
Hoe gaat het met de ensembles?
Zoals we in het voorjaar vertelden, zijn 
ensemble-werkgroepen voortvarend aan 
de slag gegaan. Waar gaat het ook alweer 
over? Langs de dijk tussen Gorinchem en 
Waardenburg kennen we vijf locaties 
waar we bijzondere ruimtelijke waarden, 
kansen en knelpunten zien. We noemen 
deze plekken ‘ensembles’. In het kaartje 
hieronder zijn de vijf ensemble- 
werkgroepen van bewoners die aan het 
werk zijn. Ook is aangegeven wie de  
trekker is. De vijf werkgroepen zijn,  
na een gezamenlijke startbijeenkomst,  
voortvarend aan de slag zijn gegaan. 

 
Vervolgbijeenkomsten zijn gepland,  
nieuwe deelnemers zijn betrokken en 
ideeën en visies zijn in bijeenkomsten  
uitgewisseld. Hieraan geeft iedere  
ensemble-werkgroep een eigen invulling. 
De rode lijn is: er wordt met ambitie 
gewerkt aan een visie en plan.  
De werkgroepen zijn op excursie naar 
een ander dijkversterkingsproject 
geweest en ze hebben een cursus  
dijktechniek gevolgd. Ze hebben hun  
eerste ideeën en plannen met elkaar 
gedeeld op 22 november jongstleden,  
de zogenaamde ‘Interne presentatie’.

sterke dijken
             schoon water
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Deze nieuwsbrief gaat over de dijk
versterking in uw omgeving. Van  
Gorinchem tot aan Waardenburg  
voldoen delen van de dijk langs de  
Waal niet aan de wettelijke veiligheids
normen. Daarom onderzoeken we welke 
delen van deze dijk verbeterd moeten 
worden. In deze nieuwsbrief leest u over 
de laatste ontwikkelingen in het gebied. 
We willen met de nieuwsbrief en de 
website zoveel mogelijk bewoners bij 
het project betrekken. Anderen uit uw 
omgeving zijn wellicht nauwer betrok
ken omdat ze in de klankbordgroep of  
in een ensemble-werkgroep zitten.  
Als u ook meer betrokken wilt zijn  
of met ons in gesprek wil, laat het  
ons weten!
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Ensemble Linielandschap
Dirk Verschoor

Ensemble Vuren
Vic Bogerman

Ensemble Herwijnen
Marieke Meerman

Ensemble Haaften
Diverse personen

Waardenburg
Hans en Afra van Straten
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Facebook
 
Om op de hoogte te blijven van 
het werk van de ensemble-werk-
groepen, om betrokken te zijn en 
ook om uw eigen mening te geven, 
hebben we een facebookpagina 
aangemaakt. U kunt deze vinden op 
Facebook onder de naam Dijkver-
sterking Gorinchem-Waardenburg.

Interne presentatie  
22 november
Tijdens deze interne presentatie bleek 
dat de ensemble-werkgroepen niet stil 
gezeten hebben. In korte presentaties 
van tien minuten, ondersteund door 
kaarten en foto’s of zelfs een filmpje, 
kwam een groot aantal visies op dijk,  
de omgeving van de dijk en gewenste 
vorm van dijkversterking naar voren.  
Er werd enthousiast en met overtuiging 
gepresenteerd. Er was een aantal  
overeenkomsten tussen de ensemble-
werkgroepen. Bijna alle groepen pleitten 
voor minder verkeer en vooral langzamer 
verkeer, behouden van zichtlijnen, her-
stellen van de relatie tussen dorp en uit-
waard en/of rivier en meer recreatiemo-
gelijkheden. Natuurlijk was er ook een 
visie op de dijkversterking. Voor een aan-
tal markante plaatsen werden voorstel-
len gedaan voor het dijkontwerp, zoals 
het maken van con structies. De ensem-
ble-werkgroepen gaan nu verder met het 
uitwerken van hun plannen en werken 
aan de volgende presentatie aan de ove-
rige bewoners in het gebied in de zoge-
naamde ‘dorpsraadplegingen’.

