Ontpoldering Noordwaard
Op hoofdlijnen
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Inleiding
De Noordwaard verandert. Eind 2015 is de ontpoldering - een van
de grootste maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier

- gereed. Wat het resultaat is en hoe het gebied er straks uitziet en
functioneert, kunt u op hoofdlijnen lezen in dit boekje. Het geeft
een beeld van de Noordwaard na de uitvoering van de plannen.

DiC plannen zijn het resultaat van een ontwerpproces dat l'en aantal fasen heeft doorloplln.
Gestart is met een studie naar de verschillende mogertjke alternatieven {beschreven in

het Milieueffedrapport} en het opsteUen van de Ontwerpvisie, waarin het tegiovoorsteJ
verwoord.

IS

In de Ontwerpvisie Ontpoldering Noordwaard zijn visies en ideeën over de inrichting. gebruik.

exploitatie en beheer van het gebied ver!<end. De Ontwerpvisie is tot stand gekomen door eC\1
interactief ontwerpproces met vertegenwoordigers van overheden. belarlgenorganlsatles en
met de bewoners en agrari!rs in het gebied. Het opstellen van de Ontwerpvisie en het MER
hebben naast elkaar plaatsgevonden en hebben elkaar vertijkt.
Dele parallelle ontwikkeling en afstemming heeft in 2007 gerealiseerd in de selectie van
het loge heten voorlceursarternatlef {hetVKAJ, dat op hoofdlijnen overeenkomt met de
Ontwerpvisie. Vervolgens is ditvoorkeursalternatief op tal van aspecten en in een groot
aantal documenten nader uitgewerkt. In dit boekje vindt u op hooFdlijnen het resultaat
van dele uitwerking.
Eind
2009 is het project Ontpoldering Noordwaard In een nieuwe fase gekomen:
de ondertekening van de projectbesUssing Ontpoldering Noorwaard door de staalsse<:retaris
van Verkeer en Waterstaat betekende de start van de realisatiefase van dele 'Ruimte voor
de Rivier-maatregel. Vervolgens is eind augustus 2010 het Rijksinpassingsplan vastgesteld.
Vanaf eind 2015 levert de ontpolderde Noordwaard een wezenlijke bijdrage aan de venlgheid
van het rivierengebied en vormt daarnaast een leefbaar en aantrekkelijk gebied voor iedereen
die er woont, wer!<t, of re<:reliert. Om de realisatie van de plannen la goed mogelijk te laten
verlopen hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Wer!<endam. het waterschap
Rivierenland en Rijkswaterstaat een Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst getekend.
Dit boekje Is bedoeld om u op hoofdlijnen een beeld te geven van de veranderingen die
de Noordwaard door de ontpoldering ondergaat. Het is niet de ambitie de ontpoldering tot
in detail te beschrijven. Dele uitgave heeft daarmee dan ook geen juridische status; aan dit
boekje kunnen met andere woorden geen rechten ontleend worden.

1 Onlpo/denn!! N'oordw....rd op hoofdlijnen

2 Onlpolderin!! Noo,dwurd op hoofdlijnen
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Doel ontpoldering Noordwaard
De ontpoldering van de Noordwaard is een van de grootste
maatregelen uit het programma Ruimte voor de Rivier dat is
bedoeld om bil hoge waterstanden meer rivierwater op een
veilige manier te kunnen afvoeren. De maal regel levert

Met de ontpoldering van de NoordwaaId wordt bedoeld dat het gebied een functie gaat
vervullen In het afvoeren van rivierwater tijdens hoge rivlerwatersta.nden. De primaire
waterkertngen (dijken) worden daarvoor plaatselijk verlaagd of verwijderd en hierdoor
komll'M!t overGrote deel va.n de Noordwaard buitendijk, te lIggen.
Om de nieuwe rol bij het afvoeren van water te kunnM velVl.llltn, is herinrkhting van
de Noordwaard noodzakelijk. De huidige dijkring (dijkring 231 wordt daartoe fors verkleind.
Een deel van de di/kring blijft geha.ndhaafd en vormt me! een nieuw aan te leggen
{bij
Fort Steurgall een nieuwe. kleinere dijk ring rond het bebouwde gebied nabij Werkendam.

veruit de grootste bijdrage aan de benodigde waterstanddaling
bij Gorinchem.

Doelstellingen ontpoldering Noordwaard
Voor de maatregel Ontpoldering Noordwaard zijn In de Planologische lCernbeJHsslng
Ruimte voor de Rivier de volgende twee doelstellingen geformuleerd:
• Hel op peil brengen van de veiligheid door

vJln een blldrdge aan de waler·

stdndda/lng bil Gorlnchw met 30 cm. Dit is de hoofddoelstelling van het ptojed.
De hydraulische tukstelllng voor de maatregel Ontpoldering NoouJwurd Is tenmimte

De Hilpolders. die zoals gezegd onderdeel uitmaken van het plangebied. spelen geen
rol In het behalen van de doektelling op net gebied van waterafvoer. De reden dat in
de Hllpolders (lnrichlingslmaatregelen tijn voorzien Is gelegen In de wens het gebied wal
belreft liet versterken van de ruimtelijke kwaliteit In lijn gellee!ln één keer aan
te pakken. Maatregelen in de Hllpolden ziJn vooral van belang om de recreatiedruk in
de polder Noordwaard te venninderen. De rel:reatie wordtaa" de randen geconcentreerd.
Durcioor blijft het middengedeelle relatief rustig. De inltlalJeven op het
van
recreatie in de Hilpolders zijn gerkht op dagrweatie. Ook zIjn de Hllpolders van belang
voor het leveren van een bijdrage in de boscompe:nsatle en de ontwikkeling van zoetwater·
getijdengebIed. Tevens maken de Hilpolders deel uil van het 'Natura 2000'·gebied.

