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Nieuwsbrief
Graaf
Reinaldalliantie
dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
Oplossingen onderzocht
Hebt u hem gezien, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD)? Hierin staan alle oplossingen, die de Graaf
Reinaldalliantie voor de dijkversterking gaat onderzoeken.
De NRD lag tot 19 april ter inzage. We hebben 43 reacties
ontvangen. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest
met het opstellen van een Nota van beantwoording.
Binnenkort wordt de Nota van beantwoording breed
verspreid.

Reacties op NRD geven voeding voor vervolg
Rivierkundige compensatie
Wanneer de dijk buitendijks (naar de rivier toe)
versterkt wordt, neemt de nieuwe dijk ruimte in
van de rivier. Deze ruimte moet op een andere plek
gecompenseerd worden.

We hebben de balans opgemaakt van de 43 reacties die zijn
ingediend. Een aantal thema’s komt regelmatig naar voren:
Verminderd woongenot
In diverse reacties worden zorgen geuit over het
uitzicht dat zal veranderen en lichtinval die zal
afnemen wanneer de dijk wordt verhoogd.

Wij willen zorgvuldig en met respect met alle belangen omgaan.
Wij zijn daarom blij met de binnengekomen reacties. Dit
geeft ons een beter inzicht in de zorgen en mogelijk komen
er nieuwe ideeën naar voren. Dit draagt bij aan een betere
inpassing van de dijkversterking. In de nota van beantwoording
krijgen alle indieners een antwoord op hun vraag of reactie.
Sommige reacties leiden ertoe dat het betreffende onderwerp
aanvullend wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van
het milieueffectrapport. De milieueffectrapportage brengt de
milieueffecten van een plan in beeld voordat de provincie daar
een besluit over neemt.

Schade aan woningen/opstallen
Langs de dijk staat een behoorlijk aantal oude,
karakteristieke panden. Hier leeft de zorg dat het
aanbrengen van grond of constructies gevolgen
heeft voor de bouwkundige staat van de gebouwen.
Voorkeursoplossingen van bewoners
Diverse bewoners hebben een voorkeur voor een
bepaalde oplossing aangegeven.
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Gastvrije Waaldijk
De komende jaren wordt de noordelijke
Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen
versterkt. Dit biedt kansen voor verkeer
en recreatie. De gemeenten Lingewaal,
Neerijnen, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe

en Nijmegen, Waterschap Rivierenland,
Provincie Gelderland en de ANWB hebben
de visie ‘Gastvrije Waaldijk’ opgesteld.
Belangrijke punten van deze visie zijn
het uiterlijk van de weg op de dijk en

het inrichten van recreatieve punten
(bankjes, verkooppunten en horeca). Bij de
inrichting van de dijk tussen Gorinchem en
Waardenburg sluit de Graaf Reinaldalliantie
aan bij de visie van de Gastvrije Waaldijk.

Onderzoek
haalbaarheid geul in
Herwijnse Bovenwaard

Besluitvorming dijkversterking
Voordat in november van dit jaar het bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief
(VKA) voor de dijkversterking vaststelt, heeft het VKA een hele weg afgelegd.
Het allereerste begin is het gesprek met
direct belanghebbenden. We vinden
dat zij als eerste op de hoogte moeten
zijn en hun reactie kunnen geven in
keukentafelgesprekken en overleggen
per dijkvak.
Vervolgens wordt het VKA voorgelegd
aan de ‘klankbordgroep’. Hierin zitten
vertegenwoordigers van belangengroeperingen. Zij horen de reacties van
bewoners en hun achterban en stellen
een advies op aan de bestuurders.
De volgende stap is de ‘ambtelijke
begeleidingsgroep’. Hierin zitten
vertegenwoordigers van de betrokken
overheden. Zij kijken naar het advies van
de klankbordgroep en beoordelen het
plan en geven aanbevelingen om het plan
aan te passen. Ook stellen zij een advies
op voor de bestuurders.
Dan is het de beurt aan de ‘bestuurlijke
begeleidingsgroep’. Hierin zitten alle
bestuurders van de betrokken overheden.
De bestuurders geven op basis van
het advies van de klankbordgroep, de
ambtelijke begeleidingsgroep en hun
gezamenlijke mening een advies aan het
bestuur van het waterschap.
Vervolgens begint de formele vaststelling
bij het waterschap. Het plan gaat eerst

