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We beginnen met de werkzaamheden 
aan de rivierzijde van de dijk. Daar halen 
we eventuele steenbekleding weg en 
starten we met het versterken van de dijk 
met grond. Later dit jaar beginnen we 
ook met het plaatsen van damwanden en 
voeren we een aantal werkzaamheden 
aan de landzijde van de dijk uit.

Op 7 juni zijn de werkzaamheden aan de dijk gestart

Voorafgaand aan de werkzaamheden 
aan de dijk bij de Vesting van Gorinchem 
verleggen we kabels en leidingen met een 
‘gestuurde’ boring (onder het water door) 
van de Wijdschild naar de binnenstad van 
Gorinchem.  
In de Woelse en in de Crobsche Waard 
starten we met het graven van de geulen 

en de maatregelen die nodig zijn om de 
natuur te compenseren.  

Tijdens de werkzaamheden is de weg  
op de dijk afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Bestemmingsverkeer is wel 
toegestaan. Met behulp van verkeersre-
gelaars zorgen we ervoor dat woningen, 
bedrijven en agrarische percelen langs 
de dijk veilig bereikbaar blijven. 

Officieel startmoment  
woensdag 23 juni 16.00-17.30 uur
Om aan de start van de uitvoering 
extra aandacht te geven organiseert 
de Graaf Reinaldalliantie een online 
bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst 
staan we stil bij de fasen die we heb-
ben doorlopen en de rol die alle par-
tijen hierin hebben gehad. Ook blikken 
we vooruit naar de toekomst. 
Iedereen die geïnteresseerd is in of 
betrokken is bij de dijkversterking is 
van harte welkom. 

U vindt de uitnodiging en de link om 
deel te nemen op onze website:  
www.gralliantie.nl/startmoment

Globaal overzicht werkzaamheden 2021

Okt 2021 – dijkvak 13b-d
Steenbekleding verwijderen en 

buitentalud herstellen

N.t.b. 2021 – Gorinchem
Gestuurde boring maken

Okt 2021 – dijkvak 12d-13a
Steenbekleding verwijderen en 

start nieuwe dijk buitendijks

Jun-nov 2021 – dijkvak 8a-d
Steenbekleding verwijderen en start 

nieuwe dijk buitendijks

Jun-dec 2021 – dijkvak 4b-5e
Steenbekleding verwijderen en start 

nieuwe dijk buitendijks

Jun-dec 2021 – dijkvak 1a-b
Grondwerk binnen- en buitendijks 

en aanbrengen damwanden

Jun-okt 2021 – dijkvak 2a-3a
Grondwerk vanaf N830 richting rivier

Jun-okt 2021 – dijkvak 3b-d
Grondwerk tuimelkade 

bovenop de dijk

Okt-dec 2021 – Woelse Waard
Start realisatie geulen en 
ecologische maatregelen

Jun-dec 2021 – Crobsche Waard
Ontgraven geul en realiseren 

kamsalamanderpoel

Jun-okt 2021 – dijkvak 4a 
Grondwerk binnen- en 

buitendijks op de omdijking

2021 – dijkvak 12b-10b
Aanleg bouwweg tussen 

N830 en de dijk

De komende jaren versterkt de Graaf Reinaldalliantie de dijk van Waardenburg tot 
Gorinchem. We werken niet overal tegelijk, maar wel vaak op meerdere plekken 
langs de dijk. In 2021 gaan we aan de slag in dijkvak 1 t/m 5, dijkvak 8, in dijkvak  
12 en 13 en in de Woelse en de Crobsche Waard. Wat we op welk moment gaan 
doen in 2021 ziet u in onderstaande afbeelding. De andere dijkvakken volgen in 
2022 of nog later.
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De werkzaamheden voor de uitvoering 
nemen een aantal jaren in beslag.  
Dat betekent dat ook de details voor  
het ontwerp nog niet overal klaar zijn. 
Zodra hier een planning van is, zullen  
we die delen op onze website.

Tijdens de periode van uitwerking van het 
ontwerp neemt de omgevingsmanager 
contact op met de desbetreffende bewo-
ners of perceeleigenaren om de persoon-
lijke situatie samen te bespreken. Het is 
mogelijk dat het ontwerp in meerdere 
delen wordt gemaakt. Dit hangt af van de 
volgorde van uitvoering van het werk.  
Zo ontwerpen we vaak eerst de rivierzijde 
van de dijk en pas later zijn de polderzijde 
en de kruin aan de beurt.

Download de BouwApp en blijf op de 
hoogte!
Alle details van de werkzaamheden zijn te 
volgen via de BouwApp. Denk aan weg-
omleidingen en wanneer, hoe en waar er 
gewerkt wordt. 

Via de QR-code kunt u de BouwApp 
downloaden. 
Of kijk op www.gralliantie.nl/vragen.
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Op 17, 18 en 20 mei hebben drie digi-
tale informatiebijeenkomsten plaats-
gevonden. Tijdens deze bijeenkomsten 
heeft de alliantie de uitvoering van de 
dijkversterking voor de bewoners van 
Tuil, Waardenburg, Haaften en Vuren-
oost/Herwijnen-west (bij de pont naar 
Brakel) toegelicht. Mocht u (als bewo-
ner aan de dijk) de bijeenkomsten niet 
hebben kunnen bijwonen, dan kunt 
u de bijeenkomsten terugvinden op 
onze website. Voor de bewoners van 
Vuren vindt op maandag 28 juni een 
bijeenkomst plaats. Voor de bewoners 
van Gorinchem, Dalem, Herwijnen en 
Hellouw organiseren we later dit jaar 
vergelijkbare informatiebijeenkomsten. 

Informatiebijeen-
komsten over de 
uitvoering van de 
dijkversterking

Wanneer is het  
uitvoeringsontwerp bekend? 

