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Nieuwsbrief
Graaf
Reinaldalliantie
dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
Uitvoering komt dichterbij
Nog een paar maanden en dan is het
zover: in juni van dit jaar gaat de eerste
schop in de grond. Dan begint de uitvoering. De dijk zal in 2026 weer voldoen
aan de veiligheidsnorm. Voordat de uit-

Instagram

De Graaf Reinaldalliantie heeft nu ook
een Instagrampagina! Naast Facebook
en onze website zullen we hier regelmatig foto-updates plaatsen. Op de
Instagrampagina staan vooral berichten
als: de werkzaamheden van de alliantie,
(previews van) nieuwsbrieven, teasers
van video’s en een exclusief
kijkje achter de schermen!
Heeft u of uw (klein)kind
een Instagram account?
Klik dan op www.instagram.com/gralliantie
en op 'volgen' en blijf
zo op de hoogte van
het laatste (foto)
nieuws rondom de
dijkversterking
GorinchemWaardenburg.

voering echt van start kan gaan, komen de
definitieve plannen nog één keer ter inzage
(de beroepsprocedure) en treft de alliantie
de nodige voorbereidingen voor, op papier
en buiten in veld.

Wat moet er nog gebeuren?
Op dit moment zit het dijkversterkings
project tussen de planuitwerking en de uitvoering in. Momenteel werkt de alliantie
alle eerder gemaakte ontwerpen tot in de
details uit. Dit noemen wij het uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp maken
wij in stukjes en in de volgorde van de
werkzaamheden buiten. Voordat de werkzaamheden bij u voor de deur starten bespreken we het uitvoeringsontwerp eerst
met u als dijkbewoner of eigenaar. Het
kan zijn dat dit gesprek nog niet dit jaar
zal plaatsvinden. Uw omgevingsmanager
neemt contact met u op als het zover is.
Voor het dijkversterkingsproject hebben
wij soms grond nodig die op dit moment
bij particulieren in eigendom is. Het gaat
om grond die aangekocht moet worden
om de nieuwe dijk te kunnen maken of
versterken. Maar het kan ook gaan om
grond die tijdelijk nodig is. Bijvoorbeeld
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om het werk te kunnen maken met
machines. Hiervoor voeren onze rentmeesters op dit moment gesprekken met
alle dijkbewoners en perceeleigenaren.
De betreffende mensen hebben hiervoor
een brief van het waterschap gekregen
of krijgen deze brief nog. Daarnaast heeft
het waterschap alle overeenkomsten voor
het gebruik van waterschapsgronden
opgezegd. Dit opzeggen is nodig door de
start van de dijkversterking.
Tot slot moeten we klaar zijn als de eerste
schop in juni de grond in gaat: daar
waar we starten moeten de kabels- en
leidingen in beeld zijn, het terrein moet
vrij van objecten zijn, de compenserende
natuurmaatregelen moeten zijn getroffen,
de veiligheid op het werk moet geborgd
zijn en uiteraard moeten de bewoners
en gebruikers van de dijk hier goed over
geïnformeerd zijn.
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Onderzoeken Hoe verloopt de
Vogelkastjes: de alliantie plaatst op
dit moment ongeveer 150 extra (nest)
kasten voor vogels en vleermuizen.
Zo worden de negatieve effecten op
diverse plant- en diersoorten zoveel
mogelijk voorkomen of verzacht.

Grondonderzoek: meten is weten
en daarom voeren wij nog steeds
grondonderzoek uit. Dit doen we
om het ontwerp van bijvoorbeeld
de langscontructies (damwanden) te
optimaliseren. Hoe meer we weten
van de ondergrond hoe beter we
kunnen bepalen hoe lang en hoe dik
de damwanden moeten worden.
Waterleiding: bij Xella in Vuren
gaan we de waterleiding uitgraven
om te kijken of deze nog voldoet of
verstevigd moet worden (dijkvak 9b).

