoerd in het 3e en
4e kwartaal?
Worden er dan op het Park door Liander nieuwe gas- en elektra leidingen gerealiseerd? We
hebben er iets van vernomen, maar de exacte planning is niet bekend. Dank voor deze
melding. We gaan uiteraard controleren of hier raakvlakken zijn.

4.

Wanneer komt het definitieve grondmemo op site?
Er wordt momenteel gewerkt aan het memo ‘Grond’. Voor het toepassen van grond is weten regelgeving de basis. In dit memo beantwoorden we vragen zoals: :
 hoe kunnen we aantonen dat het de schoonste klasse is
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 wat is het proces van aanbrengen
 wie controleert daarop
 waar kan ik terecht met vragen
Zodra het memo klaar is zetten we het op de website
5.

Wat is op dit moment de status van de Gastvrije Waaldijk ?
De Gastvrije Waaldijk loopt van Gorinchem tot Sterreschans. Hierover maakt een apart
projectteam momenteel afspraken met gemeentes in een samenwerkingsovereenkomst .
Hoe zich dit verder gaat ontwikkelen is nog niet bekend, maar hier zullen we in de toekomst
op terugkomen.

6.

Wanneer wordt bekend gemaakt wanneer wegen afgesloten zijn en percelen onbereikbaar
worden?
We maken een wegafsluiting minimaal 6 weken van te voren bekend op het betreffende
wegvak. Percelen zullen altijd bereikbaar zijn, eventueel via een tijdelijke route in overleg met
de aannemer.
Ook is de gemeente hierbij betrokken; samen maken we bereikbaarheidsplannen. Denk
hierbij aan aanvoerroutes van materiaal en grond, postbezorgers, ophaaldiensten containers,
calamiteitendiensten, openbaar vervoer, buurtbus, recreatieve organisaties (4-daagse).

7.

Tot wanneer geldt de Schaderegeling?
Schade die ontstaat na de uitvoering van het werk kan gemeld worden bij het Waterschap.
Als dit na vijf jaar gebeurt, dan moet de bewoner/schademelder zelf aantonen dat deze
schade is ontstaan door de dijkversterking
Overigens als er schade optreedt tijdens de uitvoering, dan kunt u dat melden via de
omgevingstelefoon (06-51469206).

8.

Wat zijn de werkdagen per week en de werktijden tijdens de werkzaamheden?
De aannemer werkt van maandag t/m vrijdag, van 7u tot ongeveer 16-17uur. Soms moet er
buiten werktijd of op een zaterdag wat gebeuren, zoals b.v. het lossen van schepen, maar dat
zijn uitzonderingen.

9.

10.

Komt het projectkantoor te staan op het braakliggende terrein naast de begraafplaats en
achter Tergouw?
Ja, dat klopt. Dit is een projectkantoor voor kantoormedewerkers’ en voor de uitvoerders.
En hoelang blijft het projectkantoor hier staan?
Gedurende de gehele uitvoering van de dijkversterking.

11.

Blijft het mogelijk om de achteringang van Tergouw te gebruiken als looproute als het
kantoor hier staat?
Ja, deze looproute blijft gehandhaafd.

17-06-2021 15:00:0017-06-2021

2

12.

Waar komt de grond vandaan, blijft een belangrijke vraag...
De grond, die wordt aangevoerd om de dijkversterking te realiseren, is van de schoonste
klasse. Het is de schoonste kwaliteit grond die beschikbaar is voor dit soort werk. Binnenkort
zal het Waar de grond precies vandaan zal komen weten we nog niet. Soms komt er klei vrij
uit een ander project, dat we kunnen gebruiken maar dat weten we dus niet van tevoren. De
eerste klei komt waarschijnlijk uit locatie win-locaties hier bij de rivier.
memo 'Grond’ binnenkort op de website staan.

13.

In welke fase van de uitvoering worden de damwanden ingebracht.
In elke afzonderlijke cluster worden kunststof en stalen damwanden aangebracht. Dit is een
onderdeel van het werk binnen een cluster. Zie ook vraag 1 voor de planning van de clusters.

14.

Ik heb gelezen dat de auto te gast wordt. Hoe wordt dit ingevuld?
De wegindeling komt in de basis terug, zoals deze nu ook is. Wel wordt de Gastvrije Waaldijk
nog geïmplementeerd in het project, hoe dit er exact uit gaat zien wordt nog uitgewerkt.

15.

