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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. 

Het vervolgHet vervolgHet vervolgHet vervolg    

Afgelopen juli zijn er weer werkzaamheden 
uitgevoerd aan de dijk. Er is een nieuwe kleilaag 
aangebracht. 
 

 

VakantieVakantieVakantieVakantie    

In de afgelopen periode hebben wij, de 
aannemerscombinatie, van een heerlijke vakantie 
genoten en kunnen we weer met frisse moed aan het 
werk! 
 
Uitvoerder Bart van Uijen aan het woord over zijn 
vakantie: 
Ik zal me eerst voorstellen: ik ben Bart van Uijen, 41 
jaar en getrouwd met Lydia. We zijn de gelukkige 
ouders van 3 kinderen. Kim, onze dochter van 10, en 2 
jongens, Bram is 8 en Tom bijna 4 jaar. Met heel de 
club wonen we in Raamsdonksveer.  
In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje fietsen op mijn 
wielrenfiets of mountainbike, en klus ik graag in en 
rondom het huis. 
 
 

 
Na mijn studie aan de MTS civiele techniek in Breda 
ben ik als uitvoerder gaan werken, momenteel werk ik 
3 jaar bij Martens en van Oord.  
Ik ben vanaf het moment van opdracht (juni 2013) van 
het werk “Dijkverbetering Merwededijk” betrokken 
met de voorbereidingen en de uitvoering van de 
werkzaamheden. Net na de afronding van de 
ophoogwerkzaamheden in juli  ben ik met mijn gezin 
op vakantie gegaan. We zijn met de caravan 
vertrokken naar het zonnige Spanje. Nabij het plaatsje 
Pals zijn we op de camping neergestreken. We 
hebben er heerlijk genoten van de zon, zee en het 
strand, maar ook van de mooie omgeving en  de 
Spaanse cultuur.  Aan al het mooie komt een eind dus 
ook aan de vakantie. Nu zijn we weer terug op ons 
projectkantoor aan de Beatrixhaven en bezig met de 
voorbereidingen voor de aanleg van de voorbelasting 
op de nieuwe dijk. 
 
Groeten, Bart van Uijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Planning vaPlanning vaPlanning vaPlanning van de werkzaamhedenn de werkzaamhedenn de werkzaamhedenn de werkzaamheden    

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van 
de planning van de werkzaamheden voor de 
dijkverbetering aan de Merwededijk voor de komende 
periode. 
 
September 2014September 2014September 2014September 2014    
Maandag 8 september starten we met het 
aanbrengen van de laatste laag op de nieuwe dijk. De 
werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren. 



Eind deze week zullen er alvast wat voorbereidende 
werkzaamheden plaatsvinden, zoals het leggen van 
rijplaten en de sleuven in de dijk dicht maken.  
Het zand wordt via de Merwede aangevoerd. Vanaf de 
loswal van de firma Dalm wordt het zand per 
vrachtwagens naar de Sleeuwijksedijk vervoerd. De 
transporten vinden dus over korte afstand over de dijk 
plaats. Ter plaatse van de in- en uitritten op de 
Sleeuwijksedijk zetten wij verkeersregelaars in om de 
veiligheid te waarborgen. Het aanvoeren van het zand 
duurt ongeveer 3 dagen. Na het aanbrengen van het 
zand wordt het werkgebied opgeruimd en worden 
alle machines afgevoerd.  
 
Na het aanbrengen van de laatste laag vraagt u zich 
misschien af of de nieuwe dijk deze hoogte behoudt. 
Dit is niet het geval. Deze laatste laag dient als extra 
gewicht (ook wel ‘voorbelasting’ genoemd). Door het 
extra gewicht zal de grond onder de dijk sneller 
inklinken. Na ongeveer een jaar wordt deze laag 
verwijderd en wordt de dijk afgegraven op het juiste 
niveau. Hieronder ziet u een plaatje waarop u de laag 
voorbelasting ziet liggen, hierop is ook de 
uiteindelijke hoogte van de nieuwe dijk aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Periode sPeriode sPeriode sPeriode september 2014 eptember 2014 eptember 2014 eptember 2014 ----    mediomediomediomedio    2015201520152015    
Na het aanbrengen van de laag voorbelasting volgt 
een lange zettingsperiode. De werkzaamheden 
worden daarna pas in het voorjaar van 2015 hervat.  
    
Werkzaamheden in 2015Werkzaamheden in 2015Werkzaamheden in 2015Werkzaamheden in 2015    
In 2015 worden onder andere de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: 

� Verwijderen van voorbelastingslaag en 
afgraven dijk op juiste hoogte; 

� Afgraven oude dijk; 
� Aanbrengen damwanden; 
� Inrichten nieuwe ventweg en aansluiten 

woningen. 
 
Met bovengenoemde werkzaamheden wordt in 2015 
gestart. Exacte data en meer informatie over de 
werkzaamheden worden in de volgende nieuwsbrief 
gecommuniceerd. Op dit moment worden de 
werkzaamheden namelijk voorbereid en daarnaast 
zijn we afhankelijk van het zettingsverloop. 
 
De 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.  

Kom kijken naar de dijkverbeteringKom kijken naar de dijkverbeteringKom kijken naar de dijkverbeteringKom kijken naar de dijkverbetering    

Op en rond de dijken in de gemeente Werkendam is 
het momenteel een drukte van belang. Waterschap 
Rivierenland is hier op twee plaatsen bezig met een 
dijkverbetering: aan de Sleeuwijksedijk en langs 
Steurgat. Wie met eigen ogen wil zien wat er allemaal 
komt kijken bij zo’n dijkverbetering is van harte 
welkom op de Dag van de Dijk op 20 september 2014. 
 
Tijdens de Dag van de Dijk zijn bezoekers van harte 
welkom. Belangstellenden kunnen een kijkje komen 
nemen op de bouwplaats. Op beide locaties is iemand 
aanwezig om een toelichting te geven op de 
dijkverbetering en om vragen te beantwoorden. 
Daarbij komt zowel de dijkverbetering als het gebied 
en zijn historie aan bod.  
 
De toelichting op de Sleeuwijksedijk begint om 13.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U bent welkom op de Sleeuwijksedijk 26c 
(Schwarzkopfgebouw). Bezoekers aan het Steurgat 
kunnen om 15.00 uur terecht op de Jeppegatweg in 
Hank, ter hoogte van de Griendwerkerskeet. Komt u 
met de auto? Parkeer dan bij Vissershang en loop het 
laatste stukje. Met de fiets is het griendwerkerskeertje 
goed te bereiken. 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Gedurende de lange zettingsperiode (september 2014 
t/m medio 2015) is het inloopspreekuur gesloten.  
Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn over de 
werkzaamheden kunt u weer een nieuwsbrief van ons 
verwachten. Uiteraard kunt u tijdens de 
zettingsperiode met al uw opmerkingen en vragen 
terecht bij de Omgevingsmanager. De 
contactgegevens hiervoor treft u onderaan deze 
nieuwsbrief.  

CCCContactontactontactontact    

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).   
 

 
 
 
 

Kijk voor meer informatie op de website Kijk voor meer informatie op de website Kijk voor meer informatie op de website Kijk voor meer informatie op de website 
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijkhttp://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijkhttp://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijkhttp://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten/merwededijk    

 

Bestaande dijkBestaande dijkBestaande dijkBestaande dijk    

NieuNieuNieuNieuwewewewe dijk dijk dijk dijk    

Nieuwe ventwegNieuwe ventwegNieuwe ventwegNieuwe ventweg    

Bestaande Bestaande Bestaande Bestaande     
woningenwoningenwoningenwoningen    


