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Dijkverbetering KiS in de
prijzen

Gezamenlijk hebben de aannemer en het
waterschap dijkverbetering KiS aangemeld
voor de InfraTech Innovatieprijs 2017. En
we hebben gewonnen! De jury oordeelde
als volgt: "Wat project dijkverbetering KiS
bijzonder maakt, en daarmee ook de winnaar, is de enorme combinatie van innovatieve concepten in een complex project en
optimaal omgevingsmanagement. Dat kan
je niet alleen met een projectteam. Heel
het bedrijf moet innovatief aan de slag,
samen met alle betrokken partijen." Groot
was de verrassing dat ook de publieksprijs
van de InfraTech naar Dijkverbetering KiS
ging. We zijn hier erg trots op maar realise
ren ons tegelijkertijd dat we de komende
tijd nog veel werk moeten verzetten.

Werkzaamheden in de
dijkvakken

Ook Waterschap Rivierenland praat mee
hoe een veilige maar ook mooie kwaliteits
impuls aan de omgeving vormgegeven kan
worden. Hoogstwaarschijnlijk nemen we
een aantal zaken niet meer mee met de
dijkverbetering KiS.
Nieuw-Lekkerland
Afwerking constructies
Hier zijn eind 2016 de laatste boorpalen
en diepwandconstructies aangebracht.
Deze worden momenteel afgewerkt en de
verwachting is dat medio maart alle ankers
zijn aangebracht en afgespannen. Daarna
volgt de afwerking van de dijk.
De taluds waar de constructies zijn aange
bracht, worden aangevuld en geprofileerd,
afritten worden teruggelegd en daarna
wordt het grondwerk ingezaaid. Ook start
de definitieve inrichting van de rijweg en
parkeervakken. Als de weginrichting voor

Kinderdijk
De rijweg wordt hier aan de binnenzijde
verbreed zodat aan de buitenzijde ruimte
ontstaat voor een vrij liggend fietspad.
Vanwege het toeristische seizoen zijn de
werkzaamheden op dit dijkvak al gestart.
Naast de dijkverbetering zijn op dit dijkvak
nog andere plannen in ontwikkeling. Zo
wordt nagedacht over een ‘Stop en Go’
plaats voor touringcars en is een ambitieus
plan bedacht voor een tunnel door de dijk.
Dit laatste signaal is door gemeente Molen
waard opgepakt en samen met het Meer
jarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport, kortweg MIRT geheten, wordt
bekeken welke kwaliteitsimpulsen er aan
de omgeving gegeven kunnen worden.
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de huizen klaar is, wordt het verkeer terug
geleid en werken we het fietspad op de
kade definitief af. Vanaf de Standaardmo
len tot aan de bebouwde kom van Kinder
dijk komt een fietspad.
Rondje Kerk
Ter hoogte van de Nederlands Hervormde
Kerk in Nieuw-Lekkerland is het doorgaan
de verkeer omgezet naar de ‘oude’ situatie
van vóór de dijkverbetering. De doorgaan
de route is dus voor de woningen langs. Dit
is nodig omdat de rijweg bovenop de dijk
verder afgebouwd moet worden. Zo wordt
de zonk ter plaatse van het terrein van Den
Boer Beton opgehaald en vinden overige
aanpassingen plaats aan de rijweg. Als de
definitieve rijweg klaar is, wordt het door
gaande verkeer teruggezet naar de rijweg
bovenop de dijk. Vervolgens werken we de
rijweg voor de huizen af.

Afgravingen bij de Watertoren en
’t Zwaantje
Op twee locaties tussen Nieuw-Lekkerland
en Streefkerk verlagen we de bestaande
rijweg en vergraven we het talud. Hierdoor
ontstaat een steunberm voor de stabiliteit
van de dijk. Voor direct omwonenden
heeft dit tijdelijk gevolgen voor de be
reikbaarheid van de woningen. Door de
bewonerswegen wordt de toegang naar
de woningen verzorgd. We starten bij
de Watertoren, later volgt het deel bij ’t
Zwaantje. Bewoners krijgen hier nog meer
informatie over.
Afsluiting doorgaand verkeer tussen
Nieuw-Lekkerland – Streefkerk
Vanaf 1 april wordt de kruin van de dijk
tussen het hoge deel bij de Watertoren
en ’t Zwaantje opgehoogd. Dat kan niet in

