
“ Logisch, ik begrijp 
dat jullie dit gaan 

onderzoeken, maar leuk 
vind ik het niet!”

Nieuwsbrief Graaf Reinaldalliantie
dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
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Voorstel van kansrijke oplossingen

Een stap verder naar een  
veilige en leefbare dijk 
De Graaf Reinaldalliantie heeft een voorstel gedaan voor 
kansrijke oplossingen om de dijk tussen Gorinchem en 
Waardenburg te versterken. Hiermee is duidelijk geworden 
welke oplossingen voor de dijkversterking verder worden 
onderzocht en welke nu afvallen. Wanneer u dit nog niet 
gedaan heeft, horen we graag wat u van dit voorstel vindt!

Eind 2017 hebben wij, de Graaf Reinaldalliantie, vier 
inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin wij met bewoners 
in gesprek gingen over het voorstel van de kansrijke oplossingen 
nabij hun woning. De bewoners keken op dat moment direct mee 
over onze schouder bij het ‘werk in uitvoering’. Op de zogenaamde 
factsheets waren de voorstellen voor de kansrijke oplossingen te 
zien. Ook stond hierop  de noodzakelijke hoogte en de maximale 
ruimte die nodig is voor de toekomstige dijk. 
Alle vier de inloopbijeenkomsten zijn goed bezocht. Wij hebben 
veel bewoners en belanghebbenden 
persoonlijk kunnen spreken en hun situatie 
kunnen toelichten. De lokale verschillen zijn 
groot en zo ook de reacties van bewoners. 

Over de informatie die verteld is tijdens de bijeenkomsten wordt 
veel nagepraat. Heeft u  vragen of wilt u uw lokale situatie nog 
toegelicht hebben? Kom dan bij ons langs.

“ Tsja, dit was wel 
wat ik had verwacht. 

Eigenlijk weet ik nog steeds 
niets. Wanneer weet ik nu 
wat er precies bij mij gaat 

gebeuren?”

“Ach, we 
wachten wel af. 

We kunnen er toch 
niets tegen doen.”“Ik ben erg geschrokken 

van de grootte van de berm. 
Mijn huis ligt onder het 

getekende vlak.”
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Vanaf donderdag 22 maart 2018 ligt 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) van de Milieueffectrapportage 
(MER) ter inzage. Deze notitie geeft aan 
waar de MER over moet gaan. In deze 
notitie is vastgelegd welke oplossingen 
we gaan onderzoeken én welke niet. 
Ook beantwoordt het de vraag: welke 

Een interview met beide managers.

Gert-Jan, jij bent vertrokken, wat laat je 
achter?
Volgens mij een stevig fundament voor het 
vervolg. Er staat nu een goed gekwalificeerd 
team van medewerkers van het 
waterschap, aannemer en adviesbureau. 
Allemaal medewerkers die niet alleen zijn 
geselecteerd op hun kennis, maar ook 
op hun kwaliteiten om samen te werken. 
Samen vormen zij de Graaf Reinaldalliantie. 
Ook hebben we gezorgd voor een groot 
aantal betrokken bewoners. Door stevig in 
te zetten op actieve participatie heb ik er 
alle vertrouwen in dat we kunnen zorgen 
voor een veilige én leefbare dijk.

Leuk zo’n alliantie, maar wat hebben  
bewoners hieraan?
Het belangrijkste is dat we, omdat de 
aannemer al aan tafel zit,  sneller zekerheid 
hebben over de maakbaarheid van het 
ontwerp van de dijk. Want als we het 
ontwerp vaststellen, dan weten we zeker 
dat we dat ook kunnen uitvoeren.  

Het is de bedoeling dat de dijk na de dijkversterking uitnodigt 
om te fietsen, te wandelen en te genieten van het uitzicht. 
Dat dorpen weer verbonden zijn met de rivier en vissers 
mogelijkheden hebben om op goede visplekken te komen. 