Dorpsraadplegingen
 
De ensemble-werkgroepen willen hun 
visie en plan eerst voorleggen aan de 
overige bewoners in en nabij het  
ensemble, voordat hun plan en visie  
worden gepresenteerd aan ‘externen’, 
zoals vertegenwoordigers van gemeen-
ten, provincie, Rijkswaterstaat en water-
schap. Daarom wordt voor elk ensemble 
een bijeenkomst georganiseerd, waar-
voor alle bewoners in en nabij het 
ensemble worden uitgenodigd. Het 
hoofddoel is dan: bespreken van het plan 
en de visie van de ensemble-werkgroep. 
U krijgt hiervoor een uitnodiging. Om 
misverstanden te voorkomen: dan 
bespreken we nog geen specifiek dijk-
ontwerp. We begrijpen dat veel bewo-
ners wachten op concrete profielen, 
zodat duidelijk wordt wat de dijk-
versterking voor hen voor gevolgen 
heeft. In mei 2017 begint het ontwerp-
proces met het bepalen van hoe hoog, 
breed en dik de dijk moet gaan worden. 
Nu worden eerst de bewoners geraad-
pleegd en dan volgt volgend jaar het 
inpassen en combineren van de visies en 
plannen met het ontwerp van de dijk.

Aanbesteding!?
Het waterschap heeft de opgave vast-
gesteld en is nu op zoek naar een partner 
die daarvoor een goed plan kan maken 
én dit kan realiseren (integrale opdracht) 
in samenwerking met de omgeving.
Waarom en hoe nu al een aanbesteding? 
Het waterschap wil voor zowel de  
verkenningsfase als de planuitwerkings-
fase en de uitvoering samenwerken met 
een marktpartij. Dit vinden wij belangrijk 
omdat dan de kennis van de aannemer 
volledig en goed bij het ontwerp gebruikt 
kan worden. Ook bereiken we hiermee 
dat meekoppelkansen (= kansen uit de 
omgeving die mogelijk meegenomen 
kunnen worden in het project) en  
producten van de ensemble-werk-
groepen goed op haalbaarheid en  
maakbaarheid worden beoordeeld.  
Dit voorkomt zo goed mogelijk dat er  
nog in een laat stadium plannen wegens 
uitvoeringsproblemen moeten worden 
veranderd. Waterschap en marktpartij 
zijn samen verantwoordelijk voor het 
hele traject. Deze vorm van samen-
werking heet alliantie. Eind april is de 
definitieve gunning. We houden u  
hiervan uiteraard op de hoogte.

Belangstelling voor elkaars plannen tijdens de 
interne presentatie. 
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Onderzoek naar de kennisdoorwerking  
bij dijkversterkingen
door Ellen Tromp

Momenteel doe ik promotieonderzoek 
aan de Technische Universiteit Delft  
naar de manier waarop kennis wordt 
over gedragen en gebruikt bij dijkverster-
kingsprojecten. Zodoende volg ik onder 
meer het participatieproces van de dijk-
versterking Gorinchem - Waardenburg.  
Waterschap Rivierenland heeft bewoners 
en belangstellenden opgeroepen om 
mee te gaan doen en denken met het 
opstellen van plannen voor een goed 
dijkontwerp voor de dijk tussen  
Gorinchem en Waardenburg. Deze  
aanpak is relatief nieuw. Ik volg daarom 
met veel belangstelling de ensembles, 
daarbij horende bijeen komsten, en de 
overleggen die plaats vinden tussen 
waterschap en bewoners, overheden  

en andere belangen groeperingen.  
Ik probeer daarbij na te gaan hoe kennis 
wordt gedeeld en ook doorwerkt in de 
daaropvolgende bijeenkomst en werk-
zaamheden. Vandaar dat ik regelmatig 
vragenlijsten aan bewoners voorleg om 
aanvullende informatie te verzamelen. 
De ervaringen zijn voor mijn onderzoek 
van onschatbare waarde.  
Het einddoel van mijn onderzoek is om 
regionale overheden, waaronder  
waterschap Rivierenland, handvatten te 
geven om participatieprocessen dusdanig 
vorm te geven, dat (lokaal) aanwezige 
kennis zo goed mogelijk benut wordt. 

