
 

 

 

 

Aan: 
Leden Provinciale Staten provincies Gelderland en Utrecht 
Raadsleden gemeente Wageningen en Rhenen 
Leden algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
In samenspraak met diverse organisaties en bewoners uit Wageningen bereidt het projectteam 
Grebbedijk de dijkverbetering en de gebiedsinrichting voor. Inmiddels is duidelijk geworden welke 
maatregelen er nodig zijn om de Grebbedijk te laten voldoen aan de nieuwe eisen voor 
waterveiligheid. En de mogelijkheden voor herinrichting van het gebied zijn teruggebracht naar 

drie concepten van kansrijke alternatieven. In november worden deze drie kansrijke alternatieven 
door het bestuurlijk overleg vastgesteld en vervolgens aan u aangeboden om er over te besluiten. 
 
Graag stellen wij u in de gelegenheid om u te oriënteren op de stand van zaken van het project 
Grebbedijk. Daarom nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn op  

- Woensdag 26 september: informatieavond in Junushoff, Wageningen. Start:19.30 uur 
vanaf 19.00 uur inloop.  

- Zaterdag 20 oktober: Dag van de Grebbedijk (10.00 – 16.00 uur) , met o.a. 
informatiewinkel in het centrum van Wageningen (Hoogstraat 15) en rondvaart (met 
toelichting op het project) in de haven en op de Nederrijn. De rondvaarten zijn om 12.00, 
13.00 en 14.00 uur. 

 
Daarnaast organiseren diverse organisaties in de aanloop naar de Dag van de Grebbedijk een 
activiteit, waarin zij een beeld geven van hun visie op de dijkverbetering en de herinrichting van 

het gebied. Zo organiseren de Vogelwerkgroep en de Vlinder-en libellen-groep van de KNNV op 15 
en 22 september excursies in de Bovenste Polder. Deze excursies starten om 14.00 uur en duren 
max. twee uur. 
 
Wilt u mee met een rondvaart op de Dag van de Grebbedijk? 
Of wilt u mee met een excursie van de KNNV? 

Stuurt u dan een mail aan redactie@grebbedijk.com en geef aan wanneer, (voor de boottochten) 
hoe laat en met hoeveel personen u komt. U ontvangt dan nadere informatie. 
 

Meer informatie op www.grebbedijk.com 
De komende weken wordt meer bekend over het programma van de Dag van de Grebbedijk en de 
activiteiten van diverse organisaties. Voor meer informatie over het programma kunt u gaan naar 
www.grebbedijk.com.  

U vindt hier ook meer informatie over het project. Onderaan de homepage kunt u zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief, zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen. 
 
 
 
Wij hopen u binnenkort te kunnen begroeten, 
Het team van de Grebbedijk 

 
 
 
Het projectteam Grebbedijk is een samenwerking van de provincies Gelderland en Utrecht, de 
gemeente Wageningen, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. 
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