In gesprek met 
Maarten Klaver 

Wat is dat eigenlijk, een technisch 
omgevingsmanager?
Als technisch omgevingsmanager 
mag ik een aantal verschillende 
(technische) taken op mij nemen. 
Zo zal ik de omgevingsmanager 
ondersteunen als iemand een 
technische vraag heeft over de 
uitvoering. 

Daarnaast ben ik betrokken bij 
de monitoring van de huizen. 
Als iemand vragen heeft over de 
trillingen, zal ik langskomen met de 
meetgegevens. In een later stadium 
ga ik mij bezighouden met schade-
afhandeling. Alle schademeldingen 
die binnenkomen zal ik beoordelen 
en bekijken welke partij deze moet 
oplossen. Daarbij ben ik voornamelijk 
ook het aanspreekpunt voor de 
omgeving. Is er schade? 
Dan kom ik langs om deze te bekijken. 
Als laatste houd ik mij ook bezig met 
ecologie. Bij de uitvoering van de dijk 
moet er rekening gehouden worden 
met de flora en fauna. Ik zorg dat dit 
netjes en volgens de afgesproken 
maatregelen gebeurt.

Hoe ben je technisch 
omgevingsmanager geworden?
Voordat ik bij aannemer GMB kwam 
werken was ik kraanmachinist. Tot 
mijn baas op een gegeven moment 
zei: “Je moet uitvoerder worden”. Dat 
heb ik toen gedaan. In de avonduren 
heb ik mijn papieren daarvoor 
gehaald. Toen was het nog zo dat je 
als uitvoerder ook nog een klein stukje 
omgevingsmanagement deed. Dat was 
toen echt minimaal, maar ik zag al wel 
hoe waardevol omgevingsmanagement 
is. Dat heb ik meegenomen bij andere 
dijkversterkingen. 

En toen kwam je bij de alliantie?
Toen ik bij de alliantie kwam heb 
ik voornamelijk mijn kennis vanuit 
de uitvoeringskant ingezet voor het 
projectplan Waterwet. Er was namelijk 
behoefte om kennis vanuit het echte 
werkveld mee te nemen in de plannen. 
Die kon ik geven. Denk daarbij aan 
dingen als: waar ga je staan met je 
machine, hoe ga je het veilig aanpakken 
en welke transportroutes zijn handig? 
Die kennis was ook handig voor de 
omgevingsmanagers. Zo ben ik steeds 
meer betrokken geraakt bij de omgeving. 

Hoe werkt dat dan precies?
Met de kennis die ik heb van vorige 
dijkversterkingen kan ik net een slag 
dieper ingaan op technische vragen. Is 
er behoefte aan meer uitleg over het 
aanbrengen van een damwand? Dan kan 
ik daar antwoord op geven. Zo kunnen 
de omgevingsmanagers gebruik maken 
van mijn kennis. En zo zorgen we met 
elkaar voor de juiste informatie naar de 
bewoners.
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Hij is al een hele tijd aangehaakt bij 
de alliantie en wellicht heeft u hem al 
eens zien lopen op de dijk. Nu wij de 
realisatie in gaan zult u hem steeds 
vaker gaan tegenkomen. Daarom 
stellen we u graag voor aan onze 
technisch omgevingsmanager: 
Maarten Klaver.
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Voortgang van 
grondverwerving 
Voor de gehele dijkversterking zijn 
ongeveer 320 ‘grondverwervingsdossiers’. 
Hierbij kan het gaan om grond die we 
moeten aankopen voor de nieuwe dijk 
of grond waarvoor tijdelijk toestemming 
nodig is om het werk te kunnen maken. 
Van alle benodigde gronden worden 
taxaties opgesteld. Met de betrokken 
eigenaren gaan we in gesprek. Een groot 
deel van deze gesprekken is al opgestart. 
De gronden zijn nodig om het werk tijdig 
te kunnen starten.

Gastvrije Waaldijk
Op 27 mei hebben provincie Gelderland, 
Waterschap Rivierenland en verschillende 
gemeentes, waaronder West Betuwe, 
getekend voor de samenwerking om 
de ‘Gastvrije Waaldijk’ mogelijk te 
maken. Een Waaldijk met een gastvrij 
karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker 
is en de auto te gast. Binnen het 

dijkversterkingsproject werken we  
de uitgangspunten hiervoor uit.  

   Na de zomer kunnen we de eerste 
resultaten delen. Zie ook  

www.waterschaprivierenland.nl/
gastvrije-waaldijk.

Beroepen 
Van 26 februari tot en met 8 april 2021 
hebben belanghebbenden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State beroep kunnen instellen tegen het 
goedkeuringsbesluit van het projectplan 
Waterwet, de bestemmingsplannen en de 
overige besluiten.
Er zijn 30 beroepen bij de Raad van State 
ingediend. Op dit moment zijn we bezig 
met het verweerschrift op deze beroepen. 
Deze moeten half juni bij de Raad van State 
zijn ingediend. Nadat we het verweerschrift 
hebben ingediend, gaan we in gesprek met 
de indieners van de beroepen.
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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 alle vragen over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen 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 coronapandemie 
hebben we nog geen inloopspreekuur. 
 
Graaf Reinaldalliantie
Waaldijk 91
4214 LC Vuren
06 22 88 08 09

  Dijkversterking  
Gorinchem-Waardenburg

  instagram.com/gralliantie

Planning

 

Mei 2021
Eerste informatie over 

de uitvoering

28  juni 2021  
Bijeenkomst Vuren

23 juni 2021  
Officieel

startmoment

12 juli 2021  
Bijeenkomst  

Gorinchem en Dalem

Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma (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.

Hier staan we nu!

2021

REALISATIE
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