0,30 meter WiJterstanddaling op rivierkilometer 955 bil Gorinchem. Bovendien geldt dat
de herinrichting niet mag leiden tot een grotere opstuwing bil de Amer dan berekend
ten ti/dC van het opJlellen ViJn de PI<B RUimte voor de Rivier;

• BljdragM leveren.aan de tulmlelrlke kwa/ilelt v.,n hH rIvIerengebied. 011 Is de tweede
doelstelling van het proied.. Deze tweede doelslell/ng vIn rulmle/like kw,,/!/.elt IS
vertaald In etn ilarltiJl rlllldvoorwaarden wailrblnnen de Ontpoldering NoordwiJiJrd
moet worden uitgevoerd.
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Daarnaast Is in de PICB het uitgangspunt vastgelegd da.t voor de huid1lle bewoners
de mogelijkheid wordt
dal zij in de Noofdwaard kunnen blijven wonen en
da.t
een duurzaam perspectief wordt geboden binnen of buiten de polder.
Naast bovenstaande doelslenlngl.'fl en randvoorwaarden geldt als alçemene voorwaarde
dat de velliçheidsdoelstelllnç ulterhjk op 31 december 2015 moet ziJn gerealiseerd.

_....

Plangebied
Het plangebled voor de maatregel Ontpolderiflg Noordwaard omvat zowel de polder
NOOfdwaard
ket gtbied len z\lidweslen hiervan (de 'HllpoIdef'!') is, ;nd\lçjef de Hil_
poldcrs. onseveer 4.450 hC1:lare groot en ligt aan de zuidzijde van de Nieuwe Merwede.
Het gebied ligt In de gemeente Werkendam. in de proviflcie Noord·Brabant. Aan de
zuidzijde ligt de Brabantse Blesbosch en het Nationaal Park De Blesbosch. De Hllpolders
maken onderdeel uit van het Nationaal Park

Beg/tnling van het pliJngebiefi

3 Onlpol4<rl.... NOOIdwurd op IIoohllijnen
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Ontwikkelingsgeschiedenis
Het landschap van de Brabantse Biesbosch en de direct
noordelijk hiervan gelegen Noordwaard, kent een dynamische
ontstaansgeschiedenis, waarin natuur, water en mens
afwisselend het beeld van het gebied bepaald hebben.
De St. Elizabethsvloed In 1421 vormtl:l:n van de mijlpalen In die turbulente geschiedenis:
waar nu de
IIgl. veranderde deze vloed een grote landbouwpolder Jn een
groot binnenmeer. Door opslibbing, IIngroel van (zandlplaten, grot'lvlln Wilgenbos
en een geleidelijke toename van de menselijke activiteit heeft de Noordwaard zich zeer
geleidelijk ontwikkeld. De steeds terugkerende watefO'ltrlist heeft geleid tot een aanta.l
kleine Inpolderingen In de 18e en 1ge eeuw.
De polders In de Biesbosch zijn 'loonlen van omringende kaden. Schulvergroting h«ft
er gaandeweg toe geleid dat grotere arealen zijn omringd door dijken. Enkele oudere
dijken zijn na verloop van tijd vergraven.

De Nieuwe Merwede iS In 1BB5 gereed gekomen. Rond 1905 Is het cultuurlandschap
van omkade polders samen met het krekenpalroon en de verschillende landschlps,
en
structuren nog zichtbaar. Tot het begin van de twinlJgste eeuw zijn
een steeds wisselend en dynamisch landschap kenmer\(end voor hel gebied. Sinds 1935
is de differentiatie van helllndschllp langzaam verminderd door de schaalvergroting
In de landbouw. Polders zijn samengevoegd, aanpassingen In het watersysteem ziJn
doorgevoerd en een grootschalIge rullverkavellng heeft plaatsgevonden. Oe structuur
van polders omringd door kreken Is hlerdOQ( vervaagd en er Is een relatief open land·
schap ontstllln. De afslultlng van het Harlngvlfet, IIls onderdeel van de DeitIlwelken,
heeft vrijwel geheel een einde gemaakt aan de getijdenwerking In het gebied.

Kop Janllesp/i1ill.

In het plangebied VODr de Ontpolderlne van de Noordwaard, zoals dal In de Pl<8

Ruimte voor de Rivlcr Is opgenomen, ligt ook het In 2008 gereed gekomen buitendijks gelegen nalutJfontwikkelingsproject Noordwaard (NOP). Het ptangebled VOOI

het Natuurontwikke/lngsproject NoordwiJiud (het NOP'8ebled met etn oppervlakte
van 456 hectare) valt geheel binnen de bt'grenzlng van het plangeb/ed voor de
maatregel Ontpolderln8 van de Noordwaard

en ligt ook binnen het Nationaal Park

De Biesbosch.

Rond1850lstkNoordwaard

1850

"OS

1958.

"80

gedel'llell,k ingepolderd
RUIm e<>n ha""f' eeuw lifter

leeswijzer

(1905)'5 de NOOfdwaard

Dit boekje schelst u allereerst de ontstilarKgeschiedtnls Vln de Noordwurd

gl'hee/ ingepolderd. maar

in vogelvlucht (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 !>estmt aandacht IIn de
NOOfdwaud in de huidige sltullie, terwijl
5 111'1 de hand Vln
zes
de ontpolderde Noordwaard beschrijft. Beheer en onderhoud
komen aan de orde in
6.

.s hef krekemtellel nog

aanwezig. /n 1958z/l"
venchilIende poldefJ bijeen
gelrold<en en in 1980
zIjn afzonder/llke polder!

oIanN'ngeschilkeld lol één
grote polder.
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Het samenspel van het aanwezige water, de landschappelijke

structuren, de cultuurhistorie en de functies wonen, werken,
natuur en recreatie maakt de polder Noordwaard bijzonder

en bepaalt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De grote
afwisseling van open en besloten plekken en sterke contrasten
tussen landbouw (ruime akkers), restanten van natuurlijke
elementen (afgedamde kreken) en cultuurlijke elementen
(terpen, kades en polders) is karakteristiek voor de huidige polder.

Omgeven door water
De Noordwaard ligt pre(les tussen twee watcrsystemel'l in. Ter hoogte van Werkendam
verdeelt hct vla de Boven·Merwcde aangevoerde water (circa tweederde van hct walcr
dat vla de Rijn bij loblth ons land
llch over de Beneden Merwede en
Nieuwe Merwede. Ten lulden van het plangebied
(dat bij Borgharen
het land binnenkomt) via de BergKhe Maas en de Amef naar hel HoUandsch Diep.