Maar …. zover is het nog niet. Daarvoor moeten alle betrokkenen 
de handen ineen slaan. De Graaf Reinaldalliantie heeft daarom 
een ‘Recreatietafel’ georganiseerd. Het waterschap, de provincie, 
gemeenten, Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van de 
ensemble-werkgroepen waren uitgenodigd. Samen hebben we 
bepaald welke voorstellen van de ensemble-werkgroepen over 
recreatie al concreet vorm krijgen. En wat de komende twee 
maanden moet worden gedaan om recreatiemogelijkheden om 
te zetten in concrete projectvoorstellen. 

Hoe staat het met de andere voorstellen van de ensemble-
werkgroepen?
Dit was de centrale vraag op een bijeenkomst voor alle leden 
van de ensemble-werkgroepen. Veel ensemble-werkgroepleden 
waren aanwezig. Vorig jaar op 21 april hebben de bestuurders 
afgesproken om de voorstellen een stap verder te brengen.  
Nú was het tijd om eens goed te kijken hoe het hiermee staat. 
De voortgang van alle voorstellen van de ensemble-werkgroepen 
werd aan zes thematafels besproken. Hieruit bleek dat aan een 
belangrijk deel van de voorstellen, zoals recreatie en verkeer, 
met verschillende partijen wordt gewerkt. Een aantal voorstellen 
moet nog meer aandacht krijgen, zoals de geul bij Herwijnen. 
Om de voortgang te bewaken heeft de Graaf Reinaldalliantie 

In gesprek 
met de 
alliantie- 
manager

Op weg naar een leefbare dijk

milieueffecten (afweegkader) gaan we 
onderzoeken, welke methodiek gebruiken 
we daarvoor en welke gebieden worden 
in het onderzoek betrokken. In het 
onderzoek worden de effecten op de 
omgeving onderzocht van binnendijkse 
versterking (landzijde), buitendijkse 
versterking (rivierzijde), van constructies 
zoals een damwand en op sommige 
plekken een dijkverlegging. Vervolgens 
wordt een voorkeursalternatief 
samengesteld waarin zo goed mogelijk 
rekening wordt gehouden met die 
effecten.

De NRD is de eerste stap in de procedure 
van de Milieueffectrapportage. 

de omgeving niet. De dijkversterking is 
een forse ingreep in het gebied, zowel 
tijdens de uitvoering als in de definitieve 
situatie. Dit kan flinke gevolgen hebben 
voor woningen, het landschap en bedrijven. 
Natuurlijk proberen we de gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken. We maken een 
zorgvuldige afweging en we betrekken 
hierbij de gemeenten en provincie en 
ook de bewoners. Door bijeenkomsten te 
houden, zoals in september en december 
van vorig jaar en door zogenaamde 
‘keukentafelgesprekken’ betrekken wij 
bewoners bij het proces van dijkversterking. 
Met ambitie en energie werken we eraan 
om de dijk ‘veilig én leefbaar’ te maken.

Spookverhalen

Gert-Jan Goelema was vanuit het 
waterschap de manager die vanaf het 
begin bij de dijkversterking betrokken 
was. Melanie Nissink heeft het stokje 
overgenomen. Zij geeft nu leiding aan 
de Graaf Reinaldalliantie. 
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Wat moet u weten over de  
Notitie Reikwijdte en Detailniveau?
Welke effecten van de dijkversterking 
tussen Gorinchem en Waardenburg 
op het milieu en omgeving gaan we 
onderzoeken en hoe gedetailleerd? 
Deze vraag beantwoordt de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD), 
waarop iedereen vanaf donderdag  
22 maart een reactie kan geven.

 

Samenwerkingsovereenkomst waterschap  
en Rijkswaterstaat
Het waterschap en Rijkswaterstaat gaan samen een 
inrichtingsplan maken voor de Woelse Waard. Zij willen een 
gecombineerd plan maken van de dijkversterking en het 
vergroten van de natuurwaarden. Hierbij betrekken ze ook de 
voorstellen van de ensemble-werkgroepen over recreatieve 
mogelijkheden. Gemeente, belangengroeperingen en betrokken 
bewoners worden uitgenodigd om mee te denken.