beroepsprocedure rond
het projectplan Waterwet?
Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland
het projectplan Waterwet voor de dijkversterking vastgesteld. Vervolgens is deze
doorgestuurd naar provincie Gelderland. De provincie heeft op 9 februari het
definitieve projectplan Waterwet goedgekeurd. Alle stukken, dus ook de nieuwe
bestemmingsplannen en een aantal belangrijke vergunningen, zijn in te zien van
26 februari tot en met 8 april 2021. De periode (6 weken) dat de stukken ter inzage
liggen, is de zogenaamde beroepstermijn. Belanghebbenden kunnen in deze periode
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen de
goedkeuring van het projectplan Waterwet, de bestemmingsplannen en de vergunningen.
De officiële bekendmaking staat 23 of 24 februari in diverse huis-aan-huisbladen, de
Staatscourant en op www.officielebekendmakingen.nl.
Alle stukken zijn online via een iReport beschikbaar op https://terinzage.gralliantie.nl.
Heeft u vragen over de stukken of heeft u hulp nodig bij het inzien? Neem dan contact
op met een van de omgevingsmanagers (www.gralliantie.nl/contact).

BouwApp

Als de schop in de grond gaat, is het voor
u belangrijk om te weten waar we aan de
slag gaan. U krijgt uiteraard informatie van
uw omgevingsmanager als we al met u in
gesprek zijn. Daarnaast gaan we aan de
slag met de BouwApp. In deze app plaatsen we praktische updates, omleidingsroutes en planningen. De BouwApp is
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op dit moment nog niet in gebruik. In de
volgende nieuwsbrief ontvangt u daar
meer informatie over. Om alvast een
beter beeld te krijgen van de BouwApp
kunt u al bij andere projecten kijken hoe
het werkt. De BouwApp is te vinden in de
Google Play store (Android) of in de App
Store (Apple).
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BUKO-terrein nu
van waterschap

In gesprek met
Max Slimmens
Vanaf het begin van dit project
was Henriëtte Nonnekens een
vertrouwd gezicht naar de
omgeving. Als omgevingsmanager
heeft ze samen met de andere
omgevingsmanagers en vele bewoners
de eerste stappen gezet voor een
veilige, leefbare dijk.

De Graaf Reinaldalliantie gaat het
terrein inrichten als tijdelijk depot voor
de damwanden en andere materialen
voor de dijkversterking. Vanaf deze
opslagplaats worden de materialen dan
verspreid over het gebied. Het oude
kantoorpand van BUKO gaat als bouwkeet
dienen. Het pand wordt uiteindelijk
gesloopt om plaats te maken voor de
nieuwe dijk.

‘We hebben een intensief traject met
elkaar doorlopen om te komen tot het
huidige integrale ontwerp van de dijk.
Hierbij hebben we goede en soms ook
moeilijke gesprekken gevoerd met elkaar
over veiligheid en leefbaarheid. Gelukkig
voerde daarbij wederzijds respect en
oprechte betrokkenheid de boventoon’,
blikt ze terug. ‘Nu is het tijd om dit stokje
door te geven’. Maak daarom kennis met
onze nieuwe omgevingsmanager:
Max Slimmens.
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Nadeelcompensatie
voor bedrijven

