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Drukte op de dijk

Na maanden van voorbereiding
is de Combinatie Dijkverbetering
Molenwaard (CDVM) gestart met
de uitvoering van de dijkverbetering
tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer. De komende tijd staan de
nodige werkzaamheden op stapel.
In deze nieuwsbrief leest u onder
meer op welke plekken de aannemer
aan het werk gaat en wat dit voor u
betekent.

Explosieven en archeologie

Op basis van vooronderzoek zijn langs het
dijkversterkingstraject twee verdachte
locaties bekend waar mogelijk explosieven aangetroffen kunnen worden. Voorafgaande de graafwerkzaamheden voert
CDVM op die locaties verder onderzoek
uit. Op de overige dijkvakken is de kans
gering dat er explosieven worden aangetroffen. In juni 2014 start archeologisch
bodemonderzoek d.m.v handboringen.
Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden. Tijdens

de uitvoering begeleidt een archeoloog
de werkzaamheden op deze locaties.

Extra alert op brandstichting

Voor de uitvoering van de dijkverbetering moeten diverse panden gesloopt
worden. Onder meer aan de Lekdijk in
Nieuw Lekkerland. Daar staan inmiddels
verschillende panden leeg, in afwachting
van sloop. In enkele van die panden is de
afgelopen tijd brand gesticht. Om meer
brandstichting te voorkomen, worden
maatregelen genomen zoals bouwhekken
en een brandwacht. Bewoners wordt
gevraagd extra alert te zijn. Ziet u iets
opvallends rond de slooppanden, belt
u dan de politie op (0900) 8844. U kunt
ook wijkagent Floris Loman aanspreken.
Hij zal de komende tijd regelmatig op de
Lekdijk te vinden zijn.

Sloopproces van A tot Z

Aan de sloop van een pand gaat een heel
traject vooraf. De procedure begint met
het bereiken van overeenstemming met
de eigenaar en eindigt met de afvoer van
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sloopmateriaal. Daartussenin zitten de
volgende stappen:
1. De eigenaar ondertekent de aanbiedingsbrief van Waterschap Rivierenland.
2. Waterschap Rivierenland stelt een
overeenkomst op. Hierin wordt vastgelegd wanneer de woning leeg moet zijn.
3. De overeenkomst wordt op de vastgestelde datum gepasseerd, de woning
gaat over van particulier naar Waterschap Rivierenland.
4. Waterschap Rivierenland zorgt voor de
afkoppeling van de nutsvoorzieningen
(gas, water, elektra).
5. Waterschap Rivierenland en CDVM
verzorgen samen de schouw van het
pand. Is het pand leeg, vrij van huisvuil e.d.?
6. Waterschap Rivierenland draagt het
pand over aan CDVM.
7. CDVM onderzoekt het pand op de
aanwezigheid van asbest en/of
broedende vogels.
8. CDVM doet een sloopmelding bij de
gemeente.
9. Risicopanden worden voorzien van hekwerken om vandalisme tegen te gaan.
10. De gemeente ontvangt een afschrift van
de resultaten van het asbestonderzoek.
11. Indien nodig vindt asbestsanering plaats
door medewerkers in beschermende
kleding.
12. Na het verkrijgen van de vergunning
wordt de omgeving geïnformeerd over
het moment van sloop.
13. Het pand wordt gesloopt, het sloopmateriaal afgevoerd.
14. Daarna worden de vloeren en
funderingen verwijderd.

Een veilige dijk vraagt om een zorgvuldig
uitgedacht uitvoeringsontwerp. De
medewerkers van CDVM zorgen voor
nauwkeurige berekeningen van de toe
te passen constructies en optimaliseren
het ontwerp aan de hand van nieuwe
gegevens uit het veld. Zo biedt het aanvullend grondmechanisch onderzoek dat
is uitgevoerd specifieke informatie over
de sterkte van de ondergrond. Op basis
van metingen met behulp van GPS, waarmee de hoogte en positie van de dijk
exact is ingemeten, kan CDVM bepalen
hoeveel zand en kleigrond nodig zijn om
de dijk op te hogen. Afgelopen maand is
een proefpaal geboord in Streefkerk om
de boormethode en de juiste betonsamenstelling te testen. Al deze informatie
wordt indien nodig in het uitvoeringsontwerp verwerkt.

