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Wat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf ging    

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd 
over de ontwikkelingen en werkzaamheden voor de 
dijkverbetering aan de Merwededijk. 
 
In de afgelopen periode zijn er geen werkzaamheden 
uitgevoerd in verband met een ‘zettingsperiode’. De 
dijk heeft dus de tijd gehad om zich te ‘zetten‘ en is  
nu klaar voor een nieuwe laag grond. 

Het vervolgHet vervolgHet vervolgHet vervolg    

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van 
de planning van de werkzaamheden voor de 
dijkverbetering aan de Merwededijk. 
 
De werkzaamheden starten weer rond 5 mei a.s.  De 
definitieve startdatum is afhankelijk van de zettingen. 
We meten de zettingen aan de hand van de 
‘zakbakens’ die in de dijk staan. Aan de hand van deze 
metingen weten we of de dijk genoeg ‘gezet’ is. 

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

De dijk wordt de komende maanden opgehoogd met 
2 ophoogslagen tot de definitieve hoogte. Tussen het 
aanbrengen van de twee lagen zit korte 
zettingsperiode van 3 á 4 weken.  
Hierna wordt nog een laag aangebracht 
(voorbelasting) om de zetting te compenseren en te 
versnellen. Deze werkzaamheden zijn naar 
verwachting in augustus 2014 gereed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na deze ophoogslagen volgt een lange 
zettingsperiode. De werkzaamheden worden daarna 
pas in 2015 hervat. Gedurende deze lange 
zettingsperiode is het inloopspreekuur gesloten. 
 
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.  

IIIInformatiebijeenkomstnformatiebijeenkomstnformatiebijeenkomstnformatiebijeenkomst    

U bent van harte welkom tijdens de eerstvolgende 
informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst 
vindt plaats op: 11112 2 2 2 meimeimeimei    a.s. a.s. a.s. a.s. in ‘De Kwinter’, in ‘De Kwinter’, in ‘De Kwinter’, in ‘De Kwinter’, 
Hooftlanden 1 Hooftlanden 1 Hooftlanden 1 Hooftlanden 1 tetetete Werkendam vanaf 19. Werkendam vanaf 19. Werkendam vanaf 19. Werkendam vanaf 19.00000 uur 0 uur 0 uur 0 uur 
tot 2tot 2tot 2tot 20000....33330 uur.0 uur.0 uur.0 uur.     
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie 
over het inrichtingsplan (inzage in tekeningen van 
de nieuwe situatie) en de schadeprocedure.     

ContactContactContactContact    

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
omgevingsmanager Anita Ponssen (e-mail 
aponssen@deklerkbv.nl, tel. 0183 508 666 of 06 20 735 
509).  Ook kunt u op de website 
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl
/projecten/merwededijk meer informatie vinden over 
het project. 


