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Uitnodiging bewonersbijeenkomst
Graag nodigen we u uit voor een 
bewoners bijeenkomst over dijkversterking 
Tiel-Waardenburg om u bij te praten over 
de stand van zaken, waaronder het proces 
en de uitvoering.

De bijeenkomst vindt plaats op 
onderstaande drie data in Huis Op Hemert 
(Blankenburgsestraat 3, Ophemert):

• Donderdag 17 maart 2022 voor 
de kernen Varik en Heesselt 

• Donderdag 24 maart 2022 voor de 
kernen Ophemert, Zennewijnen en Tiel

• Donderdag 31 maart 2022 voor 
de kernen Waardenburg, Neerijnen 
en Opijnen

U bent van harte welkom om binnen te 
lopen vanaf 17:00 uur. Medewerkers 
van het waterschap en bouwcombinatie 
Mekante Diek praten u bij en zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. 
Ook medewerkers van de gemeente 
West Betuwe zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden over Gastvrije Waaldijk 
(zie volgende pagina). We sluiten af 
om 20.00 uur. 

We ontmoeten u graag op 
17, 24 of 31 maart!

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden 
versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels. 
Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt. Bouw
combinatie Mekante Diek (bestaande uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer) 
is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de dijk-
versterking. In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken.

Actueel: 
werkzaamheden 
op de dijk
Bouwcombinatie Mekante Diek is 
in februari - als voorbereidende 
werkzaamheden voor de uitvoering 
van de dijkversterking - gestart met 
de eerste werkzaamheden voor de 
aanleg van nieuw leefgebied voor de 
kamsalamander in de Heesseltsche 
Uiterwaarden. De kamsalamander is 
een beschermde diersoort. Omdat er 
ruimte nodig is voor de dijkversterking 
leggen we, aansluitend op het huidige 
leefgebied, circa één hectare nieuw 
leefgebied aan. Het leefgebied 
bestaat uit water (poelen) en uit 
grasland met struweel.

Door de hoge waterstanden in de 
uiterwaarden kunnen mogelijk 
niet alle werkzaamheden op dit 
moment worden uitgevoerd. Heeft 
u vragen of meer weten over de 
werkzaamheden? Neem contact 
op met het omgevingsteam van 
Mekante Diek door te bellen naar 
06 21 59 09 37 (op werkdagen tussen 
8.00 en 16.00 uur bereikbaar). Mailen 
kan naar info@mekantediek.nl. 
Informatie over de werkzaamheden is 
ook te vinden op de Facebookpagina 
van Tiel-Waardenburg.
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Contactgegevens bouw-
combinatie Mekante Diek 
Vanaf begin dit jaar werken de 
medewerkers van bouwcombinatie 
Mekante Diek vanuit het nieuwe project-
kantoor aan de Weiweg in Varik. Heeft 
u een vraag, opmerking of melding over 
de werkzaamheden die Mekante Diek 
uitvoert? Dan kunt u contact opnemen 
met het omgevingsteam van Mekante 
Diek door een e-mail te sturen naar 
info@mekantediek.nl of te bellen naar 
06 21 59 09 37 (op werkdagen tussen 
8.00 en 16.00 uur).

Gastvrije Waaldijk
De komende jaren versterkt Waterschap 
Rivierenland de noordelijke Waaldijk 
tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat 
om zo’n 80 kilometer. Dijkversterking 
Tiel-Waardenburg maakt daar onderdeel 
van uit. De aanliggende gemeenten, 
Waterschap Rivierenland en provincie 
Gelderland werken met elkaar samen om 
de Gastvrije Waaldijk mogelijk te maken. 

Bewonersbijeenkomst 
De gemeente West Betuwe heeft in januari 
voor het deel Tiel-Waardenburg een online 
bewonersbijeenkomst georganiseerd die in 
het teken stond van Gastvrije Waaldijk. Hier 
wordt nog een vervolg aan gegeven: de 
gemeente West Betuwe is aanwezig op de 
bewonersbijeenkomsten van Waterschap 
Rivierenland in maart (zie voorkant 
nieuwsbrief). Meer informatie is te vinden 
op www.westbetuwe.nl/waaldijk.

Omgevingstevredenheids-
onderzoek
Wat wilt u ons meegeven voor de uit-
voe ring van de dijkversterking? Het is 
nog mogelijk de vragenlijst in te vullen 
tot en met 31 maart 2022. De link 
naar dit onderzoek is te vinden op 
de projectwebsite. Invullen kan ook 
tijdens een van de bewonersbijeen
komsten in maart.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Tiel-Waardenburg is een uitgave van 
Waterschap Rivierenland. 

U kunt ons vinden op de project-
website van Waterschap Rivierenland: 
www.wsrl.nl/TielWaardenburg en op 
Facebook. Op de website kunt u 
diverse brochures downloaden.

Als u zich wilt afmelden voor deze 
nieuwsbrief kunt u ons een e-mail 
sturen of bellen.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt 
u contact opnemen met 
omgevingsmanager Basten Heeg via 
telefoonnummer 06 12 57 08 06. 
U kunt mailen naar 
Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

  @waterveiligheidTielWaardenburg

Met zorg naar veiligheid
Een van de kerntaken van Waterschap Rivierenland is de zorg voor droge voeten bij hoogwater. 
Dat betekent dat het waterschap de dijken versterkt wanneer dat nodig is, en daarmee de Betuwe op 
een duurzame manier beschermt tegen hoogwater op de Waal. Ook de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) 
en Waardenburg (A2) moet worden versterkt omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels. 
Dat betekent dat de dijk in zijn geheel moet worden aangepakt om veilig te blijven voor de toekomst. 
Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt.

Aannemerscombinatie Mekante Diek gaat komende jaren de dijkversterking uitvoeren. Dat zal niet 
ongemerkt voorbij gaan. Bewoners langs de dijk en in de dorpen gaan hinder ondervinden van de werk-
zaam heden. Met zorg en oog voor omgeving, duurzaamheid en kosten werken het waterschap 
en Mekante Diek toe naar het eindresultaat: een veilige dijk eind 2026.

Dijkversterking TielWaardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwater
beschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de water schappen 
en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijk versterkings operatie ooit sinds 
de Deltawerken. 1500 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Zo werken 

we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Planning
Loopt 
Formele procedure projectplan 
Waterwet, milieu effectrapport, 
hoofdvergunningen en 
bestemmingsplannen

Loopt 
Grondverwerving

Vanaf najaar 2021 en 2022 
Voorbereidende werkzaamheden 
dijkversterking

2023-2026 
Uitvoering dijkversterkings-
werkzaamheden

2026 
Dijk veilig en voldoet aan de norm

 

Tweede video 
nu te bekijken
In deze tweede video vertellen 
omgevingsmanagers Hendrika Jager 
en Basten Heeg van Waterschap 
Rivierenland weer over 
ontwikkelingen rondom de dijk-
versterking. De video is te bekijken 
via www.wsrl.nl/TielWaardenburg en 
staat op de Facebook-pagina.
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