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De aannemer is bekend!
Waterschap Rivierenland
zorgt voor veilige dijken
langs de grote rivieren.
Hierdoor kunnen
mensen achter de dijk
veilig wonen, werken en
recreëren. Langs de stad
Tiel maken we de dijk
sterker en hoger. Dan
zijn ze voor de toekomst
voldoende veilig. Project
Stad Tiel loopt van het
Amsterdam-Rijnkanaal tot
en met het Inundatiekanaal.
Na de zomer start de
voorbereiding van
de uitvoering.

De afgelopen maanden is de uitvraag
naar een aannemer ‘in de markt gezet’.
Inmiddels hebben we een keuze gemaakt.
Aannemersbedrijf FPH Ploegmakers gaat
de dijkversterking uitvoeren.
Hieronder stelt de aannemer zich voor.

aandacht voor de omgeving, veiligheid,
bereikbaarheid en doorstroming.

Wij zijn FPH Ploegmakers, de aannemer
die voor Waterschap Rivierenland de
dijkversterking in Tiel gaat uitvoeren.
Ons bedrijf staat in Vinkel, in NoordBrabant. We hebben een compact
maar hecht team van ongeveer 55
medewerkers. In de afgelopen 37 jaar
zijn wij uitgegroeid naar een landelijk
opererende specialist op het gebied
van grond-, weg- en waterbouw,
groenvoorziening en cultuurtechnische
werken. In onze projecten hebben wij veel

Op dit moment bereiden we de uitvoering
van het project tot in detail voor. Vanaf het
voorjaar van 2023 gaan wij in Tiel aan de
slag. Samen met Waterschap Rivierenland
brengen we u tijdig hierover op de hoogte.
Ook lichten we dan toe hoe u met ons
in contact kunt komen, als u vragen of
opmerkingen heeft. Wij kijken uit naar een
fijne samenwerking om samen met u een
veilige en mooie dijk te realiseren!
Lees meer over FPH op onze website:
www.fphploegmakers.nl.

De hele groep projectmedewerkers
van FPH, WSRL, Tauw en Iv-Infra.
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In afgelopen jaren hebben wij vergelijkbare
dijkversterkingen gerealiseerd, zoals
in Eemdijk, Mook, Afferden, BergenAaijen. Iets dichterbij Tiel hebben wij de
klimaatbestendige dijk Fluvia-Tiel mogen
realiseren. Pas geleden hebben we de
innovatieve grofzandbarrière vervaardigd
in de dijk bij Gameren.

Samenwerking bij
bescherming tegen
overstromingen

Meer informatie
en contact

De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het Rijk en de waterschappen werken samen aan
de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds
de Deltawerken. Dat is nodig om Nederland te
beschermen tegen overstromingen.

Rentmeesters aan het werk
Het waterschap huurt deskundigen in om
met eigenaren tot overeenstemming te
komen om grond te kopen of tijdelijk te
gebruiken. Deze deskundigen noemen
we rentmeesters. Het gaat dan om grond
voor de nieuwe dijk. Maar ook om grond

die nodig is om de werkzaamheden
uit te kunnen voeren (werkstroken).
De rentmeesters zijn in december
2021 gestart. Voordat de uitvoering
begint moeten de overeenstemmingen
geregeld zijn.

Planning
Zomer 2022

Afronding aanbestedingsprocedure

Vanaf 2022

Aannemer start met voorbereidingen:
• uitwerking ontwerp tot in detail
• bestellingen materieel
• plaatsen materiaal
• voorbereidende werkzaamheden buiten

2023

Het hele jaar is het werk in volle gang

Zomer 2024

Uitvoering klaar – ‘Dijk veilig’
2
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Waterschap Rivierenland. We houden
u daarnaast graag via de website op de
hoogte van de ontwikkelingen over dit
project. De nieuwsbrief komt zo’n twee
keer per jaar uit. Wilt u de volgende
nieuwsbrief liever per e-mail
ontvangen dan op papier? Stuur dan
een mail aan StadTiel@wsrl.nl. Als u
zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief
kunt u ons een mail sturen of bellen.
Meer informatie over het project vindt
u op www.wsrl.nl/StadTiel.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de omgevingsmanager Rob
Korfage. U kunt hem bellen of een
e-mail sturen: telefoon 06 52 68 13 94,
e-mail rob.korfage@tauw.com.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl
Volg ons
@wsrivierenland
Waterschap Rivierenland
@waterschaprivierenland

