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NIEUWSBRIEF 7 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.
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.

1. WAT HEBBEN WIJ GEDAAN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2020?
De afgelopen periode is er hard doorgewerkt aan de Versterking
Drontermeerdijk. Op onderstaand schema ziet u de verschillende secties
waarin we het werk uitvoeren. In sectie 1 is aan de zijde van het Drontermeer
een nieuw teenschot aangebracht, waarbij de buitenzijde bekleed is met
stortsteen en het talud met steenbekleding. Ook is de zandkern van het
dijklichaam aangebracht. In sectie 2 is de dijk afgewerkt met klei en
bovengrond. Bovenop de dijk is de funderingsbaan aangelegd voor de
nieuwe N306. Deze funderingsbaan is opgebouwd uit een laag gebroken
beton/metsel puin. Bovenop de funderingsbaan wordt in 2021 het asfalt
aangebracht. In sectie 3 is de dijk op hoogte gebracht en is ook de
funderingsbaan aangebracht. In sectie 4 hebben we de kern (zandlichaam)
afgewerkt en klei op de taluds aangebracht. Ook hier is bovenop de dijk de
funderingsbaan aangebracht.

Zie volgende pagina voor de werkzaamheden komende periode.
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Sectie1. Werkzaamheden bestaan uit:
•
Zettingsperiode dijklichaam;
•
Op de juiste hoogte afwerken van de zandkern;
•
Aanbrengen van de klei afdeklaag op het talud en bermen;
•
Aanbrengen van het betonnen fietspad.
Sectie 2-4. Werkzaamheden bestaan uit:
•
Aanbrengen van klei afdeklaag op de talud en bermen;
•
Aanbrengen van de funderingsbaan en asfaltverharding.
Sectie 3. In deze sectie zijn de komende periode geen werkzaamheden.
3. Kerstreces
In de periode van 18 december 2020 tot en met 3 januari 2021 worden er geen werkzaamheden uitgevoerd op
het project Versterking Drontermeerdijk. Wij bedanken alle gebruikers, omwonende, belanghebbende voor het
geduld tijdens de werkzaamheden. Boskalis Nederland wenst iedereen fijne dagen en een goed 2021.
4. 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 dan
werkzaamheden uit die een blijvende verbetering en/of opwaardering van lokale initiatieven achterlaat.
Afgelopen periode zijn we met onderstaande initiatieven bezig geweest:
•
Voor Stichting Roggebotzand hebben wij een gedeelte van de bestaande plannen voor het opwaarderen
van de mountainbikeroute die bij de Drontermeerdijk ligt uitgevoerd. Onder leiding van bestuursleden
hebben we verschillende machines ingezet en diverse materialen geleverd voor de opwaardering van
circa 300 meter mountainbikeroute. Het nieuwe parcours is voorzien van: hoogte verschillen,
kombochten, een brug, twee tunnels en drie stuks rockgarden. De voorbereiding en afwerking van het
nieuwe deel hebben vele vrijwilligers op verschillende zaterdagen uitgevoerd. Voor de Stichting
Roggebotzand een mooie gelegenheid om de bestaande mountainbikeroute een impuls te geven. Door
deze aanpassing aan het parcours kan Stichting Roggebotzand nog meer liefhebbers van de
mountainbikesport ontvangen. .
•
Het realiseren van een vrij liggende fietsoversteek bij de Stobbenweg/Reevedam. Op initiatief van
gemeente Dronten hebben we verschillende gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over
het realiseren van een fietsoversteek bij de kruising Stobbeweg/Reevedam. De gesprekken zijn goed
verlopen en dit betekent dat er een gescheiden fietspad naast de kruising van de Stobbenweg/Reevedam
met de N306 wordt aangelegd.
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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2. Geplande werkzaamheden van december 2020 tot en met maart 2021.

