
sterke dijken
             schoon water

Het werken aan veilige dijken is een belangrijke kerntaak van Waterschap Rivierenland. Hierdoor kunnen mensen achter 
de dijk veilig wonen, werken en recreëren. In de gemeente Vianen, van het Merwedekanaal tot aan de A27 voldoet de 
dijk langs de Lek niet aan de huidige wettelijke veiligheidsnormen. Dat betekent dat hier versterkingsmaatregelen nodig 
zijn. We verdelen het project in twee delen: A27 tot het Hazelaarplein en de herontwikkeling van het Hazelaarplein.
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In de vorige nieuwsbrieven hebben we uit-
gelegd waarom deze dijkversterking nodig 
is en welke oplossing we hebben gekozen 
(voorkeursalternatief). Voor het deel A27 

tot het Hazelaarplein kiezen we voor een 
piping-/stabiliteitsscherm als dijkverster-
kingsmaatregel. Een pipingscherm is een 
verticaal scherm van staal of beton, die aan 

de binnenkant (landzijde) van de dijk wordt 
aangebracht. Door het scherm bijvoorbeeld 
te verstevigen met grondankers kan het 
ook dienst doen als een stabiliteitsscherm. 

In de verkenningsfase is voor het voorkeur-
salternatief ook een ‘milieu-effectbeoorde-
ling’ opgesteld. Dit is een beoordeling van 
de milieueffecten die optreden als gevolg 
van de dijkversterking, zoals bijvoorbeeld 
de gevolgen voor natuur. Deze beoordeling 
geeft antwoord op de vraag of er ook een 
milieueffectrapportage opgesteld moet 
worden. Het blijkt dat de effecten van de 
voorgenomen dijkversterkingsmaatregel zo 
gering zijn dat er geen milieueffectrapport 
nodig is. Deze beoordeling is voorgelegd 
aan de provincie Utrecht en deze heeft 
formeel besloten dat er geen nadere uit-
gebreide milieueffectrapportage nodig is.

M.e.r.-besluit

A27 tot Hazelaarplein

Kabels en leidingen

oktober

2018

Bij aanvang van dit dijkversterkingsproject 
hebben we bij de kabel- en leidingbeheer-
ders informatie opgevraagd over de ligging 
van hun kabels en leidingen. Maar we 
weten uit ervaring dat er verschil kan zijn 
tussen de opgegeven locatie van de kabels 
en leidingen en waar ze in de werkelijkheid 
exact liggen. 
Nu we in de komende tijd het dijkverster-
kingsplan verder gaan uitwerken is de 
exacte ligging van belang. Daarom laten we 
‘proefsleuven’ graven. De kabels en leidin-
gen worden hierbij opgegraven en ingeme-
ten. Nadat de exacte locatie is vastgelegd 
wordt de sleuf direct weer dichtgegooid.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Vianen is een uitgave van Waterschap 
Rivierenland. 
We ontvangen graag uw e-mailadres, 
zodat we u in de toekomst beter op  
de hoogte kunnen houden. Geef uw 
e-mailadres door via YB@wsrl.nl.
Als u zich wilt afmelden voor deze 
nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen 
of bellen. 

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager Basten 
Heeg, telefoonnummer 06 14 37 61 56 
of e-mail b.heeg@wsrl.nl of 
communicatieadviseur Jolanda de 
Koning, telefoonnummer 06 101 294 26 
of e-mail j.de.koning2@wsrl.nl.
Dit project is te vinden op www.wsrl.nl/
vianen.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 649090
www.waterschaprivierenland.nl

Volg ons op  
 @wsrivierenland    
  Waterschap Rivierenland

Samenwerking bij bescherming 
tegen overstromingen
De waterschappen en Rijkswater staat 
voeren in het Hoogwaterbeschermings-
programmamaatregelen uit om  
Nederland te beschermen tegen 
overstromingen, nu en in de toekomst. 
Het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP) is onderdeel van 
het Deltaprogramma. Waterschap 
Rivierenland voert in het kader van  
het HWBP een aantal projecten uit, 
waaronder dijkversterking Vianen.

Samenwerken 
dijkversterking en 
herontwikkeling 
Hazelaarplein
De gemeente Vianen en Waterschap  
Rivierenland hebben de intentie uit-
gesproken om samen te werken bij de 
ontwikkeling van woningbouw van het 
Hazelaarplein en de dijkversterking. De 
Stadshof maakt plaats voor woningbouw 
aan het Hazelaarplein en de podiumfunctie 
heeft een nieuwe plek gekregen bij  
Helsdingen Sport en Cultuur.

Deze intentie tot samenwerking is op  
11 september bekrachtigd met het onder-
tekenen van een intentieovereenkomst. 
Samen met de gemeente houden we u  
op de hoogte over deze ontwikkeling.  

Planning

20
18

Kabels en Leidingen:  
onderzoek met proefsleuven

Uitwerken van de plannen: 
planuitwerking

20
19

Projectplan Waterwet en  
vergunningen ter inzage

Opstellen uitvoeringsplan 

20
20 Uitvoering

Nu we uit de uit de verschillende dijkver-
sterkingsmogelijkheden een voorkeursal-
ternatief hebben gekozen sluiten we de 
‘verkenningsfase’ af en starten we met de  
‘planuitwerkingsfase’. In deze fase werken 
we het voorkeursalternatief verder uit  
en doen we vervolgonderzoeken. We gaan 
het projectplan Waterwet op stellen en we 
bereiden de aanvragen van de benodigde 
vergunningen voor. Uiteindelijk zullen we 
het projectplan Waterwet met aangevraag-
de vergunningen ter inzage leggen en is het 
voor iedereen mogelijk hierop te reageren. 
Zo ver is het nu nog niet (zie de planning 
hieronder). We zullen u hierover tegen die 
tijd informeren in een nieuwsbrief en een 
informatie bijeenkomst organiseren.

Hoe nu verder?

Wethouder Harry van Tilburg (links) en heemraad  
Goos den Hartog hebben de intentieovereenkomst 
ondertekend.

Nieuwsbrief dijkversterking Vianen  | oktober 2018

2