De Merwedes en de Amer vooren niet alleen rlyierwater af, maM staan ook onder In...loed
van de waterstanden op zee. Hoge riYierafvoeren in combinatie meI hoge watel"'ltanden
op zee als geYolg van
Mtof storm veroorzaken cr hoge watel"'ltanden. Daamaast
heeft de wlfHl ook lnylo!d op het yerloop van de
in het Haringvliet,
het HoilandKh DIep en de
stevige oostenwind verlaagt de wlotel"'ltand In
de Biesboseh, een steYlge westenwind vemoogt de waterstanden. Vanwege de inyloed van
wind op de wlotel"'ltanden Is het
de waterstanden lange tijd YQOruit te VOOfspellen.
Het beheer van de HaringvlIetslullen bepalend voor de getijdenbeweging In het gebied
(circa 25-30 centimeter!. Wanneer het beheer van de Haril'lgvlictslullCn wijzigt, neemt de
getijdenwerkln8 In de
met enkele centlmetm toe.
Het 8rootste deel van hel huidige gebied is In gebrUik als Jandbouwpolder. Oe waterhuishoodin81n hel gebied is primair afgestemd op het landbouwkundig gtbrvlk. De kreek·
,estanten die zich In de Noordwurd beYinden, kennen CCn kunstmatig (niet naluudijkl
pt'ilbeheer en slaan sterk onder inyfocd van het Iandbol.JwkurKlig gebruik. Het waterbeheer
In de polden en IU$senllsgende kreken Is volledig gereguleerd door een in- en uitlaat·
systeem en twee poldergemalen bij De Beycrt en het Boomga!.
Dljkrl"g_" _n v_lIIgh_ld
De polder Noordwaard maakt nu in zijn geheel deel uit van dijkring 23 (BIesboseh).
Aan de noordkant van de Boyen·Merwede ligt dijkring 16 (Alblasserwaard en Vlt1heerentanden). Ten oosten van dt Noordwaard, gescheiden door het Steurgal.
dijkrlnll24
(Lllnd Ylln Altena). Ten zuiden Ylln de 8iesbosch, aan de zuidk.llnl Ylln de Amer 11gsen
dijkringen 34 (West-Brabant) en )4a (Geertruidenberg) en ten weslen daarvan dijkrlnll22
(EMand van OOfdrKhl). At deze
met hun primaire waler\r;eringen (dijken) lijn
ontworpen om ytmgheld Ie bieden tegen omrtarxligheden die jaarlijks mtt een kIIns
van , 12000 kunnen voorkomen.
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Werken (landbouw)
bodem van de Nooldwaard Is uitstekend geschikt V()OI" a.klcer· en weidebouw
dankzij de vruchtbare I;rond, de I;oede ontwalefingtoestand en het grote vochlJeverende
vermol;en van de bodem.
de tolale oppervlakte van polder Noordwaard
(2.050 hectarelIs ruim BO% van het grondoppervlak In gebruik van landbouwbedrijven.
Het zijn hoofdzakelijk akkerbouwbedriJven. mau ook melkveebedrljven, een purdenhouderij en enkele kleinere gemengde bedrijven met akkerbouw en veeleelt zijn In hel gebied
bevestigd. Binnen de Noordwaard tlgt ook grond van bedrijven waarvan de beddJfs·
bebouwing buiten het piangebied Is gelegen.

---.__..

Het gemiddelde akkerbouwbedrIjf In de Noordwaard kenmerkt Ilch door dlll;angbare
combinatie van aardlIppei., bltten- en granenteelt ungevuld met groenleteelt voor
de conservenindustrIe. cIchorei en kool. Opv.1l1end Is de a.1nwezlgheld v.1n een unllenlljke

Noordwaard

oppervlakte graszaadletlt. De melkvee bedriJven lijn In aantal beperkt maar Wilt opper·
vlakte betreft relatie! groot. Tweederde van de landbouwgrond In de Noorctwaard

_

is pachtgrond.

..

....... :z

---.,.,...:.
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Ol/kllogen In de hwdree I/Iualtt

Wonen
In dl' Noordwaard liggen twee buortccmeenschappen: Kicvilswaard en 5teencnmuur.
Aan hel uiterste noordoosten YM hel plangebied grenst êéo woonwijk, Stcurgal genll!lmd.
Overige woningen liggen verspreid In de polder. Oe meeste van deze woningen tIggen
in de noordelijke fandbouwpolders en een kleiner aantal In de zuidelijke landbouwpolders.

De woningen staan op dijkniveau. poldcrnlveau en enkele op l'en terp. De woningtypen
zijn zeer divers. van kleine arbeiderswoningen lot

villa's. In het

Ie ontpolderen deel van hel plangebled bevonden

In 2005 cirCA 75 huhhoudens.

Wonen in de Noordwaard wordt mede vanwege de rust en ruimte In het gebied hoog
gewaardeerd.

Steenenmuur

10

Nooldwuld cp hooldbrnen

landschap I natuur

Recreatie

Het landschap van de Noordw<1;ud best.1at nu uit min of met'r grote landbouwpolders
omzoomd door veelal hoge wilgen langs Cvooonaiigel kieken. Het noordoosten
Is open en het westelijk en ltIldeliJk deel zijn kleinschaliger door meer bosKhages.
De structuur vtm polders en kreken Is nog zkhlbllllr. In het gebied zijn nog diverse
kaden aanwezig die de begrenzing van de
accentueren. De openlleid van
lcekleigronden met 110ger gelegen beboste kreekruggen en lager gelegen kreekgeulen
bepalen het landschap.
De polder Noordw.urd grenst aan de Blesboscl1. Dit Nationale Park is een
'Natura 2000'-gebied.
Hilpoldel1 maken ook deel uit van l1et beschermde gebied.
evenals de buitendijkse delen langs l1et Steurgat en de Ruig! of Reugt. De reden voor
de beKhermde status is de aaflweligheid van bijlOfldere dieren zoals de bever, de
Noordse woelmuis en de Uflwezlgheid van bijzOrnkre typen leelgebied die gebonden
zijn aan een loetwatergetljdenmlileu.
De buiten l1et 'Natura 2000'-gebied gelesen akkers en weilanden in polder Noordwaard
vervullen een functie als rust· en foerageergebied voor ganzen en zwanen die medebepalend zijn voor de beschermde status.
De polders Maflha. de Spleringspolder, de 8enedenspleringspolder. de polders Harden·
!loek en Oud-Hardenhoek IngtrieM voor natuur.

Hd plangebied Is ln toerislisch recreatief opzicht in de huidige situatie beperkt

ontwikkeld. Oe belangrijkste recreatieve voorziefJint:en Zijfl de voortlefllflgen
bij SpierinBlluls (haventje. horecavoofliening en 110tel) en het Biesooschmuseum,
In de polder 118t ee" fletsroute, die aansluit op het fIetspadennelwerk In het
Larrd van Altena.

