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NIEUWSBRIEF 6 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK

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.

1. WAT HEBBEN WIJ GEDAAN IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2020?
De afgelopen periode is er weer hard
gewerkt aan de Versterking
Drontermeerdijk. Op sectie1 is een
gedeelte van de nieuwe N306
geasfalteerd en opengesteld voor het
verkeer. Langs de tijdelijke weg is
een tijdelijk fietspad aangelegd. Het
tijdelijk fietspad is nodig om op sectie
1 de dijk op te bouwen. Op sectie 2
is de dijk afgewerkt met klei en
bovengrond en is bovenop de dijk de
funderingsbaan aangelegd; een laag
gebroken betonpuin. Bovenop de
funderingsbaan wordt volgend jaar
het asfalt aangebracht van de nieuwe
N306.

2. Flora en Fauna
Opwaardering van de faunapassage Drontermeertunnel. Afgelopen periode
heeft onze ecoloog, middels een wildcamera, onderzoek gedaan naar de
soorten die gebruik maken van de faunapassage over de Drontermeertunnel.
Gebleken is dat de boommarter en bunzing gebruik maken van de
faunapassage (zie foto’s hieronder). De uitkomsten van het onderzoek zijn
besproken met Staatsbosbeheer en de Natuurvereniging IJsseldelta. Doel is
om de faunapassage op te waarderen zodat er meer dieren gebruik van
kunnen maken. De komende periode wordt het ontwerp van de faunapassage
nader uitgewerkt.

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.
Zie volgende pagina voor de werkzaamheden komende periode.
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AANLEIDING
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Sectie1. Werkzaamheden bestaan uit:
• Verwijderen grondafdeklaag;
• Aanbrengen van steenbekleding;
• Aanbrengen van teenschot;
• Op de juiste hoogte afwerken van de zandkern;
• Aanbrengen van klei afdeklaag op de talud en bermen;
• Aanbrengen van betonfietspad.
Sectie 2-4. Werkzaamheden komende periode bestaan uit:
• Omslaan van de klei voorbelasting;
• Op de juiste hoogte afwerken van de zandkern;
• Aanbrengen van klei afdeklaag op de talud en bermen;
• Aanbrengen van de funderingsbaan voor de nieuwe N306.
4. Afsluiten van fietsoversteek Stobbeweg
De fietsoversteek bij de Stobbeweg is vanaf 12 oktober aanstaande afgesloten voor alle gebruikers. De
oversteek wordt vanwege de veiligheid afgesloten, omdat bij de huidige fietsoversteek (sectie 4)
werkzaamheden plaatsvinden. Wij gaan daar de dijk afwerken en bovenop de dijk wordt een transportbaan
aangelegd voor de aan- en afvoer van zand en klei. De fietsers die gebruik willen maken van de fietsoversteek
worden omgeleid via de nieuw geasfalteerde Waningeweg. Voor de omleiding wordt een omleidingsroute
ingesteld.
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3. Geplande werkzaamheden van oktober tot en met december 2020
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5. Lokale meerwaarde
In het contract tussen Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis is ook een onderdeel lokale meerwaarde
opgenomen. Dit betekent dat Boskalis investeert in de omgeving van het project. Boskalis voert
werkzaamheden uit die een blijvende verbetering en/of opwaardering van lokale initiatieven achterlaat.
Voorbeelden zijn:
In augustus 2020 is de Waningeweg geasfalteerd. De Waningeweg was een (gedeeltelijk) onverharde weg in
beheer bij Staatsbosbeheer. De weg wordt gebruikt door fietsers, omliggende landbouwbedrijven en
aanwonenden. Voor de gebruikers is de verharding een blijvende verbetering en valt daarom onder lokale
meerwaarde. Om gebruik te mogen maken van de weg is er een ontheffing nodig van Staatsbosbeheer. (zie
foto hieronder)
Komende periode gaat Boskalis een gedeelte van het mountainbike parcours voor Stichting Roggebotzand
opwaarderen. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

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.