Gesprekken met direct
betrokkenen

De ensemble-werkgroep Herwijnen
ziet kansen voor natuur en recreatie
in de Bovenwaard bij Herwijnen.
De Graaf Reinaldalliantie zoekt naar
waterstandsdaling ter compensatie
van dijkversterking richting de rivier
en Rijkswaterstaat wil riviergebonden
natuur ontwikkelen en de waterkwaliteit
verbeteren. Samen met de grondeigenaren
en bewoners onderzoeken zij nu of deze
doelen haalbaar zijn. Stap voor stap wordt
gewerkt aan een integraal plan.

Klankbordgroep

Ambtelijke
Begeleidingsgroep

Bestuurlijke
Begeleidingsgroep

Commissie Waterveiligheid
Waterschap

Dagelijks Bestuur Waterschap

langs de Commissie Waterveiligheid
van het algemeen bestuur van het
waterschap. Daarna stelt het dagelijks
bestuur van het waterschap (het
college van dijkgraaf en heemraden)
het voorkeursalternatief vast.
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U wordt
gebeld door
een adviseur...
Langs de dijk zijn commerciële bureaus
actief om dijkbewoners te benaderen
voor ondersteuning bij de gevolgen van
de dijkversterking. Hier hebben wij niets
op tegen. Wel zijn wij door bewoners erop
geattendeerd dat deze bureaus u niet altijd
de correcte informatie over de dijkversterking vertellen. Twijfelt u over de juistheid
van de informatie? Neem dan contact op
met onze omgevingsmanagers of laat het
betreffende bureau contact opnemen.
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In gesprek met… leden van de begeleidingsgroepen
'Samenwerken is
heel belangrijk'

Ed van Sambeek, wethouder Ruimtelijke
Ordening en economische zaken, lid van de
bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG)

Wat is volgens jou de rol van dit overleg
van bestuurders?
Samen werken aan optimale oplossingen
voor de burgers bij de knelpunten. We
zoeken dan naar mogelijkheden om
belangrijke waarden te behouden. Ik zet
me in voor een dijkversterking waarvan
we op de langere termijn zeggen dat het
zinvol was en heeft geleid tot een grotere
gebruikswaarde.
Dus de burger staat centraal?
Ja, maar het gaat óók om een breder
belang. Voor het dorp Vuren is het bijvoorbeeld van belang dat de relatie van het
dorp met de rivier wordt hersteld. De dijkversterking biedt een unieke kans hiervoor.
En een ander voorbeeld is het buurtschap
’t Rot. Ik vind het belangrijk dat we oog
hebben voor historie van dit gebied.
Kunnen bewoners je benaderen?
Natuurlijk, daar sta ik helemaal open
voor. Ik ben ook aanwezig geweest op de
inloopbijeenkomsten en avonden met de
ensembles. Het waterschap heeft een duidelijke overlegstructuur neergezet met veel
mogelijkheden om mee te praten. Dus als
bewoners mij benaderen, ik neem het mee.