Cultuurhistorie
De Noordwaard Is niet rijk un waardevolle cultuurhistoriSChe elementen.
In het sebled Zijfl t:ee1l monumenten aanwelig. Dwan door het gebied loJ)t'n
In de ondergrond een drietal fossiele stroomrugt:en waarop nog reflcten van
bewofllng uit de periode van vóór de SI. E1isabtthsvloed kunnefl voorkomen.
Op de zllidelijke siroomrug van hel Oude Maasje zijn în Polder Maltha en In
Polder
\londsten gedaan die mogelijk kunnen worden geassocieerd
met de verdronken dorpen Almonde en/of Almsvoet.
De reslante" van deze SIroomruggen zijn aan l1et oppervlak nauwelijks waarneembur, Het grootste deel \lan het plant:ebied heeft een lage archeologische
verwachtingswaarcle,

12 Onlpol6trlnl Noordw...d op tloofd\iiMn
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De ontpoldering van de Noordwaard

Grote 01 kleine compartimenten
Na de kelJze voor de ligging van het doorslroomBelJie.d is vervolgens de Itraag Besteld hoe
de poIders.liln weerszijden van het doorstroomgebled vorm zolJden moeten krijgen. De keuze
was die tussen de relJlisalie VAn grole compartimenten aan wecrSllfden
van het doorstroomgebied door samenvoeging van de oorspronkelijke polders, of het In ere
herstellen van de'ZC' oorspronkelijke polden: door kreek· en kadeherstel (varIant met kleine
compartImenten). Op basis van de voor- en nadelen van beide opties Is gekozen voor de
variant met kleine compartimenten. waarbij de landschappelijke structuur van de ontpolderde
Noordwaard geilnt wordt op het krekt'npatroon uil de tijd voordat de Noordwllard werd
Ingepolderd; rond 1905. Ht't krekenpIltroon was tocn nog herkenbaar en er was nog geen
spI'akll van één grote unt't'ngeschakeldc polder.

Belicht vanuit zes thema's
Met de ontpoldering van de Noordwaard gaat het gebied
een belangrijke rol vervullen bij het afvoeren van rivierwater
tijdens hoge rivierwaterstanden. De Noordwaard wordt

heringericht om de gewenste waterstanddaling van 30 cm
bij Gorinchem te bereiken. Daartoe verandert bijna de gehele
Noordwaard van binnendijks in buitendijks gebied dat
Grote compdl1tmenlt'n

niet meer door een primaire waterkering wordt beschermd.
Met de herinrichting van de Noordwaard is het tevens mogelijk
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied een stevige impuls te geven.

)b
/(//

Doorstroom gebied middendoor
In hel ontwerpproces voor de ontpoldering van de Noordwaard Is een groot aantal
alternatieven tegen het Hcht Gehouden. Twee vragen hebben daarbij centraal gest.an;
welke mogelijke ingrepen tljn denkbaar om de gewenste waterstanddalIng Ie bereiken en
hoe Is het mogelijk met het nemen van maatregelen tegelijkllrtljd de rulmtlllijkll kwaliteit
van het gebied te verhoglln.
Voor de ligging van het doorstroomgebied dat hel water tijdens hoge rivierwaterstanden
af moel voeren, lijn dril!
vil/geleken: langs de luldooslliide (vla Steenenmuur), midden·
door oF langs de noo/dwesuijde (vla KIevitswaard). Uiteindelijk Is gekolen voor een variant
met een doorstroomgebled midden door de Noordwaard.
DOOl' het midden8ebled mee te lalen slromen, kunnen bestaande polders aan de randen
met goede landbouwkundige omstandigheden behouden
en kan een kleine
buurt8emeenSl:hap loals KIevitswaard optimaal worden !ngqmt.
De Ngglng van het dOOf'Stroomgebled 'mlddendOOl'ls het meest geschikt om de gewenste
waterstanddaling en de vt'fSlerking van de ruimtelijke kwaliteit te bereiken,
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De belln,njkrte U(lImenhn om voor de:te vari.nt te kielen:
• Kleine comp.1rtlmenten maken een gedifferentieerde oversttomlngskans mogelijk:
bij hoge watcrstanden gaat niet het hele gebied In één keer meestromen, maar polder
voor polder. Dit leIdt voor een deel van de landbouwgronden en voor een aantal
woningen tot cen verminderd risico op watcroV<'r1ast;
• B,j
compartimenten komen de agrariS<.he bedlljven (zoveel als mogefljkl aan
kreken te liggen. De mogelijkheden voor activiteil.en in het kader van verbrede landbouw (zoals het op:tetten van recreatieve vooll:ienlngen) zijn dan aanzienlijk gUl1'ltiger;
• Het ontwerp Is toekomslvast bij verandering in landgebruik behoudt de hoofd·
structuur lijn waarde:
I(lelne compartimenten leveren een aantrekkelijker Landschapsbceld op bestaande
uit 'open' polders afgewisseld met natuurlijke kreken. Dit tandS<.hapsbecld heeft
eM hoge belevJngswurde en sluit aan bij de cultuurhistorie van het geblt1:1.
De ruimtelijke kwaliteit Is hoog;
Kleine compartimenten sluiten goed aan bij recreatie- en nlltuurbelangen:
daarmee wordt de wOOl'lOmgevlng aantrekkelijker.

Noordwaard na de ontpoldering in vogelvlucht

Zes thema's

Na de ontpoldering Is de Noordwaard een vrijwel geheel bUltendijlu gebled met In

Hel vervolg van dit hoofdstuk beschrijft de ontpoldertns

het midden een doorstroom gebied. Via dit doorstroomsebled voert de Noordwaard

van de NoordwaaId vanuit het perspectief van zes thema's:

rtvferwa.ter af vanaf!!'tn waterpeil op de Nieuwe Merwede van 2 meter boven NAP.
Om de Noordwaard Ie kunnen laten meestromen wordt de primaire waterkenng

• Hydraulisch functioneren - water in de Noordwaard;

langs de Nieuwe Merwede over een lengte van 2 kilometer vMaagd tot 2 meter boven

• Wonen In de ontpolderde Noorowaafd.

