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NIEUWSBRIEF 2 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK

AANLEIDING

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u altijd
contact met ons opnemen
omgevingdrontermeerdijk@boskalis.
com. Ook kunt u op de website
ijsseldeltaprogramma.nl informatie
vinden over de Versterking
Drontermeerdijk.

Openstelling van de tijdelijke N306
Op 10 februari 2020 wordt de tijdelijke N306 opengesteld voor het verkeer. De
tijdelijke weg is vanwege veiligheid ingericht als een 50 km/h weg. Voor het
omzetten van het verkeer van de bestaande naar de tijdelijke N306 worden er
rijstrook afsluitingen toegepast. Dit betekend dat het verkeer om en om
doorgang krijgt. De weg wordt dus niet geheel afgesloten.
Afgelopen periode hebben we de onderbaan en funderingslaag van de
tijdelijke N306 aangebracht. Ook is het asfalt aangebracht. Om voorgaande
werkzaamheden uit te voeren zijn er verkeersmaatregelen toegepast op de
N306, Waningenweg en de Stobbeweg. De aanwonende zijn per
bewonersbrief vooraf op de hoogte gesteld van de verkeersmaatregelen.

Zie achterzijde voor de werkzaamheden komende periode.
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De IJssel krijgt door
klimaatverandering vaker te
maken met hoge waterstanden
in de rivier. Om de rivier ruimte
te geven en de afvoer te
verdelen, is het Reevediep
aangelegd. Voor de inwoners
van de regio Zwolle, Kampen en
Flevoland is een veilige
woonomgeving belangrijk. Om
aan de wettelijke
veiligheidsnormen te blijven
voldoen, versterkt Waterschap
Zuiderzeeland daarom de
Drontermeerdijk.
In samenwerking met andere
partijen maken wij de regio
beter bereikbaar. Wij
combineren deze klimaat-en
economische doelen met
natuurontwikkeling, betere
recreatiemogelijkheden en
duurzame ambities op het
gebied van materialen en
energie. De provincie Overijssel,
provincie Flevoland,
Rijkswaterstaat en Waterschap
Zuiderzeeland werken daarbij
samen in het IJsseldelta
Programma.
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Wat gaan wij doen de komende periode:
Bomenkap
In februari 2020 maken we de strook aan de buitenzijde van de dijk vrij. Dit betekent dat wij een strook van 7.5 meter
vrij maken van bomen en struiken. Voor het kappen van bomen geldt een herplantplicht, wij zullen nieuwe bomen (op
een andere locatie) planten. Ook gebruiken wij delen van het hout voor takkenrillen langs de nog te realiseren
Faunapassage nabij de Drontermeertunnel.

Aanleg loslocatie
In januari/februari 2020 leggen we de loslocatie aan, deze komt ten zuiden van de Reevesluis op het noordelijke
gedeelte van het Abbertstrand. De loslocatie bestaat uit een dam van grond in het Drontermeer en een in het water
geplaatste losponton waarover de aangevoerde materialen worden gelost en vervolgens wordt het zand en de klei
met kippers in het werkgebied gereden.
Ophogen van de dijk
We hebben de het werk opgedeeld in 4 secties zoals in onderstaande afbeelding.

Aanbrengen van zand en klei
Vanaf 13 februari 2020 starten we met het aanbrengen van zand in sectie 2 en sectie 4. Het zand wordt
aangevoerd met kippers en aan de binnenzijde van de dijk verwerkt. Het verwerken van het zand gebeurd met
shovels, hydraulische graafmachines en verdichters. Boven op het zand wordt een kleilaag aangebracht. De
klei wordt verwerkt met hydraulische graafmachines en verdichters. De kleilaag heeft komende periode de
functie van het voorbelasten van de dijk. Dit voorbelasten doen we om de zettingen in de ondergrond te
versnellen. Na de zettingsperiode wordt de kern van de dijk op een bepaalde maat afgewerkt en daarna wordt
de klei op de taluds aangebracht. Boven op de nieuwe dijk wordt de nieuwe N306 gerealiseerd.
Sectie 3 (boven de Drontermeertunnel) wordt vanaf april opgehoogd. Deze ophoging bestaat uit het
aanbrengen enkele lagen met een dikte van 25 cm.. De ophoogperiode voor sectie 3 is ongeveer 9 maanden.
Alle werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontermeerdijk@boskalis.com.
Ook kunt u op de website ijsseldeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking
Drontermeerdijk.
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Aanleg van toegangsweg Reevesluis en Haven Meerkoet
Na het kappen van de bomen wordt aan de buitenzijde van de bestaande dijk een tijdelijk toegangspad gerealiseerd
voor de bereikbaarheid van de Reevesluis en passantenhaven De Meerkoet. Gepland staat dat de toegangsweg
begin maart 2020 gereed is. In de tussenliggende periode wordt er gezamelijk gebruik gemaakt van de bouwweg.

