
Wij, de trotse combinatie Movares- Prosperus willen 
ons graag aan u voorstellen. 

Movares Nederland is het advies- en Movares Nederland is het advies- en 
ingenieursbureau dat oplossingen genereert in de 
volle breedte zoals o.a. op het gebied van energie, 
water, wegen en ruimtelijke ordening. Onze mensen 
maken het werk. Ruim 1400 professionals geven 
dagelijks invulling aan onze kernwaarden ‘betrokken, 
duurzaam en vernieuwend’ in de vele projecten 
waaraan wij ons aandeel leveren.waaraan wij ons aandeel leveren.

Prosperus Expertise is een integraal, onafhankelijk en 
landelijk opererend adviesbureau. Tot onze expertise 
behoren o.a. risico-inventarisaties, bouwkundige 
opnames, deformatiemetingen, inspecties, 
funderingsonderzoeken, claim en klachtregistratie, 
deskundige bij geschillen, risicomanagement, 
projectadvisering en coördinatie. Door onze 
multidisciplinaire kennis en kennissennetwerk multidisciplinaire kennis en kennissennetwerk 
ontstaat samensmelting van expertise, dat leidt tot 
een integraal benadering van onze opdrachten.

Onze combinatie Movares- Prosperus wordt 
ingeschakeld bij infrastructurele en bouwkundige 
projecten waarbij (schade) risico’s geïnventariseerd 
en/of geminimaliseerd dienen te worden. Met als 
voornaamste doel het voorkomen van nadelige 
gevolgen, zoals gebouwschade en het optimaal 
ontzorgen van de betrokkenen. 

Wij willen u als betrokkenen optimaal ontzorgen bij de Wij willen u als betrokkenen optimaal ontzorgen bij de 
uitvoering van dit unieke dijkverbeteringsproject.Door 
onze combinatie wordt de kennis en expertise 
bijeengebracht om u en het Waterschap optimaal van 
dienst te kunnen zijn in de afhandeling van eventuele 
vragen, klachten- en of claims van bewoners 
veroorzaakt door de dijkverbeteringswerkzaamheden. 

Waar gaat het project over?

Project Diefdijklinie

Het project gaat over het verbeteren van de 
Diefdijklinie. Waterschap Rivierenland gaat de 
Diefdijklinie verbeteren, omdat deze niet aan de 
huidige veiligheidsnorm voldoet. 
Na uitvoering van het plan is dat wel het geval. 

De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn dan De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn dan 
voldoende beschermd tegen overstromingswater uit 
de hoger gelegen Betuwe en Tieler- en 
Culemborgerwaarden. Mocht dáár een dijk 
doorbreken, dan zorgt de Diefdijklinie ervoor dat de 
gevolgen niet erger worden dan ze al zijn. De dijk 
kent hoge grondwaterstanden en dat heeft effect op 
de stabiliteit van de dijk. de stabiliteit van de dijk. 

Omdat zorgvuldigheid en veiligheid voor alles gaan 
zijn deze dijkverbeteringswerkzaamheden 
noodzakelijk. ,,  Ons motto: Voorkom schade, 

handel zorgvuldig!

Wie zijn wij en wat is onze rol in dit project?



In onze visie begint ontzorgen bij vertrouwen en weten wat je aan elkaar 
hebt. Dijkversterkingsprojecten zijn ingrijpend. Vooruitkijkend kan worden 
gesteld, dat de omgeving nadelige gevolgen kan ondervinden van de 
werkzaamheden. Onze medewerkers zetten zich voor de volle 100% in 
om samen met u dit project (zorgvuldig en veilig) te doen slagen.

Iedere dag zien wij als een uitdaging om u optimaal van dienst te zijn. Iedere dag zien wij als een uitdaging om u optimaal van dienst te zijn. 
Hiernaast willen wij een beroep doen op uw betrokkenheid als 
bewoner(s). Wees alert op uw eigendom(men) en dat van uw omgeving. 
24- uur per dag en 7 dagen in de week is onze servicelijn beschikbaar om 
gehoor te geven aan uw melding, (juridische) vragen, zorgen en-/of 
onduidelijkheden. Laat u anders terugbellen, op een door u gewenst 
tijdstip. Laat hiervoor een terugbelbericht achter op onze website 
(www.prosperus.nl). In overleg met u kunnen wij onze ervaringen en (www.prosperus.nl). In overleg met u kunnen wij onze ervaringen en 
expertise delen en toewerken naar een passend antwoord. Is een bezoek 
ter plaatse noodzakelijk? Geen probleem! Binnen 24- uur is er een van 
onze medewerkers om u de hand te drukken. Een passende en gedegen 
afwikkeling staat voorop.

.

      
      Meer informatie? Bel vrijblijvend:
      0900-PROSPERUS of 0900-776773787
               

Omdat zorgvuldigheid en veiligheid voor alles gaan is een goede 
voorbereiding het halve werk! Wij stellen uw hulp en begrip hierbij zeer 
op prijs, want zonder u kunnen wij deze werkzaamheden niet goed 
afronden

(lokaal tarief)

Kijk ook eens op onze website

(lokaal tarief)

(lokaal tarief)
of

www.prosperus.nl

Onze Service 24- uur per dag, 
7 dagen in de week binnen handbereik

0900-PROSPERUS

0900-776773787

Heeft u een melding of (juridische) vragen?

Maar ook bij onduidelijkheden kunt u altijd bellen met:

Hoe vullen wij onze rol in en wat betekent dit voor u?

Tot slot


