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Nieuwsbrief dijkversterking
     Gameren

Voor een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking 
bij het  dorp Gameren, zijn versterkingsmaatregelen nodig om nu én in 
de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in 
dit gebied aan het werk. Deze nieuwsbrief gaat over de dijkversterking 
in uw omgeving.

Projectplan 
Waterwet

Stand van zaken grofzandbarrière

Bij een ingreep zoals een dijkversterking 
moet het waterschap een projectplan 
Waterwet opstellen. Het projectplan 
geeft een beschrijving van de aanleiding 
en het ontwerp van de dijkversterking. 
Aan het begin van dit jaar hebben we 
hier al aandacht aan besteed op een 
informatieavond. Ook zijn de eventuele 
nadelige effecten op de natuur en het 
milieu bekeken in een m.e.r.-beoordeling. 
Het ontwerp-projectplan Waterwet en 
het M.e.r.-beoordelingsbesluit heeft in het 
voorjaar ter inzage gelegen. Hierop is een 
enkele reactie bij ons binnengekomen. 
Het definitieve projectplan met  
bijbehorende documenten, het M.e.r.-
beoordelings-besluit en de reactie op 
de ingediende zienswijze zijn door het 
bestuur van het waterschap vastgesteld 
op 28 september. Het vastgestelde project- 
plan is nu ingediend bij de Gedeputeerde 
Staten van provincie Gelderland. Deze 
moeten het projectplan goedkeuren. 
Nadat Gedeputeerde Staten hierover 
een besluit hebben genomen, wordt dit 
zogenaamde goedkeuringsbesluit met 
het definitieve projectplan Waterwet ter 
inzage gelegd. Gedurende deze terinzage- 
legging kan er beroep tegen het plan 
worden ingesteld. De bekendmaking van 
dit besluit en de terinzagelegging wordt 
in de Staatscourant en in Het Kontakt 
gepubliceerd. Dit zal waarschijnlijk  
in november 2018 zijn.

De afgelopen maanden heeft kennis-
instituut Deltares in opdracht van 
Waterschap Rivierenland in haar Deltagoot 
onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe 
dijkversterkingstechniek: de zogenoemde 
grofzandbarrière.  
Met deze techniek wordt een sleuf van 
grof zand in de teen van de dijk ingebracht. 
Dit om te voorkomen dat het water dat 
onder de dijk doorstroomt het fijne zand 
meevoert en doorgaande kanaaltjes 
vormt, waardoor een dijk uiteindelijk kan 
bezwijken (dit gevaar voor de dijk wordt 
piping genoemd).  
De uitvinding was al eerder op 
laboratoriumschaal uitgebreid onder- 
zocht en blijkt nu ook op grote schaal  
te werken.
Werken met een grofzandbarrière is 
sneller, goedkoper en milieuvriendelijker 
dan de traditionele aanpak. In mei 
hebben we u de gelegenheid gegeven te 
gaan kijken bij de Deltagoot, maar door 
onvoldoende aanmeldingen is  
deze excursie helaas niet doorgegaan. Opbouw voor de grofzandbarrière in de Deltagoot.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief over dijkversterking 
Gameren 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-mail-
adres door via gameren@wsrl.nl. Als u 
zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief 
kunt u ons een mail sturen of bellen.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kunt u  
contact opnemen met omgevings- 
manager Basten Heeg, telefoonnummer 
06 14 37 61 56 of e-mail b.heeg@wsrl.nl 
of met 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/gameren.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 69 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

 Volg ons op twitter @wsrivierenland
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In de komende winterperiode bereiden we 
werkzaamheden voor, waarbij we een stuk 
van het bosschage (bosje) aan de binnen-
kant van de dijk gaan kappen.
Zoals hiervoor beschreven volgt nog een 
officiële procedure van projectplan  
Waterwet.

Vervolgens zoeken we meerdere aan- 
nemers die een uitvoeringsplan maken. 
Hieruit kiezen we uiteindelijk één  
aannemer die het werk in Gameren  
gaat uitvoeren.

Het maken van een uitvoeringsplan en het 
zoeken naar een aannemer neemt in 2019 
veel tijd in beslag. Het lijkt misschien zo dat 
er dan niet veel gebeurt. Het tegendeel is 
waar.  

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

De planning stap voor stap
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• Projectplan Waterwet
• Vergunningen
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2020

• Aanbesteding aannemer
•  Vierde informatie- 

bijeenkomst

• Definitief ontwerp
• Uitvoeringsplan 
• Start uitvoering

N
az

or
g 

&
  

be
he

er

2021
• Oplevering project
• Monitoring

 

Als u tussentijds vragen of opmerkingen 
hebt, neem dan gerust contact met ons op. 

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

De waterschappen en Rijkswaterstaat voe-
ren in het Hoogwaterbeschermings-pro-
gramma maatregelen uit om Nederland te 
beschermen tegen overstromingen, nu en 
in de toekomst. Het Hoogwaterbescher-

mingsprogramma (HWBP) is onderdeel 
van het Deltaprogramma. Waterschap 
Rivierenland voert in het kader van het 
HWBP een aantal projecten uit, waaron-
der dijkversterking Gameren. 
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