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Hoofdstuk 1 Het project 
 
 
Inleiding 
Het dijkversterkingstraject Pannerdense Waard 
– Westervoort loopt vanaf de Pannerdense 
Waard ter hoogte van B&B De Raayhof tot aan 
de brug in de A12 over de IJssel over een lengte 
van ca. 11,4 kilometer. De komende jaren 
versterkt het Waterschap de dijk als onderdeel 
van de dijkversterking Spijk – Westervoort. 
Binnen dit project worden de 
waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke 
opgave gecombineerd, zodat we met een in de 
omgeving passende dijk de Liemers ook in de 
toekomst blijven beschermen tegen hoog water. 
 
We stimuleren actieve bewonersparticipatie, 
zodat bewoners en andere betrokkenen samen 
met ons de versterkte dijk langs het 
Pannerdensch Kanaal en de IJssel vormgeven. 
Het project loopt van 2022 tot en met ca. 2029. 
 
Waarom doen we dit? 
Eens per 12 jaar worden alle dijken langs de 
grote rivieren, meren en de Noordzee 
beoordeeld op veiligheid; een soort APK voor de 
dijken. In 2018 is daarbij vastgesteld dat bijna de hele dijk tussen Spijk en Westervoort niet meer aan 
de normen voldoet. Daarom is besloten om de dijk op te nemen in het landelijke 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is bedoeld om de waterveiligheid van 
Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het 
Deltaprogramma. De doelstelling van het programma is om in 2050 alle grote keringen op een sobere 
en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn 
vastgelegd in de Waterwet. Met de dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort zorgen we 
ervoor dat ook de Liemers volgens deze normen in de toekomst voldoende veilig blijft is.  
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Hoofdstuk 2 Op te lossen problemen 
 
 
Wat zijn de problemen? 
In de beoordeling is de dijk op veel veiligheidsaspecten onderzocht. Uit de beoordeling en het 
uitgevoerde vervolgonderzoek blijkt dat de dijk van het project Pannerdense Waard – Westervoort 
voornamelijk op vier veiligheidsproblemen moet worden versterkt of nader onderzocht: 

 Stabiliteit binnentalud 
 Piping 
 Erosie buitentalud 
 Hoogte / erosie kruin en binnentalud  

 
De stabiliteit van het binnentalud (de land zijde).  
De binnenzijde van de dijk kan afschuiven doordat de dijk volgelopen 
is met water. 
 
 
 

 
Het optreden van piping. 
Water dat onder de dijk doorstroomt neemt zand mee, waardoor holle 
ruimtes ontstaan die de dijk verzwakken. 

 
 
 

Erosie van gras en kleibekleding op het buitentalud (de rivierzijde). 
Door (voornamelijk) golfaanval beschadigt de bekleding (gras en/of 
klei). Hierdoor wordt de dijk verzwakt en kan het zelfs leiden tot een  
dijkdoorbraak. 
 

 
Hoogte  
Water dat over de dijk heen stroomt (bijvoorbeeld doordat golven over 
de dijk heen slaan) beschadigt de bekleding van de dijk en het 
onderliggende dijklichaam wat kan leiden tot een dijkdoorbraak. 

 
 
Niet al deze problemen komen op het hele traject voor. De Pleijdijk voldoet aan de wettelijke 
normen en is voldoende sterk. In onderstaande kaart is te zien welk aspect waar van toepassing is. 
 
 

BINNENDIJKS BUITENDIJKS 
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Hoofdstuk 3 Aanpak  
 
 
Een dijk ontwerpen 
Het ontwerpen van een versterkte en goed ingepaste dijk doen we in de Verkenningsfase in drie 
stappen. We werken van veel alternatieven, naar een beperkter aantal alternatieven naar een 
voorkeursalternatief. Elke stap voegen we meer informatie toe aan de afweging, waardoor we aan 
het eind van deze fase op hoofdlijnen weten hoe we de dijk gaan versterken en inpassen. Ook 
hebben we dan zicht op de belangrijke meekoppelkansen.  
 
Meekoppelkansen 
Meekoppelkansen zijn initiatieven in de omgeving van de dijk die in het project kunnen worden 
meegenomen. Dit betekent onder andere dat er een eigenaar moet zijn die voldoende financiële 
middelen beschikbaar heeft voor het initiatief. Uiteraard wordt een dergelijk initiatief alleen verder 
onderzocht wanneer deze niet strijdig is met de doelstelling van het project: het verbeteren van de 
waterveiligheid door de dijk te laten voldoen aan de geldende wettelijke normen.  
 
Onderzoek naar milieueffecten 
Om de effecten op de fysieke omgeving in beeld te brengen en te kunnen bepalen wat de effecten 
zijn van de alternatieven worden verschillende onderzoeken uitgevoerd in de Verkenningsfase. Er 
wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin de uitkomsten en conclusies van de 
onderzoeken zijn opgenomen. Hiervoor doorlopen we de m.e.r.-procedure. 
 