Voor een uitleg over de NRD organiseren 
wij op dinsdag 27 maart en donderdag 5 
april twee informatieavonden. Tot 19 april 
kan iedereen, die vindt dat we meer of  
andere punten moeten onderzoeken, 
opmerkingen geven op het voorgestelde 
onderzoek. Dit kunt u doen bij de 
Gedeputeerde Staten van provincie 
Gelderland. De bekendmaking is op 21 
maart in de dagbladen en huis-aan-
huisbladen te lezen. 

U kunt de NRD vanaf 22 maart digitaal 
vinden op de website www.gralliantie.nl 
en ook kunt u de NRD inkijken in het 
informatiecentrum in het alliantiekantoor 
op de Waaldijk 91, Vuren. 

Wij nodigen u uit om met ons hierover 
in gesprek te gaan. 

Het kantoor van de Graaf Reinaldalliantie 
is gevestigd aan de Waaldijk 91 in Vuren. 
Iedereen, die vragen heeft, het gesprek 
wil aangaan of geïnteresseerd is in de 
voortgang van het project is van harte 
welkom in het informatiecentrum. Iedere 
dinsdagmiddag staat er tussen 15.00 en 

Informatiecentrum, kloppend  
hart van de dijkversterking

17.00 uur een omgevingsmanager klaar 
om uw vragen te beantwoorden. U kunt 
dan gewoon binnenlopen voor een kop 
koffie. Natuurlijk kunt u daarnaast ook een 
afspraak maken om langs te komen. U kunt 
ons bereiken per e-mail (mail@gralliantie.
nl) of per telefoon (06 22 88 08 09).

een voortgangsrapportage opgesteld. Deze wordt periodiek 
aangepast en besproken. Op de website staat een link naar de 
laatste versie (www.gralliantie.nl/documenten).

Wanneer je de aannemer later betrekt, blijkt  
dat het ontwerp nogal eens aangepast moet  
worden. En dat geeft onzekerheid en onrust.  
Nu zijn in de alliantie alle krachten gebundeld  
om in één keer de best maakbare dijk neer 
te zetten.

Melanie, jij hebt het stokje overgenomen …
Ja, en met heel veel plezier en ambitie.  
Die veilige dijk komt er wel. Daar maak ik 
me geen zorgen over. Waar het mij om gaat 
is dat we dijk niet alleen veilig maken, maar 
ook een ziel geven.

Een ziel?
Daar bedoel ik mee dat de dijk zijn karakter 
behoudt van bedrijvigheid en woongenot. 
Een dijk met fantastische uitzichten, met 
wandelaars en fietsers. Kortom, een 
mengelmoes die de kern vormt van deze 
dijk. Met al die belangen wil ik met respect 
omgaan. Respect voor het gebied, voor 
de bewoners en bedrijven en alle andere 
belangen. En als ik over tien jaar over de  
dijk fiets, dan hoop ik dat mensen zeggen: 
“Het is best mooi gegaan.”

Mooie ambitie, waar zit de uitdaging?
Het zal niet makkelijk zijn, vooral ook voor 

