
 
   

 Datum:  4 oktober 2018 

 

Agenda 
 

 

Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Donderdag 11 oktober van 10.00 – 12.00 uur. 

Plaats Alliantiekantoor Graaf Reinald Alliantie 

 Waaldijk 91, 4212 LC Vuren 

Parkeren Achterzijde projectkantoor, bereikbaar ter hoogte van Mildijk 88 

 (parkeerplaatsen Waaldijk zijn gereserveerd voor Xella) 

 

1. Opening en welkom 

 

2. Verslag taakgroepvergadering 14 juni 2018 en Jaarvergadering 2018 Bijlage 1 en 2 

Verslag taakgroep (bijlage 1) ter bespreking, verslag Jaarvergadering (bijlage 2) ter informatie. 

 

3. Taakgroep Rijn/Waal 2019 - 2022 Bijlage 3 

De VNR is een netwerk van bestuurders langs de grote rivieren. Wat vindt u als bestuurder 

langs de Rijn/Waal/Merwedes belangrijke onderwerpen om met elkaar te bespreken? Een 

eerste voorzet op basis van de kennismakingsronde in de vorige vergadering is bijgevoegd. 

Ter vergadering aanvulling en prioritering. 

 

4. Gralliantie: Dijkversterking Gorkum - Waardenburg 

Voor het dijktraject Gorinchem – Waardenburg zijn verbetermaatregelen nodig om nu en in 

de toekomst te voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarvoor moet in het gebied gewerkt 

gaan worden en loopt de verkenningsfase ten einde. Voor de uitvoering is gekozen voor een 

samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van 

de dijkversterking samen gaan. De alliantie is een samenwerking tussen Waterschap 

Rivierenland en aannemerscombinatie Waalensemble, bestaande uit GMB, Heijmans en De 

Vries en Van de Wiel met RHDHV als adviseur. 

Partijen gaan op weg naar een leefbare dijk; een dijk die uitnodigt om te fietsen, te wandelen 

en te genieten van het uitzicht. Dat dorpen weer verbonden zijn met de rivier en vissers 

mogelijkheden hebben om op de goede visplekken te komen. 

Henriëtte Nonnekens, omgevingsmanager bij de Graaf Reinald Alliantie, vertelt over de 

dijkversterking GOWA en de manier van samenwerking en we kunnen met haar in gesprek 

over de ervaring bij diverse dijkversterkingsprojecten.  

 

5. Gastvrije dijken 

De dijken langs de noordoever van de Waal rijgen uiterwaarden en dorpen aaneen. Vanaf de 

dijk is het genieten van het rivierenlandschap. Er wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. 

Met het oog op de aangekondigde versterking van de Waaldijk tussen Nijmegen en 

Gorinchem heeft de ANWB bewoners en recreanten gevraagd welke kansen zij zien als de dijk 

vanwege dijkversterking ‘op de schop gaat’. In dit kader is ook het Platform Gastvrije Dijken in 

het leven geroepen.  

Rob Gremmen van de ANWB vertelt over het initiatief en over de resultaten. 



 
 

6. Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen 

Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. 

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

Volgende vergadering van de taakgroep Rijn/Waal vindt plaats op donderdag 24 januari 2019. 

 
Taakgroep Rijn/Waal 

Dag Datum Tijd Locatie 

Donderdag 24 januari 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Donderdag 13 juni 10:00 – 12:00 uur N.n.b. 

Donderdag 26 september 10:00 – 12:00 uur N.n.b 

 

 


