
NUMMER 5 juni 2020

NIEUWSBRIEF
05

OPLEVERING 
WERKZAAMHEDEN 

BOSKALIS NEDERLAND B.V.  
Boskalis Nederland ontwerpt, bouwt en 
onderhoudt dijken en waterkeringen. We 
creëren ook nieuw land, houden vaarwegen 
op diepte en rivieren schoon. Meer 
informatie: boskalis.com/nederland.

Voor meer informatie over het project kunt 
u contact opnemen met de omgevings-
manager van Boskalis, Ben Peeters via
M: 06 51090232
E: regionalekeringen@boskalis.com

DIJKVERBETERING IS EEN GROTE 
OPGAVE  
Cécile Franssen, dagelijkse bestuurslid
bij waterschap Brabantse Delta: “Om te
zorgen dat we nu en in de toekomst
veilig kunnen wonen en werken in West-
en Midden-Brabant controleert en
onderhoudt waterschap Brabantse Delta
ruim 400 kilometer aan dijken. Als deze
keersluizen niet waren gebouwd,
zouden de inwoners geen droge voeten
houden bij hoge waterstanden op de
Mark. Bij de bouw heeft het waterschap
ook rekening gehouden met het belang
van een gevarieerde en gezonde
visstand. Daarom zijn speciaal visvriende-
lijke pompen gebruikt. De keermiddelen 
zijn volledig toekomstproof en daar zijn we 
trots op!”

Op 9 september vindt de offi ciële 
opening plaats en medio 2021 zal er een 
open dag voor de omgeving georganiseerd 
worden. Dit is afhankelijk van de corona 
omstandigheden.

VERBETERING 
REGIONALE KERINGEN

Het Project ‘Verbetering Regionale Kering Deelgebied’ Midden is opgeleverd. 
Dit betekent dat Boskalis als aannemer het Project heeft overgedragen aan de 
opdrachtgever het Waterschap Brabantse Delta.

Voor Boskalis resteert nog een onderhoudsperiode van 1 jaar die ingaat op de dag van oplevering. De 
onderhoudsperiode is de periode waarin mogelijke gebreken aan de dag kunnen treden. In samen-
spraak met het waterschap zal Boskalis dit gebrek herstellen.

Door de oplevering zijn de projectdoelstellingen behaald:

1. De dijken, keermiddelen en gemalen dienen zo laag mogelijke levensduurkosten te hebben.
2. Zowel het ontwerp-, uitvoerings- als het onderhoudsproces dienen zo veel mogelijk draagvlak bij
stakeholders te genereren.
3. Het ontwerp en de uitvoering dienen zo duurzaam mogelijk te zijn.
4. Het project dient zo snel als mogelijk opgeleverd te worden. De waterveiligheid is op 31 maart 
2020 behaald en de oplevering was op 24 april 2020.  Er zijn tot en met mei nog zogenaamde 
restpunten uitgevoerd, zoals de wederopbouw van de redoute en het ontmantelen van de keten. 
Het project voldoet aan de gevraagde kwaliteit, veiligheid en omgevingswensen. Het ontwerp en de 
uitvoering passen binnen het budget en de afgesproken tijd van uitvoering



WOORD VAN DANK
Graag willen we alle betrokken medewerkers van het waterschap Brababantse Delta en Boskalis bedanken voor hun inzet 
over de afgelopen jaren.

Dit geldt ook voor de medewerkers van de onderaannemers, leveranciers, verhuurbedrijven, adviseurs, grondeigenaren alsmede de medewerkers van de 
overheidsinstanties en nutsbedrijven: waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, gemeente Etten-Leur, gemeente Halderberge, omgevings-
dienst Midden- en West-Brabant, Enexis, zlto en Staatsbosbeheer. 

En natuurlijk ook de mensen in de omgeving: de stakeholders en de grondeigenaren. Dit zijn de families Bastiaansen, Jongenelen, Rommens en Stoop 
(Turfvaart). Maar ook de overige bewoners aan het einde van de Bollendonkseweg die het afgelopen jaar wel iets meer (vracht)verkeer voorbij zagen 
komen als ze gewend waren: de families Boeren, Buijs, van Dorst en Pijs.  

WIST U DAT...
 
Boskalis heeft een mooie video gemaakt waarin in vogelvlucht het gehele project zoals het gerealiseerd is, te zien is. 
,
Deze is te vinden op YouTube/Boskalis Nederland: https://youtu.be/WSTsQ846YGs