NAP ell wordt de 8alldijk voorDell van vief (mei bruggeIl overspaflllelli instroom-

• llndbouw;

openingen. Aan weerszijden V<'ln spaarbekken de Pelrusplaat worden In het zuiden
twee openingen gecre!erd waardoor het water kan uitstromcn. Ook komt het gebied

• Natuur;
• Recreatie;
• Toegankelijkheid.

via deze zuIdelijke openingen vanuit het zuidwesten onder Invloed te staan van
gelijdenwerking. Aan belde zijden van het doorstroomgebIed bevinden
zich (hoog beko1de) tlndboowbouwpolders.
In het westen Oggen de Hitpolders met onder meer fecreatieknooppunt SpIeringsluis.
In het noordoosten koml de nletJwe, veel kleinere
23. De mate ef! frequentie
wa.umee het doorslroomgebled overstroomt bep<'lalt de gebruiksmogelijkhedefl.
Het doorstroomgebied bestaat uit natte laag bekade polders, drOGe laag beka.de
polders en lnlergetlJdengebled.

15 OntpolckotlllC Noordw..rd op

16 00111101';""'1 Noo«tw&U<l op hoolrllij<len

___ _ .- ---..li.o---

l

]

jj

"

i

!

/
•

J

I 1I
i

j
i • j

r1

I<

-

j

!

E

...

j

i

•
!

,

i
!

>

l!

]

j0

J' IQ\;}

...... t
j •

II
I f "R
I1

Î

]
j

t
:l.
E

r

•

1-,

\.

I i.ä

'""- -'"

1

[7]

1
i

I!

t

}
2J[

•

Ij
t

I

,
1

•
•

I

l

t

{,

Noordwaard blj hoge waterstand (3,00 m + NAP)

Wanneer de rivierwaterstanden stijgen en het waterpeil op
de Nieuwe Merwede stijgt tot 2 meter boven NAP gaat de
Noordwaard (of beter: het doorstroomgebied in de Noordwaard)
meestromen. Dit is een situatie die zich jaarlijks in de winter
kan voordoen.

Meestromende Noordwaard
Om rivierwater via het doorstroomgebied te kunnen alvoeren, wordt de voormalige primaire
waterkering langs de Nieuwe Merwede over een lengte van 2 kilometer verlaagd tot een
drempel met een hoogte van 2 meier boven NAP. Deze drempel
direct ten westen
van het
bij Wcri<endam en loopt lot aan de nieuw te maken kade van Polder
Buitenste Kievitswaard, In de Bandijk - die mln of meer evenwijdig loopt aan de voofmaHge
primaire waterkering en wat verder van de rivier af ligt - komen vier inmoomopenfngen.
Bij waterpeilen die de drempel overstljgen, stroomt rivierwater varIUIt het noordOO5ten
hel gebied in tussen de oorspronkelijke primaire kerln! langs de Nieuwe Merwede en
de Bandijk. Meestal gaat het om een kleine hoeveelheid water die over dele drempel slroomt.
onder extrerT1C omstandigl'lcden zijn het grotere hoeveelheden. V!:!rvolgens stroomt het water
door vÎer instroomopcningen In de Bandijk In zuidwestelilke ri(htJ"g door het doorstroomI:ebied. De instroomopeninsen I'Icbbcn een breedte van ongeveer 125 meter en worde"
van broUen voonien.

Ind,catlcve wCffgilve Viln de Noordwallrd bIl verschIllende walersLlnden.

Overigens staa", voordat het water va,.. de Nieuwe Merwede over do drempel stroomt,
grote dele'" va'" de o"'lpolderde Noordwaard al onder water door de dagelijkse
werking vanuit hel zuidwesten.
Op de lange tcrmiin kan het noodzakelijk zijn om, wann!!r de tivleraflloeren nog verder
toenemen, een e.dra instroomopening te maken Ier hooste van het Sleurgat en polder
Keizersguldenwaard.
Het waler dal vanaf de Nieuwe Merwede de Noordwaard Instroomt, dient het gebied aan
de zuidz);de gemakketlik te kunnen vMaten. Daartoe worden twee OpenlnSM aangetegd:
één ten oosten en Hn ll!n westen van het spurbekken De Petrusplaat.
Het merend!!l van het waler zat vi.. de wesltllJke (ultstroomlopeni"1 het gebied verlaten.
Daarmee WO/dt voortcomen dat opstuwing op de Amer kan ontstaan. Het meestrornen van
de NOOfdwaard mag immers niet leiden tot verhoogde waterstanden elders.
Daamaa.st iS deze westeNjke openinllllewemt vanuillandschappetijk, cultuurhistorisch en
ruimtelijk visueel oogpunt. De westelijke opening komt bij het Blesboschmuseum en wOldt
gerealiseerd In de vorm van twee kreekgeulen waarmee de waterverblndlng tussen het
Gat van lijnoorden en het Gat van den Kleinen Hil wordt hersteld.
De oostelijke Openin8 Is 8esltueerd bij de Polders Maftha en Ginzewel en wordt 8erealiseerd door het verwijderen en deels vertagen van de voormalige primaire waterkering.
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Dagelijkse waterbeweging

In het doontroomgebled worden twee droge laag behde polders (de Kroon en de lalm)

Ook bij w.terpeilen lager dan 2 meter .. NAP bepult het w"ter 'roor een bel.ncrijk deel het

aangelegd. De lage kades om Polders de Kroon en Polder de la!m hebben een k.d!hoogte
van 1.35 meter .. NAP. De hoogte van de lage kades Is op maal ontworperl en speelt een
crue;;le rol in de gebruiksmogelljkhcderl van deze polders die een opco kArakler moeten
bchooden vanwege hun waterafvocrcrnfe 'undle. Het waterhulshouclkur'ldige beheer Is
aFgestemd op landbouwkundig gebruik.
Een
en een
zO/gen voor voldoende droogleggIng van het graslar.d
tijdens het groeiselzoen. In de drose laag bekade polders kan In de zomer een
vorm van beweiding plaatsvinden. Deze polders kunnen In de winterperiode
30 dagen
onder water staan.

aanlien van het doofltroorngeblcd. dag/!lijks slroomt vanuit het zuidwerten door de getijd/!nwerldng
zoet water het niet belt:.de deel van het doorstroomgebied In.
bclilngrijkste maattegelen YOOf
het Introduceren van de getlldcnwerking In het gebied tijn: het verwilderen van kades en de aanleg
van een krekenstelsel. Hierdoor ontstaat een intergetIjdengebIed dat zkh kenmerkt door afwlnellng
van open water. rietmoeras en graslanden.
Ook vanuit de Nieuwe Merwede wordt het getij opnieuw In de Noordwaard toegelaten. Dele
tot de MUGcenwaard waM ee" open verbinding va" het herstelde
getijdenwerking beperkt
krekensleisel met de rivier de rIvierdynamiek met getildcnbcweging terugbre"gt. De meestromer'lde
gevlls via de noordelijke IJraspcnnlng en het Gat van de Haan yefbondcn met hct doorsttoomgebied.

