
Omgevingswerkgroep
Dijkversterking Nieuw Bergen

22 september 2022

Met de omgeving, voor de omgeving



Agenda

1. Welkom

2. Planning 

3. Beoordeling inschrijvingen 

4. Boringen medio oktober 2022

5. Vuursteen onderzoek oktober 2022

6. Afsluiting



Planning 

• Beroepen Raad van State: nog geen zittingsdatum bekend

• Grondverwerving loopt door 

• Contracteren aannemer: tekenen contract voorzien op 1 december 2022

• Vuursteen onderzoek (oktober 2022) 

• Boringen Kerkstraat / Daem van Kekenstraat / Lindelaan

• Uitvoering 2023 – 2025 (hoogwater veilig eind 2025) 



Beoordeling inschrijvingen 

Getoetst wordt op: 

• Beperken van hinder en hinderbeleving

• Duurzame bouwlogistiek en uitvoering

• Borgen van bereikbaarheid

• Kwaliteitsplan (van ontwerp naar uitvoering naar oplevering/overdracht)

• Risicodossier (onverwachte vondsten/archeologie, prijsstijgingen)



Beoordeling inschrijvingen (2) 

• Voorkeur kort en heftige uitvoering of meer uitgesmeerd in de tijd?

• Welke voorkeur is er dat de aannemer contact onderhoudt met de direct 
betrokkenen? Hoe zien jullie hierin de rol van het waterschap?

• Hoe wordt er gekeken tegen het gebruik van de N271  tijdens de uitvoering? 

• Omgang met Heukelomsestraat door de aannemer i.v.m. gebruik en 
bereikbaarheid

• Aandachtspunten fietsverkeer:
• Kerkstraat Daem van Kekenstraat
• Heukelomsestraat



Boringen  
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• Week 41 (week van 10 oktober) levering materieel 

• Week 42 (week van 17 oktober) boringen, 3 stuks 

• Week 43 (week van 24 oktober) boring voor:

– leidingen WML, Enexis, Ziggo en KPN -> einde jaar aanleggen 

– leidingen WML (niet voor de dijkversterking) -> einde jaar vervangen 

• Aandachtspunt verkeershinder: auto omrijden, fiets en voetganger moet

doorgang worden verleend

• 1 contactpersoon voor vragen; huis aan huis brief volgt

Boringen (1) 
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• Hoge verwachtingswaarde 

• Verwachting voor vindplaatsen uit de steentijd bijzonder hoog

• Beoordelen of het mogelijk behoudenswaardige vindplaatsen zijn

• Vooruitlopend op de realisatie ivm sturing op kosten en tijd

Vuursteen onderzoek 
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Vuursteen onderzoek (1)  
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• Start begin oktober

• Eerst sleuf vlakken uitgraven 

• Vervolgens zeefvakken onderzoek tot bepaalde diepte om waarde vast te 
stellen

• Overleg bevoegd gezag over al dan niet vervolg onderzoek/acties

Vuursteen onderzoek (2) 
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• Rondvraag

• Volgende bijeenkomst 

Afsluiting 
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