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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 Vijfheerenlanden,
van het Merwedekanaal tot aan
de A27 voldoet de dijk langs de
Lek niet aan de huidige wettelijke
veiligheidsnorm. Dat betekent dat hier
versterkingsmaatregelen nodig zijn. We
verdelen het project in twee delen: A27
tot
het Hazelaarplein (dit noemen wij
Buitendijks
Lek op
dijkversterking Vianen-Oost – rood
het kaartje) en de herontwikkeling van
het Hazelaarplein (geel op het kaartje).

In de vorige nieuwsbrieven hebben we uitgelegd waarom deze dijkversterking nodig
is en welke oplossing we hebben gekozen.
Voor het deel A27 tot het Hazelaarplein
kiezen we voor een piping-/stabiliteitsConstruce zone
scherm als dijkversterkingsmaatregel. Een
pipingscherm is een verticaal scherm van
staal dat aan de binnenkant (landzijde) van
de dijk wordt aangebracht. Door het scherm
20 m

te verstevigen met grondankers doet het
dienst als een stabiliteitsscherm. Voor het
deel Hazelaarplein kiezen we voor het deel
langs de Lek ook voor een piping-/stabiliteitsscherm aan de binnenkant van Binnendijks
de dijk.
En voor het traject langs het Merwedekanaal voor een piping-/stabiliteitsscherm
aan de binnenkant van de dijk en een
stabiliteitsscherm aan de buitenkant.
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Toekomsge
bebouwing

Plannen goedgekeurd
Het projectplan Waterwet voor Vianen-Oost
is inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap en is ter
goedkeuring aan de provincie Utrecht aangeboden. Voor Vianen-Hazelaarplein is de
vaststelling van het projectplan Waterwet in

februari 2020 voorzien door het Algemeen
Bestuur van het waterschap. Daarna gaat
het plan ook ter goedkeuring naar provincie
Utrecht. Een projectplan Waterwet maakt
de uitvoering van de dijkversterking wettelijk mogelijk. In het projectplan staan de

aanleiding en het ontwerp beschreven. In
januari en september van dit jaar hebben
we informatiebijeenkomsten georganiseerd
rond de ontwerpplannen van dijkversterking Vianen-Oost en dijkversterking VianenHazelaarplein.

Stikstof en dijkversterking
Bij bouwwerkzaamheden komt stikstof
vrij, ook bij het versterken van een dijk.
Te veel stikstof is schadelijk voor het
milieu en daarom moet de uitstoot
ervan beperkt worden.
Veel bouwprojecten worden vertraagd
door de stikstofuitspraak van de Raad
2
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van State omdat de vergunningverlening
tot stilstand is gekomen. Waterschap
Rivierenland gaat verder met de voorbereidingen voor de dijkversterkingsprojecten. Voor dijkversterking Vianen is de
stikstofuitstoot opnieuw bekeken.
Dit levert geen problemen op om de
dijkversterking uit te voeren.

Aannemer aan boord
Nu het ontwerp definitief is kan een aannemer met de voorbereidingen voor de
uitvoering beginnen. De afgelopen maanden is de uitvraag naar een aannemer ‘in
de markt gezet’. Inmiddels hebben we
een keuze gemaakt. GMB uit Opheusden
zal het werk gaan uitvoeren. Hieronder
stelt GMB zich voor.

GMB: We stellen ons even voor!
We zijn bijzonder trots dat we dit project
in Vianen mogen uitvoeren! GMB is een
familiebedrijf met al tientallen jaren ervaring met dijkversterkingsprojecten. Projecten als deze zijn ons op het lijf geschreven.
Dankzij onze ruime ervaring weten we
welke (omgevings) aspecten belangrijk zijn
om dit project succesvol uit te voeren.

voor de start van de werkzaamheden met
omwonenden en andere belanghebbenden (nogmaals) in gesprek. Gezamenlijk
bespreken we waar bij de uitvoering
rekening mee moet worden gehouden.
In onze aanpak streven we ernaar om de
overlast naar de omgeving te minimaliseren.

In gesprek
In onze aanpak houden we zorgvuldig
rekening met bewoners en andere
belanghebbenden. Hiervoor gaan we

Demo-dag
Tijdens een Demo-dag geven we een goede uitleg over hoe we de werkzaamheden
gaan uitvoeren. We laten zien hoe we
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een damwand inbrengen en bezoekers
kunnen ervaren hoeveel geluid er bij de
werkzaamheden ontstaat. Uit eerdere
projecten weten we dat er veel belangstelling is voor deze Demo-Dag.
Omwonenden ontvangen hiervoor te
zijner tijd een uitnodiging.
Wij als GMB hebben er ontzettend veel
zin in en kijken uit naar een goede samenwerking met de omgeving. We maken er
samen een mooi project van!

Dijkversterking
combineren met
herontwikkeling
Hazelaarplein

De waterschappen en Dijkversterkingsproject Vianen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP),
een samenwerking tussen Rijkswaterstaat
en de waterschappen. Omdat Nederland
een ramp wil voorkomen, hanteren we
strenge veiligheidsnormen voor onze
dijken. Hierdoor staat het HWBP de
komende jaren aan de lat voor de
grootste dijkversterkingsoperatie ooit.
De komende dertig jaar gaan we 1.100 km
dijken versterken. Het HWBP is onderdeel
van het Deltaplan Waterveiligheid.

De gemeente Vijfheerenlanden en
Waterschap Rivierenland hebben
de intentie uitgesproken om samen
te werken. Daarom stemmen we de
ontwikkeling van woningbouw van het
Hazelaarplein en de dijkversterking
nauw op elkaar af. We onderzoeken
of het mogelijk is om de dijkversterking
van het Hazelaarplein gelijktijdig uit
te voeren met de dijkversterking
Vianen-Oost. Dit levert dan bovendien
als voordeel op dat de hinder naar
de omgeving beperkt blijft tot één
uitvoeringsperiode.

2019

Planning Vianen-Oost
Projectplan Waterwet en vergunningen ter inzage
en vastgesteld
December

Opstellen uitvoeringsplan door aannemer

2021

2020

Start ontwerpen
Januari

Vergunningen aanvragen

Juni

Kijkdag voor de omgeving

Juli

Start uitvoering (Lekdijk is dan afgesloten voor
doorgaand verkeer)

December

Uitvoering gereed

Maart

Oplevering project

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 omgevingsmanager
Alice van der Vlugt,
telefoonnummer 06 20 55 15 65 of
e-mail a.vander.vlugt@wsrl.nl.
Dit project is te vinden op www.wsrl.nl/
vianen.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons op
@wsrivierenland
	Waterschap Rivierenland
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Samenwerking bij bescherming
tegen overstromingen