We begrijpen dat het leggen van leidingen al medio juli van start gaat in sectie B en C.
Wanneer en hoe worden de bewoners bericht over de precieze datum van de
werkzaamheden?
Deze maand (juni 21) zult u hierover uitgebreid worden geïnformeerd.

16.

Wordt overal schone grond toegepast of alleen op percelen van particulieren?
Ja, op het gehele traject wordt dezelfde schone grond toegepast voor wat betreft de te
leveren grond.

17.

Voor uitvoering vindt nog een telefonisch consult plaats. M met welke termijn wordt dit
ingepland per cluster?
Als er na de eerste clusterbijeenkomst nog extra contact nodig is, dan neemt de
omgevingsmanager daarvoor het initiatief. U kunt ook altijd zelf contact opnemen via de
omgevingstelefoon.

18.

19.

Wordt de Waaldijk van Cluster B en C in een periode tegelijkertijd afgesloten?
Ja, maar er zullen wel omleidingsroutes aangelegd worden. Daarbij houden we rekening met ,
gemotoriseerd verkeer en b.v. fietsers.
Is dan de gehele Waaldijk vanaf aug/sept afgesloten van Lent t/m Wolferen geheel
afgesloten?
Nee, dit gebeurt per fase, dus eerst de clusters B en C, daarna D t/m G en als laatste cluster A.

20.

Gebruiken jullie ook Dorpsgeluiden om de afsluiting van de dijk in Oosterhoud en SlijkEwijk aan te kondigen? Hij komt maandelijks uit.
Ja we zullen ook in Dorpsgeluiden de afsluiting aankondigen.

17-06-2021 15:00:0017-06-2021

3

21.

Hoe ziet jaarplanning er verder uit? Hoe zit het bijvoorbeeld met het broedseizoen?
Dat wordt per cluster nader toegelicht. Met het broedseizoen zijn we bekend, en ook met
andere voorwaarden (Natura2000) op dit gebied.

22.

Hoe/waar worden de aan- en afvoerroutes voor materiaal ingericht voor cluster B en C?
Grote hoeveelheden (bulk) gaan via de laad- en loslocaties aan de Waal. Voor materiaal dat
over de weg (as) komt, zijn er aan- en afvoerroutes. Die zijn in overleg met de gemeentes
vastgelegd.

23.

Wanneer vindt bomencompensatie plaats? Is dat gelijktijdig met de uitvoering?
Alle nieuwe beplantingen worden aan het einde van de uitvoeringsperiode over het gehele
traject in één keer gerealiseerd.

24.

Hoe lang na de versterking meten jullie de effecten op kwel en grondwater?
We monitoren standaard een aantal zaken, maar specifiek m.b.t. de meting van kwel en
grondwater meten we niet.
De halfjaarlijkse boutjesmeting bij de woningen gaat in ieder geval wel gewoon door.

25.

Wordt de dijk na verzwaring ook autoluw? En hoe ziet dat er dan uit? (zie ook vr 14)
Zie vraag 14.

26.

Waar het projectkantoor komt te staan ligt nu een ‘groene bult’. Ruimen jullie die op?
Ja, die wordt opgeruimd, inclusief de Japanse Duizendknoop die erin zit. Het ziet er nu al wat
netter uit, we zijn al gestart met opruimen.

27.

Met welke techniek worden de damwanden aangebracht? Welke overlast is daarbij te
verwachten?
De damwanden worden met een HFVM-blok ingetrild. We treffen maatregelen om schades te
minimaliseren.
De damwanden worden per cluster “gezet”. We hebben 1 tot 3 maanden nodig voor
voorbereidend werk, dan zetten we de damwanden. In de Het afwerken erna duurt 2-3
maanden.
Van het trillen van de damwanden kunt u geluidsoverlast ervaren.
Op risicovolle locaties worden beheersmaatregelen toegepast, zie ook vraag 28.

28.

Welke alternatieve methodes zijn er als het intrillen van de damwand niet werkt of kan?
Het kan zijn dat het intrillen van damwanden niet kan, bijvoorbeeld door obstakels in de
grond. Dan zijn alternatieve manieren: fluïderen of het gebruikmaken van een drukstelling.

29.

Is het al bekend waar de grond vandaan komt?
Zie vraag 12.
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30.

Drukstelling met kunststof ook mogelijk?
Drukken met kunststof is niet mogelijk. De harde grondslagen laten dit niet toe. We
verwachten overigens dat een alternatief niet nodig is. De huidige voorziene
uitvoeringsmethode is haalbaar en betrouwbaar.
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