Een bedrijf kan door de werkzaamheden
aan de dijk tijdelijk of permanent minder
goed bereikbaar zijn. Dat is natuurlijk
heel vervelend. Daarom kunt u misschien
aanspraak maken op nadeelcompensatie.
Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk dan het
filmpje op onze website (www.gralliantie.
nl/foto-video). Daarin leggen we uit wat
nadeelcompensatie is, wanneer een
bedrijf er recht op heeft en hoe u een
aanvraag kunt indienen.
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Kun je iets over jezelf vertellen?
Vroeger had ik de ambitie om ver
weg te gaan werken. Ik heb tropische
cultuurtechniek gestudeerd met het
idee om ontwikkelingswerk te doen in
de tropen. Ik heb stagegelopen in ZuidAmerika. Maar uiteindelijk besloot ik toch
om in Nederland te blijven. Ik ben al snel
daarna begonnen aan dijkversterkingen
bij verschillende projecten en
waterschappen. Sinds 2012 ben ik in
dienst bij Waterschap Rivierenland. Ik
ben daar druk geweest met een aantal
verschillende dijkversterkingsprojecten.
In het verleden bijvoorbeeld KinderdijkSchoonhovenseveer en op dit
moment ben ik nog betrokken bij de
dijkversterking Vianen en Gameren.
Water is bij mij, zoals je kunt stellen,
altijd wel de rode draad in het hele
verhaal geweest.
Ken je het gebied al een beetje?
Ik ken de dijk een beetje. Mijn moeder
en broer wonen allebei in Gorinchem,
dus daar kom ik regelmatig. En als
enthousiaste fietser heb ik wel eens
over de dijk gefietst. Maar het gebied
echt goed leren kennen komt natuurlijk
nog. Ik heb wel al eens een aantal
mensen uit de klankbordgroep en
ensemblewerkgroepen gezien bij een
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ander dijkversterkingsproject. Ik weet
nog dat er een rondleiding georganiseerd
was op het dijkversterkingstraject waar ik
toen werkte. We hebben toen laten zien
hoe het er uit ziet als een dijkversterking
daadwerkelijk in uitvoering gaat. Wat nu
hier ook al bijna zover is!
Wat kunnen we van jou verwachten?
Ik ga in gesprek met Henriëtte en zal zo
langzamerhand wegwijs worden. De
samenwerking met omgevingsmanagers is
hier ook belangrijk bij. Als het weer mogelijk
is wil ik ook daadwerkelijk naar buiten gaan
om te kijken hoe de dijk er nu bij ligt. Ik ben
wel iemand die altijd meer wil weten.
Als er een belangrijke voorgeschiedenis
geweest is, wil ik dat ook graag weten.
De lijn die de afgelopen jaren is ingezet
rondom participatie, communicatie en
omgevingsmanagement zal ik een vervolg
geven. We gaan wel de uitvoeringsfase in,
dus de accenten zullen iets veranderen.
Dat hoort erbij. Ook zal ik hier natuurlijk
mijn eigen kleur aan geven.
Wat is jouw motto voor de alliantie?
Samen maken we het waar! Er zijn plannen
en afspraken gemaakt; het is nu tijd om
die waar te gaan maken. Maar we gaan
ook echt iets bouwen aan de dijk.
We gaan de dijk straks echt ‘waarmaken’.
En dan gaat het niet alleen om de partijen
van de alliantie samen, maar ook juist de
samenwerking tussen de alliantie en de
omgeving.
Ik heb er zin in en tot snel!

Verdere
voorbereiding
Monitoring en bouwkundige opname
van woningen: meer dan 700 woningen
en schuren staan langs de dijk en
deze moeten we vóór de start van de
uitvoering bouwkundig beoordelen.
Dit is een hele klus! Onze mannen zijn al
bijna twee jaar bezig en zijn er nog steeds
druk mee. Maar voor de start van de
werkzaamheden zijn de meetbouten en
sensoren geplaatst en is de bouwkundige
opname klaar.

Samenwerking bij bescherming
tegen overstromingen
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk.
Het Rijk en de waterschappen nemen vanuit het HWBP gezamenlijk maatregelen
om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Waterschap Rivierenland werkt samen met bewoners en
andere betrokkenen om goede dijkversterkingsplannen te
maken. In de periode tot 2050 gaat het om zo’n 400 km
dijken in het rivierengebied.

Planning
Hier staan we nu!
2021

PLANUITWERKING

REALISATIE

26 februari tot en met 8 april:
Beroepsperiode
Februari 2021:
Vastgestelde
plannen door
provincie

Voorjaar 2021
Nieuwsbrief

Medio 2021
Start uitvoering
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Hekwerk: een van de eerste zichtbare
activiteiten langs de dijk is het weghalen
van de afrasteringen op de dijk. Het gaat
om plekken waar voorheen schapen
hebben gelopen. Schapen kunnen de
nieuwe grasmat beschadigen en dit is niet
goed voor de waterveiligheid. De alliantie
verwijdert de afrastering voor 1 april van
dit jaar.

Meer informatie
De nieuwsbrief over dijkversterking
Gorinchem-Waardenburg is een uitgave
van de 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.
Ook als u zich wilt afmelden voor deze
nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen of
bellen.
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.
In verband met de coronacrisis hebben we
voorlopig geen inloopspreekuur.
Graaf Reinaldalliantie
Waaldijk 91
4214 LC Vuren
06 22 88 08 09
Dijkversterking
Gorinchem-Waardenburg
instagram.com/gralliantie