Beperkte drooglegging doorstroomgebied: laag be kade polders
het gebied dat onder Invloed staat WIO het getij (het IntergeUjdengebled), beslaat het doorstroomgebied uit n.l.tte laag bekade polders en droge laag bekade polders.
Yan InrlchUng
van het doorstroomgebied, waarin dus spnlke is van een beperkte mate van drooglegging door
de aanleg van de lage kades, Is yooIIII"gegeve" door de wens het beheer en onderhoud van net
doorstroomgebied Ie yergemakkelijken; de beperkte drooglegging maakt het gemal>kclij\<er de groei
va" vegetatie te beneerser! en Ie voorkomen dat ten te uitbundige vegetalieVoel de
bij hoge livierwateoianden belemmert. DUII1UJt W1)ldt de mogelijkheld geboden voor agramch
gebruik van met name de droge lug bekade polders.

_

"",. hde poI<lt,

_

I.,. k.1d. pol<l.,

-I.,tk.dt

De natie laag bekade polders (met een kade op 1,20 meier .. NAP) staan relatie' yuk onder
inyloed van het water. In het p(angebled gaat het om de Polder Koolwaard {met Koolwaard-wesl en
Kooiwaard-oostl, Polder Kleine Eljcrwaard. Polder Donderzand (waarbinnen 3 aparte polderdelen) en
Eijerwaard. De hoogte van de lage kades is lodan!g dat
polders onder normale omstandigheden
niet direct worden beïnvloed door de dagelijkse getijdenwerking. In de Winter staan deu polders
langere lijd (gemiddeld ruim 100 dagen per laar) onder water.
De grondwaterstand is regelbaar door middel Ylln een In- en uitlaatsysteem en een watelWlndmolen
per poldereenheid. Het beheer van due polders Is gericht op het In stand hooden van nat grasland
met mogelijkheden voor extensieve begrazing.

Laag·
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en hoogbekade polden.
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Hoog bekade polders stromen alleen mee met extreem hoogwater
Aan
van het doorstroomgebied worden buitendijks geleGen hoog bekilde
polders ingericht die primair een agrarische functie kebbcn. In de hoog bekade polders
de invloed Viln het water op het landgebruik teer beperkt. De hoogte van de hoge kades
is gebaseerd op een
van 1/1000 per jaar. dan wt'l1/1oo per jaar.
De polders meI een overstromingskaM van 1/1000 per Jaar tlJn: Polder Achterste
Kievitswaard. Koningin Anna PAulownapolder, Polder
Polder Middelste
Kievitswaard. Polder Steenenmuur. Polder'l Koolke. Polder KleIne Zalm, Vogelenung.
Builen Kievitswaard en Binnen Klevitswurd hebben een overslromlngskan1 van 1/100 per Jaar.
Oe hoge kades ziln tO ontworpen dat de polders onder tetr extreme omstandigheden kunnen
volstromen via verlaagde
In de kades die fungeren als overlaat. Dele overstroombare
worden extra br!ed uitgevoerd om de gol/overslag en daarmee mogelijke schade te
De ligging van de overstroombate delen Vin de hooS bekade polders "sestemd
op het gewenste stromingspatroon in seval van hooswater.
Nadat de
op de 8oven-Merwede en de Amer lijn sedaald. wordt het overtollige
watl':f uit de polders onder vriJ verval afgevoerd.

/mprtlSle ,"novatiev,. dijk (ort Sleurgat.

Fort Steurgat blijft door innovatieve nieuwe dijk binnendijks
Door de ontpoldering lIan de NoordwaaId Is het noodla.kellJk een oleuwe dijk aan

te leggen bij Fort Stcurgat. Zonder deze dijk tOU Fort Steulgat en de woonwijk lchter
het fort buitendijks komen Ie liggen. Gelijkti,ldig met de aanleg lIan de nieuwe dijk wordt

de Sleursatdijk. die In de huidige situatie al niet meer aln de eisen voldoet, IIl!fbeterd.

.\

Hierbij iS gekOlf'/1

\lOOI"

een lIariant die vanuit het oogpont lIao verkeerweWigheld optlmuJ is.

De niwwe dijk bil Fort Sleurgil wordt ungelegd \lQlgens een Innovatief concept.

\Ij

Het gaat om een zogeheten groene golfsllgwerende dijk:
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In het ontwerp is nadll,lkkelijk aAndacht gegcllen aan een goede aMsluiUng van de
Mcrwe<lediik, de Bandijk en de Steurgatdijk. Naast de wettelijke veiligheidseisen Is ook
aan de landschappelilke et/ecten. hinder of voordeel voor de bewoners. ultvoeringsaspecten en beheer en onderhoud uitsebreld aandacht besteed. Ooor dele Innovilleve
toepassing kan de groene golfslllgwerende diJk rondom Fort Stevfgll 0.7 meter lager
wordtn uitgevoerd dan een klassiek
Gekozen is de dilk met een flauw {binnendiJks}
nn te leggen. Hierdoor is geen
kleufVt'rschit russen maaiveld en dijk en geen tIlIudknik aan de teen WUI te nemen.
ootsta.'tt VOO( de DewonelS In dijkring 23 het optische effect dat de dllk verder
weg lijkt te liggen.

een hoge kade
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de unleg lIan een circa

80 meier breed griendbos llóór de dijk. wordt de gollbelasting op de dijk vermInderd.
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Door de ontpoldering van de Noordwaard komen de meeste
woningen in het gebied buitendijks te liggen. Een van de
uitgangspunten voor de herinrichting van de Noordwaard is
dat de bewoners die dat wIllen de mogelijkheid krijgen om

In

de ontpolderde Noordwaard te blijven wonen. Fort Steurgat en
de woonwijk achter het Fort blijven binnendijks.