Wat is jouw rol in het overleg met
ambtenaren?
Ik zit daar namens de provincie en die
heeft verschillende rollen en belangen.
In de eerste plaats hebben we een wettelijke rol: Gedeputeerde Staten moeten
straks het Projectplan Waterwet voor
de dijkversterking goedkeuren. Dan
kijken we of het plan voldoet aan de
eisen van de Waterwet (goede inhoud
en een zorgvuldig proces). Maar we zijn
nu ook al betrokken bij de plannen voor
natuur, recreatie en verkeer.
Wat heeft de burger hieraan?
Ik werk voor de Gelderse burger. Die wil
een veilige én mooie dijk die past in het
landschap en gebruikt kan worden voor
recreatie, wonen en verkeer.
Wordt hieraan nu gewerkt?
Gedeelde verantwoordelijkheid, samen
doen. Dat is geen holle term. Samen met
de andere overheden in de ambtelijke
begeleidingsgroep geven we hier invulling aan. We realiseren ons dat het landschap gaat veranderen. De dijk wordt
breder en de helling flauwer. Met elkaar
werken we aan een goede inpassing met
bescherming van belangrijke waarden.
Als de dijkversterking klaar is?
Dan fiets ik graag over de dijk en geniet
ik van het uitzicht. Ik stop dan bij
bijzondere punten, zoals een dorp, uitkijkpunt, kunstwerk of een ijscokar. Wat
mij betreft wordt de dijk in de toekomst
nog meer gebruikt voor wandelen,
fietsen en lekker zitten.
Roy Henriks, Beleidsadviseur Waterveiligheid
van de provincie Gelderland en lid van de
ambtelijke begeleidingsgroep (ABG).

'Gedeelde
verantwoordelijkheid,
samen doen'

Wat vind je, alles overziend het
belangrijkste?
Dat wij als gemeente goed zijn aangehaakt.
Dat was in het verleden wel anders. Nu
werken we samen met de medewerkers
van de Graaf Reinaldalliantie aan mooie
projecten en het benutten van kansen.
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We kunnen het niet
leuker maken, maar wel zorgen
voor een zorgvuldige afweging

Ed Giskes, van de werkgroep Vesting Gorinchem
en lid van de klankbordgroep (KBG)

Wat is de rol van de klankborggroep
volgens jou?
Wij zijn een tussenstation tussen de
visies en meningen van bewoners en het
overleg van bestuurders. Wij bespreken
signalen, opmerkingen en vraagstukken
en zetten die om in een advies. Ons doel is
om bestuurders duidelijk te maken wat er
allemaal speelt aan knelpunten en belangen.
En… lukt dit?
Ja, we krijgen goed de kans om onze
belangen over te brengen. Onze voorzitter
zit aan tafel bij het overleg van bestuurders.
Er is veel emotie. Een deel van de mensen
woont al heel lang aan de dijk en/of heeft
een unieke en mooie woning. Onze taak
is om de gevolgen van de dijkversterking
zoveel mogelijk te beperken of te
compenseren.
Zie je ook kansen?
Die zijn er. Bijvoorbeeld de Woelse Waard
kan in combinatie met de dijkversterking
een stuk mooier en natuurlijker worden.
En de dijkversterking biedt ook kansen om
het verhaal van de Hollandse Waterlinie
duidelijk te maken. Het is toch heel mooi als
dit gaat lukken.
Je had nog een tip?
Ik houd van geschiedenis en raad iedereen
aan om het boek van A. Bijl te lezen “Het
Gelderse water”. Hierin wordt beschreven
hoe in het verleden werd geleefd met
de rivier. In de 18e eeuw bijvoorbeeld
overstroomde het huidige gebied haast elke
10 jaar.

Gebruiken we ook nieuwe technieken?
Bij dijkversterkingsprojecten gebruiken we
nieuwe technieken als de betrouwbaarheid
in de praktijk is bewezen. Hiervoor halen we
informatie op bij diverse expertgroepen in
Nederland. De inzichten van de recente
damwandbezwijkproef bij Eemdijk nemen

we mee. De verwachting is dat deze
inzichten vooral impact hebben op het type
damwand (lichtere damwanden), maar niet
óf er damwanden worden toegepast.
De nieuwe bewezen technieken werken we
uit. Bij binnenwaartse versterking kan dit

Onderzoeken

De afgelopen jaren is al divers grondonderzoek uitgevoerd. Dit is nodig om een
goed ontwerp te maken voor de dijkversterking. Maar voor de volgende fasen is
gedetailleerder onderzoek nodig van de ondergrond. Deze extra informatie is nodig
om de ontwerpen te verfijnen. We verwachten dat we voor deze onderzoeken vanaf
deze zomer buiten in het gebied bezig zullen zijn.