Het proces om een MER te maken begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin 
staat op welke milieuaspecten, en tot in welk detail, de alternatieven worden beoordeeld. Deze 
notitie wordt ter inzage gelegd, zodat iedereen inbreng kan hebben in wat er onderzocht en 
beoordeeld gaat worden.  
 
De volgende stap in dit proces naar een MER is de beoordeling van de onderscheidende 
milieueffecten die hoort bij de keuze van het voorkeursalternatief. Dit is een deel van de 
onderbouwing van het voorkeursalternatief (en waarom andere alternatieven zijn afgevallen). Dit 
eerste deel van de MER wordt tegelijk met een concept Nota voorkeursalternatief ter inzage gelegd.   
 
In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder in detail uitgewerkt. Dan wordt ook 
de MER verder gedetailleerd.  
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Hoofdstuk 4 Samen met de omgeving - participatie 
 
De dijk tussen Pannerdense Waard en Westervoort versterken we niet alleen. We passen de dijk ook 
in in haar omgeving. Daar hebben we jou bij nodig. Jij kent de dijk het best, van die kennis willen we 
graag gebruikmaken. Bij elke stap in het ontwerpproces vragen we je om mee te denken en te doen. 
Hierdoor ontstaat een dijk die sterk genoeg is en past in de omgeving én waarbij dat wat jij belangrijk 
vindt is meegewogen. Dat wil niet zeggen dat alles mogelijk is, maar wel dat we ideeën en kansen 
zorgvuldig meenemen in het vervolg of daar met een goede uitleg afscheid van nemen. 
In de verkenningsfase werken we toe naar een voorkeursalternatief. Dat doen we op basis van 
onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. 
In de eerste stap (veel alternatieven) beginnen we met kennismaken met belanghebbenden. Daarna 
gaan we met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen en horen we ook graag van de 
belanghebbenden wat zij belangrijk vinden en welke ideeën zij hebben. Mensen kunnen het 
waterschap vragen om hun idee nader te onderzoeken. We vormen een ontwerpgroep met mensen 
die structureel mee willen denken.  
 
Informatiebijeenkomsten 
We zijn gestart met twee informatiebijeenkomsten waarin we geïnteresseerden hebben verteld wat 
we de komende tijd gaan doen en op welke manier je kunt meedoen. Hier zijn al de eerste ideeën 
aan ons gemeld.  
 
Belevingsonderzoek 
Daarnaast is een belevingsonderzoek uitgevoerd. Door middel van een online enquête, een 
interactieve kaart en een verdiepend gesprek met vertegenwoordigers van een aantal 
belangengroepen hebben we een eerste indruk van de wensen, kansen en aandachtspunten in het 
gebied. Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek wordt in de zomer van 2022 via deze 
website gedeeld. 
 
Ontwerpgroep 
In een ontwerpgroep kunnen belanghebbenden meedenken en adviseren over de alternatieven en 
de keuzes die gemaakt worden. De ontwerpgroep wordt samengesteld uit omwonenden en 
bedrijven en andere belanghebbenden. De eerste aanmeldingen zijn hiervoor binnengekomen. De 
verwachting is dat de ontwerpgroep rond de zomer 2022 start met een eerste bijeenkomst. De 
ontwerpgroep heeft een rol in ieder geval tot het opstellen van de Nota voorkeursalternatief. 
 
Expertgroep 
Naast een ontwerpgroep met belanghebbenden willen we voor bepaalde onderwerpen (thema’s) 
expertgroepen samenstellen. Hiervoor worden experts gevraagd om advies te geven over bepaalde 
aspecten van het ontwerp. Dat kan gaan over de inpassing (hoe ziet het eruit) of over technische 
zaken (zijn er bijvoorbeeld innovatieve mogelijkheden om een probleem op te lossen). 
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Terugkoppeling keuzes per fase 
Wanneer we de eerste keuzes hebben gemaakt van de vele alternatieven naar enkele alternatieven 
wordt dit teruggekoppeld. De manier waarop zijn we nog aan het uitwerken. Het kan een 
informatiebijeenkomst zijn, maar ook via een website met specifieke informatie over alternatieven 
op het hele traject. 
 



  
  
  
  
  
  

Pagina  
10 van 13 

Hoofdstuk 5  Formele procedures 
 
Naast de hiervoor beschreven manier waarop je kunt meedoen in het project, zijn er ook formele 
procedures waarin je je zienswijze op het (voorgenomen) besluit kunt geven. Het gaat om twee 
procedures:   

 de projectprocedure (projectbesluit)   
 de m.e.r.-procedure  

Producten uit deze procedures kunnen soms tegelijk ter visie worden gelegd. 
 