Binnendijks wonen
[)oo( de

ontpoldering Is het noodzakelijk een nieuwe dijk aan Ie leggen bij Fort Sleulgal.
De toekomstige primaire waterkerlng komt te liggen om Fort Steurgat. de woonwijk achter
het fort en het deel van hct aangrenzende bedrijvenlerrein dat nu ook al binnendijks IJgt.
Behalve de aanleg van de dijk om de wonin&en te beschermen tegen overstromln&en. zlln
aanvullende maatregelen nodig om de waterhuishouding van de Driehoek van Werkendam
op orde te houden. Zo wOfden twee waterbergingen 8erealiseerd en komt er een gemaal.

Buitendijks wonen: veilige woningen
Om te bepalen of bewoners na de ootpoldering In hun huKflge woning kunnen blijven wonen,
Is VOOI alle bestaande woningen vastgesteld of deze ook in de toekomstige buitendijkse
§itualle veill/; zIJn. Een veilige woning Is ten woning waar de kans op wateroverlast niet groter
Is dan 1/25 per jaar en wur bovendien bij een maatgevende hoogwaterstand nltt meer dolfl 1
meter water In de woning komt. Ook dient de woning en de ondergrond be§tand te zijn tegen
het water. De bewO!1ers mogen niet overvallen worden door het warer (hoogwater moet
vOOfSpelbaar zijn) en moeten hun huls tijdig kunnen verlaten. Als aan deze voorw.u.rden wordt
voldaan geldt een woning als vemg ('g,oen') en Is het mogelijk de woning te handhaven.
Een bel.1ngrlJk gegeven Is dat alle woningen die builtl1dijks komen te liggen In principe hun
woonbestemming ve'fiezen. Een groot deel van deze woningen is echter met ve1'antwootde
maatwerkoplosslngen veilig te m"ken.

Ve/'I wonmgen

en bedrl/'>len lIeRen nlill.l op een terp

Ondanks de 1188lng van de woningen op terpen, kan het bij (eKtreem) hoogwater nodig zi;n
de bewoners te evaCUCn!n. Het moet namelijk VOOfl,;omen worden dat mensen en dieren In

het gebied volledig afgesloten raken van de buitenwereld, zeker vanwege dl' edrcme weers·
omstaf'dlgheden.
Het moment van evacuatie is da..lbij vooral afhankelijk van de vraag tot welk moment
de tvacuatleroule nog veillgls. Het bn voorkomen dat achleraf bGjkt dat het niet nodig
was gewust om te evacueren. Om de veHlgheid van mens en dier te waarborgen. stelt
de gemeente Werkendam un draaiboek bij hoogwater en een evacuatIeprogramma op.
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Maatwerkoplouln(en
Vl.'d V,1n de te behouden woningen en agrarllCne bouwblokken liggen nu ,11 op een terp.
In veel gtvallen is maatwerlc nodig om deze terpen voldoendt veilig te maken. Daarnaast
zorgt maatwerk «voor dat watetoverlast in veel gevallen wOfdt beperkt.
N,1 uitvoerins van de maatW«koplossingen kunnen de betreffende woningen nun
wooobestemming behooden.

Rijk vel'Joedt InundltleJchld.
Als ondanks de maatwerkopfosslngen toch wateroverl,1st optreedt wordt de <M!rstromingsscnilde
volledig vergoed door Rijkswaterstaat In het geval de eigenaar de overeenkomst 'Inundatieschade
RUimte voor de Rivier' heeft ondertekend. Dan kan aanspraak wOlder'l gemaakt op volledige
vergoeding van lChllde bij waterschade.
Bovendien geeft hel RIJk de zekerheid dal de eigenaar zijn gronden en opstallen ook na verloop
van tlld desgewenst tegen de binnendijkse waarde aan het Rijk kan verlcopen. Deze voorzlening
is spcclt!ek voor de PKB RuImte voor de Rivier ontwikkeld.

Er is een onde/scheld mogelijk In drie typen malltwerlcoplossingen"
• Versteviging van het grondwerk rond de bestaande woningen en bedrijfsgebouwen:
het aanvullen van de terp. de .anleg van een lage ringkade / golibreker en berm I
talud en aansluitingen op de bestaande kades en wegen;
• Fysieke aanpassingen aan de woningen zelf door bijvoorbeeld aanpassingen aan
de fundering van een woning:
• Sloop van de
woning en herboow op dezelfde kavel. Voor deze oplossing
moet wel de benodigde ruimte aanWl!rlg zijn en mag de waterafvoerf\Jnctle
niet worden belemmerd. Om verlceersgevaarlijke situaties te voorkomen. is
ervoor gekozen om de huizen nlel te strak langs de Bandijk te herbouwen.

Mo(.UJkh.ld voor nl.uwbouw
Wanneer een 'rode' wonin&: met maatwerk nlel 'groen' is te maken en herbouw Vlln de wonin!!"
op dezelfde locatie niet mogelijk Is, komt de eigenaarvan de woning in aanmerlclng voor vohedlge
schadeloosuelNng. Met deze schadeloosstelling kan de eigenaar een huls kopen binnen of builtn
de NOOH'wlard, Binnen de Noordwaard Is het mogelijk een vrijkomende groene woning te kopen
of een nieuwe woning Ie (lalen) bouwen op
van de daarvoor aangewezen
Nieuwbouwlocaties liggen aan een hoge kade. Het uitgangspunt Is dat - wanneer dit ruimtelijk
mogelijk Is - nieuw te bouwen woningen op een terp aan een kreek worden gebOUWd.
De woningen ziJn berelkb,tar vla ('en hoge kade in verband met de bereikbaarheld UJdens
hoogwaler en de (potenti!lel aanwezigheid van nulsvoomeningen. Het terpplateau ligt
mulmaaJ 1 meter boven Maatgevend Hoogwater, waardoor geen golfblekerl ringkade nodig Is.
Oe Inundatleschaderegeling Ruimte voor de Rivier Is niet van toepassing op nieuwbouwwoningen.

Worheeld. Jchetmntwerp IlandalJrddoormede terp beltaand hWI
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Voorbeeld, Jchetsontwerp nieuwe terp.

,_1"_.

-

.---.

