
sterke dijken
             schoon water

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig 
wonen, werken en recreëren. Langs de stad Tiel maken we delen van de dijk én de oude stadswallen sterker en hoger. 
Dan zijn ze voor de toekomst voldoende veilig. Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het 
Inundatiekanaal (totaal 3,6 kilometer lang). We verwachten over drie jaar te beginnen met de uitvoering.
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Voorbereidende onderzoeken gestart

oktober

2018

We verdelen het project in vijf onderdelen. 
Elk deel heeft zijn eigen kenmerken, zoals 
de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal,  
de haven, de stadswallen en coupures en 
de groene dijk vanaf Bellevue tot en met 
de inlaatduiker van het Inundatiekanaal. 
Het onderdeel FluviaTiel is eerder aange-
pakt. Dit deel van de dijk nemen we dus 
niet mee in het project. Op het kaartje 
staan de deelgebieden. 

De beoordeling van de ‘groene dijken’ zon-
der constructies zoals damwanden is klaar. 

Voor de stadswallen en coupures willen 
we weten hoe de technische staat is. Een 
coupure is een doorgang in de dijk, die we 
bij hoogwater met de hand sluiten.

Tot half oktober doen we het eerste tech-
nisch onderzoek buiten. We onderzoeken 
de staat van de materialen en hoe diep 
de constructies zijn. Dit doen wij door de 
stadswallen en coupures voor een deel uit 
te graven, met een kraan of met de hand. 
Met boringen en magneetsonderingen 
(een soort metaaldetector) wordt het 

beeld compleet. Zo bepalen we hoe de 
grond is samengesteld en de te verwach-
ten levensduur van de stadswallen en  
de coupures.

1 - Voorhavendijk
2 - Fluvia Tiel
3 - Haven
4 - Stadswallen Tiel
5 - Bellevue - Zennewijnen
6 - Inlaatduiker

Goos den Hartog

heemraad Waterschap Rivierenland

“Tiel is de thuisbasis van Waterschap 

Rivierenland! Samen met de gemeente 

werken wij aan een toekomstbestendige 

water kering, die voldoet aan de nieuwe 

normering en klimaatscenario’s en die 

past bij het historische 

beeld van de stads- 

wallen.”

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat we zijn gestart met de voorbereiding van de dijkversterking Stad Tiel. Om te beoordelen of de dijk aan alle eisen voldoet laat 
het waterschap op dit moment onderzoek aan de dijk uitvoeren.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. We houden u 
daarnaast graag via de website op de 
hoogte van de ontwikkelingen over dit 
project. De nieuwsbrief komt zo’n twee 
keer per jaar uit. Wilt u de volgende 
nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen 
dan op papier? Stuur dan een mail aan 
c.hees@wsrl.nl. Als u zich wilt afmelden 
voor de nieuwsbrief kunt u ons een mail 
sturen of bellen.
Meer informatie over het project vindt  
u op www.wsrl.nl/StadTiel.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager Stefan 
Daleman. U kunt hem bellen of een 
e-mail sturen: telefoon (0344) 64 90 43, 
e-mail s.daleman@wsrl.nl. U kunt ook 
contact opnemen met communicatie-
adviseur Jolanda de Koning: telefoon  
06 101 294 26, e-mail  j.de.koning2@
wsrl.nl. 
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Volg ons op  
 @wsrivierenland    
  Waterschap Rivierenland

Onderdeel van het Hoogwater
beschermingsprogramma
De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel 
van het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP). Het Rijk en de 
waterschappen nemen samen maat-
regelen om Nederland te beschermen 
tegen overstromingen. Het HWBP valt 
onder het Deltaprogramma.

Planning

In de loop van 2019 houden we een eerste 
informatieavond om u te informeren over 
het project. Ook willen we weten wat u 
vindt van de plannen en de oplossingen 
die we bedenken. Met bewoners en bedrij-
ven direct aan de dijk gaan we persoonlijk 
in gesprek. 
Op de website www.wsrl.nl/StadTiel kunt 
u de ontwikkelingen volgen.

Wat kunt u van ons 
verwachten? 

Tiel is met Nijmegen de grootste stad in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. 
De dijkversterking gaat hier dan ook voor een groot deel door en langs bebouwd gebied 
en de eeuwenoude stadswallen. Met de gemeente Tiel hebben we een samenwerkings-
overeenkomst gesloten waarin staat dat we elkaar helpen om de opgave in het gebied uit 
te voeren en de overlast voor de omgeving te beperken. 

Een voorbeeld is de bouw van het appartementencomplex bij de Santwijckse Poort op de 
dijk bij de haven. Met de gemeente en de projectontwikkelaar zoeken we naar de meest 
wenselijke oplossing om het gebouw en omliggende verkeersplan in te passen in het dijk-
ontwerp. De dijk is voor het waterschap én de gemeente een belangrijke centrale verbin-
ding in het landschap. 

Samenwerken met gemeente Tiel

Ben Brink • wethouder gemeente Tiel

"De veiligheid in Tiel voor haar inwoners en bedrijven staat voorop in 

dit project. Omdat in het gebied achter de dijken en de stadswallen 

ook ontwikkelingen zijn, is het goed om vanaf het begin met het  

waterschap samen te werken. Waar zijn mogelijkheden om ontwikke-

lingen te versterken? Waar zijn aanpassingen nodig met 

het oog op de veiligheid?Waterschap en gemeente 

trekken ook graag samen met u op. We gaan 

elkaar de komende tijd zeker 

ontmoeten."

De planning stap voor stap
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