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Wat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf gingWat vooraf ging    

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd 
over zowel de inhoud van de werkzaamheden maar 
ook hoe wij u informeren.  
Daarnaast heeft u in de laatste nieuwsbrief de 
volgorde van de werkzaamheden en onze 
contactgegevens aangetroffen. 

Het vervolgHet vervolgHet vervolgHet vervolg    

Eind oktober zijn wij gestart met de werkzaamheden 
voor de dijkverbetering aan de Merwededijk. Met 
deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen 
van de voortgang van de werkzaamheden.  

Vondst granaatVondst granaatVondst granaatVondst granaat    

Op zondag 3 november is door iemand met een 
metaaldetector een rookgranaat (uit de Tweede 
Wereldoorlog) gevonden op het werkterrein. Deze 
granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst 
(EOD) inmiddels opgehaald om ergens anders 
vernietigd te worden. Omdat er nu een granaat 
gevonden is, wordt er door een deskundige gekeken 
of er meer onontplofte munitie (ook wel niet-
gesprongen explosieven genoemd) in het werkterrein 
kunnen liggen. Als er meer “niet-gesprongen 
explosieven” binnen het werk liggen, dan worden 
deze uiteraard opgeruimd. De werkzaamheden aan de 
dijk worden pas hervat op het moment dat het gebied 
veilig is voor de omgeving en de werknemers.  

    

    

 
 

    

    

    

    

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

Omdat de werkzaamheden vertraging oplopen door 
de vondst van de granaat, wijzigt daarmee ook de 
planning van de werkzaamheden zoals wij deze 
hebben vermeld in de vorige nieuwsbrief. 
 
Op dit moment kan er nog geen nieuwe planning 
gemaakt worden omdat we nog nader onderzoek 
doen of het terrein vrij is van “niet-gesprongen 
explosieven”. Pas op het moment dat het werkgebied 
door een deskundige is vrijgegeven kunnen wij weer 
verder met onze werkzaamheden.  
 
Momenteel is de verwachting dat wij onze 
werkzaamheden begin december weer kunnen 
hervatten. De uitvoering van de werkzaamheden is 
daarnaast afhankelijk van de weersomstandigheden 
en waterstanden.  
 
In een volgende nieuwsbrief zullen wij een nieuwe 
planning opnemen. 

    

    

    

    

    

    

    

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. 


