
Dijkaanpassingen 
 
 

 

                 Visie VUREN 

Dijk verbeteringsproject 
Dijkvak Vuren 



       Gedeelde uitgangspunten ensembles 



             Hoogwaterveiligheid, en dan? 

                         Uitgangspunten voor Ensemble Vuren 

 

- Benutten binnendijkse ruimte waar het kan, 

                                 en buitendijkse ruimte waar het niet anders kan 

- Behoud van dijkgedeelten met cultuurhistorische waarde 

- Recreatief gebruik van buitendijkse ruimte, natuurgebieden 

                                 en ook van de “nieuwe” dijk zelf 

-  Verbinding van het dorp Vuren met uiterwaard en rivier 



               Binnendijks waar het kan 



   Binnendijkse oplossing met 
      deels verhoogd liggend  
buitendijks fiets- en wandelpad 



         Buitendijks waar het niet anders kan 



   Binnendijkse  en  buitendijkse versterking 



      Behoud van dijkdorpsgezichten 
                    en cultuurhistorische waarden 



Zoals het was en is 

Anno 1729 



     Recreatief gebruik buitendijkse & binnendijkse ruimte 



Verbinding dorp Vuren met dijk en rivier 
zoals het was   …….. 



          …….     Zoals het is    …….. 



      ……..     Zoals het kan worden 



      Onze dijk moet minstens 50 jaar mee 

             Vuren wil weer wonen en leven met het gezicht naar 

                DIJK    &   UITERWAARD   &   RIVIER 

 
             Dat kan alleen als twee buitendijks gelegen bedrijven 

    VERLEID KUNNEN WORDEN te VERHUIZEN 



                Zoals het is….  
…en zoals het kan 



                 Zoals het is…… 
 
 
…..en kan worden 



              VUREN  WIL  AF  VAN  HAAR 
              “PUISTEN  VAN  LELIJKHEID” 
                                 Hoe kunnen we dat bereiken?  

 

           Dijkversterking zodanig uitvoeren, dat 

                     -  BUKO en XELLA tijd hebben voor verhuisplannen 

           en daardoor 

                     -  verbinden dorp Vuren met Heuff-terrein en 

                        realiseren rivierboulevard ter hoogte van Xella 

                                  in de toekomst mogelijk blijft  



        GEMEENSCHAPPELIJKE  WENSEN 
                met ANDERE ENSEMBLES                     
 

   

       -  apart en zo nodig verhoogd gelegen fiets- & wandelpaden  

       -  struinpaden in uiterwaarden 

       -  maatregelen verkeersveiligheid op de dijk 

       -  slimme energiezuinige verlichting aan de dijk 

       -  glasvezelverbinding langs of parallel aan de dijk 

       -  slimme toekomstige monitoring van de dijk 



            Onze aanpassingen van de dijk in vogelvlucht 
         Herkenbaar op kaart onze alternatieve oplossingen 



               DE  UITSMIJTER  VAN  VUREN 

     Het Ensemble Vuren zoekt verbinding met en vraagt steun van 

                 andere belanghebbenden bij en naast de dijk 

                                                               & 

            Het Ensemble Vuren heeft “haar” dijkvak opgedeeld in 

             

                                                ACHT GEDEELTEN 

 

        Voor ALLE DETAILS nodigen wij U uit bij ONZE MARKTKRAAM 



Van Fort tot Veer 