Het werk in de komende maanden…

Momenteel werken we hard aan het uitwerken van de kansrijke oplossingen voor
het dijkontwerp. In april waren de effecten
voor de drie meest extreme alternatieven
bekend. Dit zijn: maximaal versterken naar
het land, maximaal versterken naar de
rivier of een ruimtebesparende maatregel,
zoals een damwand. De resultaten hiervan
zijn in april gepresenteerd aan de klankbordgroep, de ambtelijke begeleidingsgroep en de bestuurlijke begeleidingsgroep. Zorgen zijn geuit over de impact
van de dijkversterking. Wij gaan met deze
zorgen aan de slag. We willen dat bestuurders deze zorgen op een goede manier
mee kunnen nemen bij hun afweging om
te komen tot een voorkeursalternatief.

Per dijkvak
Op dit moment werken wij aan het bepalen van de effecten per kansrijke oplossing per dijkvak (stukje dijk) om ter plekke
We zijn nu bijna aan het
einde van het 2e kwartaal

Commissie Waterveiligheid
Dagelijks bestuur

Uitwerken
kansrijke oplossingen

1e kw

3e kw

2e kw

de voorkeursoplossing te bepalen. Aansluitend koppelen we alle stukjes dijk tot
een samenhangend kralensnoer tussen
Gorinchem en Waardenburg. Dit is het
voorstel voor het voorkeursalternatief.
Het samenstellen van de voorkeursoplossing is een nauwkeurig en tijdrovend
werk. Dit komt omdat er veel gedetailleerde informatie wordt gebruikt. Uit
deze informatie volgt vaak een logisch
voorkeursalternatief per dijkvak. Soms
duurt het verkrijgen van deze informatie
wat langer zoals bij vleermuisonderzoek.
Dan duurt het ook langer voordat het
voorkeursalternatief wordt gevormd. Daar
waar alle benodigde informatie bekend is,
benaderen we de dijkbewoners en perceeleigenaren. Gezamenlijk bespreken we
de uitkomst.
In het najaar neemt het bestuur van
het waterschap een besluit over het
voorkeursalternatief.

4e kw

2018

2019

2020-2023

VERKENNING

PLANUITWERKING

REALISATIE

Consulteren
direct betrokkenen
Klankbordgroep

Bestuurlijke
Begeleidingsgroep
Ambtelijke
Begeleidingsgroep
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bijvoorbeeld zorgen voor een kortere berm.
Dan gaat het om technieken als dijkdeuvels
of waterontspanners. Op het
alliantiekantoor wordt momenteel een
informatieruimte ingericht die gaat over
deze nieuwe technieken.

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 HWBP de komende
jaren aan de lat voor de grootste
dijkversterkingsoperatie ooit. Het
HWBP is onderdeel van het Deltaplan
Waterveiligheid.

Meer informatie

Deze nieuwsbrief over dijkversterking
Gorinchem - Waardenburg is een uitgave
van Graaf Reinaldalliantie. Deze alliantie is
een samenwerking tussen Waterschap
Rivierenland en Waalensemble. 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 dan een
e-mail met uw adresgegevens naar
mail@gralliantie.nl.
Voor algemene vragen kunt u contact met
ons opnemen via de alliantietelefoon: 06
22 88 08 09. Dit project kunt u vinden op
de website: www.gralliantie.nl.
Graaf Reinaldalliantie
Waaldijk 91
4214 LC Vuren
06 22 88 08 09
Dijkversterking
Gorinchem-Waardenburg