Projectprocedure 
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat we voor de 
dijkversterking een projectbesluit Omgevingswet gaan nemen met de bijbehorende verplichte 
projectprocedure. Dit projectbesluit is een soort vergunning die nodig is om de versterking te kunnen 
uitvoeren. 
Momenten formele inbreng in Projectprocedure: 
 Kennisgeving voornemen en participatie – 31 mei t/m 31 juli 2022 <link naar Nieuwsbericht met 

de kennisgeving>  
 Vastgesteld projectbesluit (aan het eind van de planuitwerkingsfase), inclusief de MER. 
 
Onderdeel van de Kennisgeving voornemen is dat iedereen een oplossing mag aandragen voor de 
dijkversterkingsopgave. De opgave staat in dit document beschreven.  
 
Voorwaarden oplossing 
Deze oplossingen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden: ze moeten allereerst een 
geografische samenhang hebben met de dijk en een bijdrage leveren aan het oplossen van de 
dijkversterkingsopgave van het gehele achterliggende gebied. Daarnaast moeten ze uitvoerbaar, 
beheerbaar door het waterschap en kosteneffectief zijn en geen afbreuk doen aan de ruimtelijke 
kwaliteit en de waarden in het gebied.  
 
Deze oplossingen kun je tot van 31 mei tot en met 31 juli 2022 indienen bij het waterschap. Dit doe 
je door een bericht te versturen via het e-mailadres panwes@wrij.nl  of per post naar Liemersweg 2, 
7006 GG Doetinchem, onder vermelding van Dijkversterking Pannerdense Waard - Westervoort.  
 
Voorkeursbeslissing 
Voor deze dijkversterking neemt het waterschap geen formele voorkeursbeslissing in het kader van 
de projectprocedure voor het Projectbesluit. Wel wordt het voorkeursalternatief ter inzage gelegd en 
kun je hierop reageren. 
 
M.e.r.-procedure 
Momenten formele inbreng in m.e.r.-procedure: 

 Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ter visie in de tweede helft van 2022; 
 MER deel 1, behorend bij de Nota voorkeursalternatief (naar verwachting eind 2024); 
 MER behorend bij het projectbesluit (naar verwachting in 2026). 
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Iedereen kan een zienswijze indienen op de genoemde inbrengmomenten en daarin zijn/haar 
mening geven over het voorstel. Op basis van de zienswijzen kunnen de producten/plannen nog 
worden aangepast.  
 
Via de website www.wrij.nl/panwes houden we je op de hoogte wanneer deze documenten ter visie 
worden gelegd. 
 
Bevoegd gezag 
Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap.  
Voor het projectbesluit is Waterschap Rijn en IJssel het bevoegd gezag. Bevoegd gezag voor de MER 
is de provincie Gelderland. 
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Hoofdstuk 6 Planning en fasering  
 
De dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort wordt uitgevoerd in drie verschillende fasen: 
de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. Voorafgaand aan de 
verkenningsfase heeft het project daarnaast een voorverkenningsfase doorlopen. 

 
  
 
Globaal ziet de planning er als volgt uit: 
Verkenningsfase: 2022 – 2024; 

 Ter visie leggen Kennisgeving Voornemen en Participatie – half mei t/m half juli 2022 
 Ter visie leggen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) – najaar 2022 
 Ter visie leggen Nota voorkeursalternatief + MER deel 1 - eind 2024 

 
Planuitwerkingsfase: 2025-2026; 
 
Realisatiefase: 2027-2029. 
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Hoofdstuk 7 Partners 
 
Het waterschap werkt samen met andere partijen aan dit project. Diverse (overheids)partners zoals 
de gemeenten Westervoort en Duiven, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat spelen een 
belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven worden nauw betrokken bij het ontwerp en 
de plannen. Een aantal van hen heeft een grote inbreng en in de loop van het project kunnen hier 
nog andere partijen bijkomen. 
 
Rivierklimaatpark IJsselpoort  
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort heeft samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is 
één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Het 
plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is 
ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter 
bevaarbaar. 
De te versterken dijk bij Westervoort grenst direct aan het plangebied van het Rivierklimaatpark. We 
werken samen waar dat mogelijk is. Denk daarbij aan het uitvoeren van onderzoeken maar ook aan 
het afstemmen van de plannen en de uitvoering. 
Hier vindt u meer informatie over dit project: www.rivierklimaatpark.nl 

 
Wijkontwikkeling Mooi Mosterdhof 
Mooi Mosterdhof is een initiatief waarin met bewoners en andere partijen wordt gewerkt aan het 
toekomstbestendig maken van de Mosterdhof. De ligging van de wijk, tegen de dijk aan, maakt het 
logisch om de plannen voor de wijk en voor de dijk op elkaar af te stemmen.  
Hier vindt uw meer informatie over dit project: www.mooimosterdhof.nl 