Ellen Tromp (ellen.tromp@tudelft.nl) 

Kennis wordt overgedragen van de ene  
persoon naar de andere en is zo sterk als  

de ‘zwakste schakel’.

Planning
Het tijdstip waarop de dijk het gewenste 
veiligheidsniveau moet bieden is 2022. 
De planning ziet er nu als volgt uit:

2016 –  zoeken en vinden van  
samenwerkingspartner

 – vaststellen veiligheidsopgave
 
2017 –  oplossingen zoeken, beoordelen, 

voor en nadelen afwegen.  
Dit leidt tenslotte tot een 
voorkeurs alternatief

 
2018 – opstellen voorkeursalternatief
 –  start verwerven van benodigde 

grond, definitief ontwerp 
 
2019 –  procedure voor vaststellen  

projectplan waterwet en MER
 
2020 –  uitwerken van het ontwerp voor 

de uitvoering en start uitvoering
 
2022 –  eind van het jaar dijkveiligheid 

voor de toekomst weer  
gewaarborgd

 
2023 – afronding werkzaamheden
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Nieuwe veiligheidsnormen voor dijken
Per 2017 gaan er nieuwe regels gelden 
waaraan de dijk moet voldoen: we  
noemen dat de ‘nieuwe normering’.  
Dat is een veiligheidsnorm die meer  
rekening houdt met de mogelijke  
gevolgen van een overstroming, omdat 
ons land steeds dichter bevolkt is en 
een steeds hogere economische waarde 
heeft (bedrijven, wegen, woningen).  
Voor het Rivierengebied wordt de norm 
strenger. In het gebied Gorinchem - 
Waardenburg krijgen we ook met deze 
nieuwe normen te maken. Daarmee  
zullen we bij het ontwerp van de  
versterkte dijk rekening houden.

Iedereen dezelfde  
bescherming
Nu zijn er grote verschillen in  
bescherming tegen overstromingen in  
Nederland. Bovendien verandert het  
klimaat en zijn het aantal inwoners en  
de economische waarde de laatste 
decennia toegenomen. We weten nu  
ook meer over de sterkte van de dijken 
en wanneer en op welke manier deze 
kunnen overstromen. Daarom hebben 
we nieuwe afspraken gemaakt.  
Iedereen in Nederland krijgt dezelfde 
bescherming (‘basisbescherming’)  
tegen overstromingen. 

Meer informatie
Deze nieuwsbrief over de verkenningsfase 
van dijkversterking Gorinchem -  
Waardenburg is een uitgave van  
Waterschap Rivierenland. U kunt zich 
aanmelden voor deze (gratis) nieuwsbrief 
door een e-mail met uw adresgegevens  
te sturen naar dijkverbetering@wsrl.nl. 

In geval van algemene vragen kunt u  
contact opnemen met omgevings- 
managers Henriëtte Nonnekens via  
h.nonnekens@wsrl.nl / 06 10 131 558 of 
Jan Baltissen via j.baltissen@wsrl.nl /  
06 52 018 731.  
Dit project is ook te vinden via  
www.dijkverbetering.waterschap- 
rivierenland.nl > Projecten > Gorinchem - 
Waardenburg 

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90

   Dijkversterking Gorinchem- 
Waardenburg

Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen

Eén van de kerntaken van Waterschap 
Rivierenland is het werken aan veilige 
dijken. Delen van de dijk tussen  
Gorinchem en Waardenburg voldoen 
niet meer aan de veiligheidseisen. 
Daarom gaat het waterschap de 
komende jaren uitzoeken wat er moet 
gebeuren om de dijk te versterken.  
Zo beschermen we het rivierengebied 
nóg beter tegen overstromingen. 
Het project dijkversterking Gorinchem  
Waardenburg is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). De waterschappen en  
Rijkswaterstaat voeren in het HWBP 
maatregelen uit om Nederland te 
beschermen tegen overstromingen, 
nu en in de toekomst. Het Hoogwater
beschermings programma is onderdeel 
van het Deltaprogramma.
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Het hele project-
team wenst u fijne 
feestdagen en een 
inspirerend 2017.
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