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Wat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf ging    

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd 
over de vondst van een granaat.  

Het vervolgHet vervolgHet vervolgHet vervolg    

Door de vondst hebben we extra onderzoek gedaan 
naar de mogelijke aanwezigheid van onontplofte 
munitie (ook wel niet-gesprongen explosieven 
genoemd). Het werkgebied is inmiddels door een 
deskundige vrijgegeven en dus veilig verklaard.  
Na de vrijgave hebben wij de werkzaamheden voor de 
dijkverbetering aan de Merwededijk direct voortgezet. 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 
brengen van de voortgang van de werkzaamheden.  
 
 

    

    

 
 

    

    

    
Planning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamhedenPlanning van de werkzaamheden (buitendijks) (buitendijks) (buitendijks) (buitendijks)    

In de afgelopen weken is er drainage aangebracht in 
het nieuwe dijklichaam. Door het aanbrengen van de 
drainage kan het grondwater uitstromen, waardoor 
de grond sneller inklinkt. Dit heeft een stevige dijk als 
resultaat. Ook is er begonnen met het aanbrengen 
van de eerste kleilaag op de nieuwe dijk. Deze klei is in 
de Cloppenwaard ontgraven en met vrachtwagens 
naar het dijklichaam getransporteerd. De kleilaag 
zorgt ervoor dat het nieuwe dijklichaam is beschermd 
tegen hoog water. Daarnaast houdt de bestaande dijk 
uiteraard onveranderd zijn beschermende functie. 
 
In de periode van 23 december tot en met 5 januari 
aanstaande worden er geen werkzaamheden 

uitgevoerd in verband met de kerstvakantie. Tijdens 
deze periode is er ook geen inloopspreekuur. 
Vanaf 6 januari 2014 vinden er weer werkzaamheden 
plaats. Er wordt dan weer een kleilaag aangebracht op 
de nieuwe dijk. Deze klei wordt per schip aangevoerd 
en vanaf een losvoorziening met vrachtwagens naar 
het dijklichaam getransporteerd en aldaar verwerkt. 
De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer 
drie weken in beslag nemen.  
Begin februari beginnen wij weer met het ontgraven 
van klei in de Cloppenwaard. Dit duurt ongeveer drie 
weken. 

 
Bovengenoemde planning hebben wij zo nauwkeurig 
mogelijk vastgesteld. Er bestaat echter de 
mogelijkheid dat de werkzaamheden sneller klaar zijn 
of mogelijk wat langer duren dan verwacht. De 
uitvoering van de werkzaamheden is daarnaast 
afhankelijk van de weersomstandigheden en 
waterstanden. Hiervoor vragen wij uw begrip.  

Tot volgend jaarTot volgend jaarTot volgend jaarTot volgend jaar    

In het nieuwe jaar brengen wij u uiteraard weer op de 
hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden 
voor de dijkverbetering aan de Merwededijk. 
Namens de aannemerscombinatie Martens en Van 
Oord – De Klerk Waterbouw wensen wij u hele 
prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe! 
 
 
 

    

    

ContactContactContactContact    

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
omgevingsmanager Anita Ponssen (e-mail 
aponssen@deklerkbv.nl, tel. 0183 5086 66 of 06 20 735 
509).  Ook kunt u op de website 
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl
/projecten/merwededijk meer informatie vinden over 
het project. 