één keer. Laag voor laag wordt de dijk op
hoogte gebracht: hierdoor is geen door
gaand verkeer meer mogelijk. Woningen
en bedrijven blijven wel bereikbaar voor
het autoverkeer. Voor fietsers maken we
nog een voorziening maar we raden
fietsers aan om om te fietsen via de
Tiendweg parallel aan de dijk.
Tussen ’t Zwaantje en Streefkerk
Op dit dijkgedeelte staat de komende tijd
de afwerking van de steunbermen
centraal. Waar de steunbermen op hoogte
zijn, dekken we deze af met kleigrond.
Aan de buitenzijde verhogen we op diverse
locaties de kruin en brengen we een
nieuwe steenglooiing aan.
Streefkerk
Streefkerk centrum
In Streefkerk bouwen we de dijk verder af
waarna de definitieve weginrichting aan
gebracht kan worden. De ingang naar de
jachthaven/restaurant Limonadefabriek is
al verplaatst tegenover de Kerkstraatstoep
en zal nog worden voorzien van asfaltver

harding. Eerst moet de Klimaatdijk nog
verder worden opgehoogd. Als dat klaar is
en de zettingen van de dijk zijn conform de
berekeningen zal ook dit gedeelte worden
afgewerkt inclusief de inrichting van het
nieuwe plein naast de nieuwe jachthaven.
Tweede deel afgraven Nieuwe Veer
Streefkerk
Vorig jaar is ter hoogte van de School met
de Bijbel de rijweg verlaagd en het talud
vergraven. Dit jaar zal het 2e gedeelte wor
den aangepakt tot aan de Randweg. Op
dit moment kunnen de werkzaamheden
nog niet worden ingepland vanwege het
zettingsgedrag van de nieuwe dijk, waar
straks de doorgaande rijweg op moet
komen. Door zakbaken en waterspanning
meters wordt dit nauwlettend in de gaten
gehouden.

Opperstok en Sluis
Ter plaatse van Opperstok zal aan de bin
nenzijde op enkele locaties de steunberm
verder afgewerkt worden. In de bocht van
Sluis zal de rijweg rivierwaarts verplaatst
worden waarna het binnentalud geprofi
leerd wordt. Hier kan het doorgaande ver
keer hinder opleveren maar de rijweg blijft
toegankelijk.
Groot-Ammers
In Gelkenes hogen we enkele steunbermen
nog verder op met zand en werken we af
met klei. Daarna zaaien we de bermen in.

Asfalteren van de dijk

Als alle werkzaamheden voor het verster
ken van de dijk zijn afgerond, pakken we
de wegen op de dijk aan. Ook op de tus
senliggende dijkvakken, de zogenaamde
tussenvakken, brengen we een nieuwe
asfaltverharding aan. In veel gevallen
brengen we ook een nieuwe weginrichting
aan met Duurzaam Veilig maatregelen.
Belangrijk is dat we een veilige dijk maken
voor alle weggebruikers. De weginrichting
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presenteren we tijdens inloopavonden (zie
hieronder).

Inloopbijeenkomsten
weginrichting en planning
werkzaamheden

Hoe uiteindelijk de nieuwe indeling van
de rijweg en parkeerplaatsen eruit komt
te zien, presenteren we op een drietal
informatieavonden. De volgende avonden
zijn gepland en aanwonenden ontvangen
hiervoor een uitnodiging met aanvullende
informatie:
•	Maandag 20 februari 2017: Dijkvak
Nieuw Lekkerland
•	Maandag 13 maart 2017: Dijkvak
Bergstoep, Opperstok, Sluis en Gelkenes
•	Donderdag 16 maart 2017: Dijkvak
Streefkerk vanaf Watertoren NieuwLekkerland t/m Nieuwe Veer Streefkerk

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Waterschap Rivierenland. Actuele infor
matie vindt u op www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
Klachten, vragen of meldingen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden
van de dijkverbetering of wilt u iets
melden? Belt u dan Marco van Leeuwen,
omgevingsmanager Combinatie Dijkver
betering Molenwaard, telefoonnummer
06 – 105 42 985. Of loop binnen op het
projectkantoor op de Voorstraat 88 in
Groot Ammers op woensdagmiddag
tussen 15.00 en 17.00 uur.
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
@nieuwedijkkis
dijkverbeteringkis