Dodehoekproject
scholen gestart

CDVM biedt basisscholen in het projectgebied de mogelijkheid om deel te
nemen aan een ‘dodehoekproject’. Een
docent van Veilig Verkeer Nederland en
een praktijkdocent nemen de kinderen
letterlijk en figuurlijk mee in de wereld
van de vrachtwagenchauffeur. Een
vrachtwagen van Mourik Groot Ammers

Dijkvak
Dijkvak
Dijkvak
11 1
Kinderdijk
Kinderdijk
Kinderdijk

Dijkvak
Dijkvak
Dijkvak
22 2

dient als leslocatie. De eerste dodehoekles vond plaats op woensdag 28 mei, op
de School met de Bijbel in Streefkerk. De
andere scholen volgen op een later tijdstip, in nauw overleg met de scholen zelf.

Handig: meldingskaart

Bij bewoners in het projectgebied valt
binnenkort een meldingskaart in de bus.
Op die meldingskaart staat een stappenplan dat gevolgd kan worden bij schade
en/of hinder. In het kort: kleine schades
handelt CDVM zelf af, voor grotere
schades wordt een onafhankelijk
expertisebureau ingeschakeld.

Aan het werk!

De komende maanden gaat CDVM op
verschillende plekken langs het dijktraject aan de slag met werkzaamheden.
Om zo min mogelijk tijd te verliezen,
wordt er ook in de zomervakantie doorgewerkt. Het projectkantoor blijft ook
gewoon open. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van belangrijke werklocaties. CDVM voert daarnaast
op diverse plekken milieutechnische
saneringen uit. Daar wordt de grond
vrijgemaakt van verontreinigingen.
Ook start CDVM met het laagsgewijs
aanbrengen en verdichten van grond.
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Belangrijke werklocaties

Waar: Streefkerk, Jachthaven en
Nieuwe Veer
Start werkzaamheden: mei/juni 2014
Wat: vrijmaken werkstrook van
begroeiing, aanleggen en verdichten
van zandvloer via verticale drainage,
onderzoeken en afvoeren van slib,
verwijderen stenen bekleding van talud,
aanleggen overslagplaatsen voor aan- en
afvoer van materiaal via het water, aanleggen van toegangsweg tot werkterrein.
Verwachte overlast: de werkzaamheden
worden vooral buitendijks uitgevoerd,
transport vindt zowel via het water als
via de weg plaats.
Waar: sectie N, tussen Nieuw
Lekkerland en Streefkerk ter hoogte
van Lekdijk 27-43
Start werkzaamheden: juni/juli 2014

• CDVM werkt tussen 07.00 en 19.00 uur.
• Op zondag wordt er niet gewerkt.
• De werkzaamheden in deze fase hebben
een ‘normaal’ geluidsniveau voor werk in
uitvoering. Dit betekent bijvoorbeeld dat
u vrachtwagens, shovels en andere
voertuigen zult horen rijden.
• CDVM houdt het zand dat wordt aangebracht regelmatig nat. Hiermee wordt
stofvorming tegengegaan. Bovendien is
het goed voor de verdichting van het zand.
• Het verdichten van het zandpakket
gebeurt met een zogenaamde trilwals.
• CDVM maakt de weg na de werkzaamheden schoon mocht dat nodig zijn.
• Tijdens deze periode vinden nog geen
afsluitingen en/of omleidingen plaats.
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Praktische informatie over de
werkzaamheden

Groot-Ammers
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Wat: aanleggen en verdichten van zandvloer via verticale drainage, aanleggen
overslaglocatie bij ’t Zwaantje voor aanen afvoer van materiaal via het water.
Verwachte overlast: de werkzaamheden
worden vooral buitendijks uitgevoerd,
transport vindt zoveel mogelijk via het
water plaats.
Waar: sectie AB, Streefkerk ter hoogte
van Bergstoep 50
Start werkzaamheden: juni/juli 2014
Wat: uitvoeren voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de
constructie, aanleggen van toegangsweg
tot werkterrein.
Overlast: de werkzaamheden worden
aan de binnenzijde van de dijk uitgevoerd, verkeer kan gebruik blijven
maken van de dijk.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Waterschap Rivierenland. Actuele informatie 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 Dijkverbetering 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.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
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Een optimaal ontwerp