De omgevingsmanagers krijgen regelmatig 
verhalen ter ore, die niet helemaal juist zijn.
“Wanneer worden we geëvacueerd?”  
of “Wanneer wordt mijn huis gesloopt?” 
Deze vragen gaan over zaken die  niet 
aan de orde zijn of pas veel later duidelijk 
worden. Hoort u ook  iets, waarbij u twijfels 
heeft? Neem dan contact met ons op! Wij 
kunnen u dan het juiste verhaal vertellen.
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Alle kansrijke oplossingen worden in de 
komende maanden uitgewerkt tot een 
ruimtelijk ontwerp. Op basis hiervan 
worden de effecten van de oplossing 
in beeld gebracht. Daarmee wordt 
duidelijk welke waarden tegen elkaar 
moeten worden afgewogen. Bij een 
dijkversterking is het vaak zo dat het 
sparen van de ene waarde (bijvoorbeeld 
woningen) ten koste gaat van de andere 
waarde (bijvoorbeeld natuur). Door 
dit onderzoek worden de effecten op 
de waarden duidelijk. Ook worden 
de kansrijke oplossingen per dijkvak 
(stukje dijk) aan elkaar gekoppeld tot 
een kralensnoer tussen Gorinchem 
en Waardenburg. Er moet een 
samenhangend en logisch totaalontwerp 
voor de dijk ontstaan. Op basis van de 

Het werk in de komende maanden …
uitkomsten van dit onderzoek wordt het 
voorkeursalternatief voor de gehele dijk 
samengesteld. De bestuurders kunnen 
een afweging maken en daarop hun 
keuze voor het voorkeursalternatief 
baseren.
Rond de zomer van 2018 willen wij de 
keuze voor het voorkeursalternatief 
klaar hebben. De bestuurders zullen 
in het najaar een definitief besluit 
nemen. Wij nemen de bewoners en 
belanghebbenden mee in de keuze naar 
het voorkeursalternatief. In het voorjaar 
organiseren wij daarom bijeenkomsten 
zodat u ‘over onze schouder kan 
meekijken’ naar de werkzaamheden. 
Afhankelijk van de lokale situatie volgen 
in de periode daarna persoonlijke 
gesprekken.
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Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen
Het project dijkversterking Gorinchem - 
Waardenburg is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP), een samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. 
Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, 
hanteren we strenge veiligheidsnormen 
voor onze dijken. Hierdoor staat het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma de 
komende jaren aan de lat voor de grootste 
dijkversterkingsoperatie ooit. Het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma is 
onderdeel van het Deltaplan 
Waterveiligheid.
 
Meer informatie
Deze nieuwsbrief over de verkenningsfase 
van dijkversterking Gorinchem – 
Waardenburg is een uitgave van Graaf 
Reinaldalliantie. De nieuwsbrief is 
verstuurd naar alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden van de dijkversterking. 
Zijn uw gegevens onjuist of wilt u de 
nieuwsbrief per post of via e-mail 
ontvangen? Stuur ons dan een e-mail met 
uw adresgegevens. In geval van algemene 
vragen kunt u contact met ons opnemen 
via de alliantietelefoon.
 
Graaf Reinaldalliantie
Waaldijk 91
4214 LC Vuren
06 22 88 08 09
mail@gralliantie.nl
www.gralliantie.nl

  Dijkversterking  
Gorinchem-Waardenburg

Binnen één maand twee keer hoogwater op de Waal
Door een diep lagedrukgebied nabij IJsland 
dat langzaam naar West-Europa zakte 
ontstonden regengebieden en veel winterse 
buien in het stroomgebied van de Rijn in 
Zuid-Duitsland. We bereikten bij Lobith twee 
keer een hoge waterstand: 14,64 m +NAP op 
10 januari en op 30 januari 14,20m +NAP. 
Deze waterstanden betekenen dat bijna alle 

uiterwaarden van de Waal onder water 
lopen en de dijken doen wat ze moeten 
doen: het water tegenhouden.
Gemiddeld genomen komt een dergelijke 
hoogwatergolf eens in de drie tot vier jaar 
voor, maar nu al twee keer in één maand. 
Hiervóór was het alweer zeven jaar geleden 
dat we een hoogwatergolf van deze omvang 

hadden. In de periode tussen 1993 en 2003 
was het acht keer hoogwater boven dit 
volume. Dat was mede de aanleiding om het 
project Ruimte voor de Rivier te starten.
Uit deze situaties blijkt dat het niet altijd 
voorspelbaar is wanneer en hoe vaak het 
hoge water onze dijken belast, waarachter 
wij veilig willen leven en wonen.
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