De Op/II! bestaat het terpplateau

50 cm hoger te leggen dan nu /s benodigd

Bij terpen voor partk;ullere woningen is onderscheid gemaakt tussen terpen voor te behouden
woningen en terpen VOO/" nieuwbouwwoningen. Bij te behouden woningen wordt de terp
als het ware 'velUlklandigd' van de omgeving.
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Terpen
Oe terpen waarop de bebouwing In de ontpolderde Noordwaard zich bevindt, vel'lchillen
qua vorm, grootte en ligging. Onderscheid Is gemaakt tussen terpen met een agrariSChe
bestemming en terpen bedoeld voor particuliere woningM. Oe agrarische terpen zlln groter
en ziJn georllnteerd op de te bewerlcen landboUwgrond. Deze terp steekt IlIlmtelilk In
de polder, omdat de terp tljJ de agrarische polder hoort.
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nieuwbouwlocaties is het uitgangspunt dat de terp met huis aan de kreekzljde
van de kade wordt gesitueerd. Op deze wijze hebben de bewoners mul male privacy aan
de (bos)kreek en uItzicht over de polder. BIJ nieuwbouwlocaties loopt de kade altijd door
en Is geen sprake van koppelstukken. Op deze wijze wordt In het landschap de Ingreep van
de ontpoldering zichtbaar cemaakt. Aan de ligging van de le/p en de aan· 0' afwezigheid van
koppelstukken wordt duldeHjk gemaakt of de woning \I'OOr of r'la de onlpolderln!!" Is geboowd.

Voor

Ondanks de lillIIlnI van de woningen op terpen, kan htt bij (extreem) hoogwater noodlakeflJk zijn
dat men de polder moet verlaten. Om de
van mens Cf! dier te waarborllen wordt hlCfVOOl'
door de gemeente Werkendam een hoogwater.draaiboek en evacuatieprollramma opgesteld.
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BeeldkwaliteItsplan ,cm.ente Wartcendam
(RIP) VOOl'"llet vla bouWVOOfKhriften in
aantal regels die vo()(
Het
gebouwen (woningen, bedrijfsgebouwen en r(X;realieve voonIenlngen) In do Noordwaard
gclden, Naast het RIP Is ook het Beeldlcwaliteltsptlln van de gemeet1te Wer\l.eodam van belang,
Het doel van dil plan is het bevorderen van een goede en aantrekkelijke omgeving.
Het Beeldkwaliteitsplan st!!!t een aantAl eisen waaraan gebouwen moeten voldOen. BIJvoorbeeld wat betreft het kleurgebrvik van dakpannen. Oaamaast
het plan suggesties voor
het Inrichten van de terpen en het bouwen van woningen of bedrIjfsgebouwe,... OiUllmee
dient het plan als Inspiratiebron, bijvoorbeeld om mogeli;kheden te benutte'" om
te bouwen.
Wonin,en: kleur- mat.ri..lcebl'\llk en relatie met kreken
In de visie van het Beeldkwaliteitsplan is e-en aantrekkelijke omgevlnC erbij Kebaat wanneer
de bebouwing op de terpen aansluit op de n.tuurliike omgeving, waarbij de woningen niet
achter beplanting, maar lJchtbur mogen rijn v"nuit het omliggende landHet is daatOfTllaak terughoudend Ie lijn In het Il,leurgebruik en levens natuurlijke
materialen (hout.
flel) te gebrul\(en, Een
is om
In de daken
Ie integreren.
Daarnaast is het VOOfstcl om samen met het hefstel van de kreken en de nieuwbouw van
wOningen, ook de nauwe en specifieke relatie
woning en het water Ie vefsterken en
te ontwikkelen. Dit Is mede mogtlijk door de aanleg van de terpen aan de kreek%ljde van de
kades. Het beleid is daarom gericht op de realisatie van woningen die de relatie met het water
rovee! mogelijk uitbuiten.
Inrichtin&, qnrische mun.erirterpen
Een bijroooer kenmerk van de "grariscne percelen In de Noordwaard Is dat lil lodanlg ruim
lijn dat le ook mogelijkheden bieden voor recreatieve voorzieningen,
Oe agrarische maatwerkterpen hebben een liJde die In het open landbOUWgebied steekt en
een lijde die tegen de kreek aanligt. Vanuit deze conted 15 het logisch om te kielen lIOor een
optet waarblJ de bedrijfsgebouwen aan de landbouwllide worden geplaatst. De frn!est logische
plek voor eventuele de recreatieVOOfllenlngen Is de kreekziJde. waar een recreatieve bedrlJfs·
het
te realiseren is, Oe bedrlJfswoolngen - die veel kleiner ziJn dan de bedriJfsgebouwen -liggen tussen de agrarische en de recreati<:ve
In.
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In voorbereiding op het planproces hebben de betrokken
bestuurders de wens uitgesproken dat ook in de nieuwe
situatie de agrariërs uit de Noordwaard hun bedrijfsvoering
toekomstvast moeten kunnen voortzetten. Met deze wens
is rekening gehouden door het realiseren van hoog be kade
polders aan weerszijden van het doorstroomgebied,

Regulier agrarisch gebruik in hoog bekade polders
Ongeveer 600 hectafc landbouwsrond wordt omgeven door een hogere kade,
In de hoog bekade poldcl1ls regulier agrarisch gebfllik mosellJk overeenkomstig
de situatie voorafgaand a.an de ontpoldering.
De vorm van de kavels hangt nluw samen met de nieuwe kreken- en kadestructuur In
de Noordwaard. Veel kavels liJn niet geheel rechthoekig omdat de nieuwe hoog en laag
bekade polders binnen ee(l netwerk van 8rllllg gevormde kreken worden gerealiseerd,
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fcm Imp'c$Sl1' va'" een hoogwdtervluchtpJaat.l bil vcrsch,l/e",de

Om NAP. O.7m NAPen2 m NAP

Willen voIdoernk! akkerboowers In hel gebied kunnen bUjven, dan moeten e. tegenover
bedleigingen ook kansen staan. verbredingsactiviteiten kunnt'fl het bedrijfsrisic.o spreiden.
Naast de productie V<'ln gangbare landbouwgewassen biedt de herinrichting van de Noord·
waard mogelijkheden voot het
van nevenactiviteiten. het aanbieden Vlln reclelltlevi!
vool1leningen I prodL1Cten. vergoedingen voor natuurbeheer en dergeliike. Daarmee bUift
de aan het agrarisch gebruik gekoppelde openheid en leefbaarheid van het gebied in stand
en wordt tegelijkertijd de ruimte geboden aan natuur en recreatie, Om bedrijven ecn gunstige
ultgangssiruatle te bieden voor het opzetten van nc!venactiviteilen worden de bedrijven loveel
mogelijk ontsloten via
de weg ,115 het water.
Recreatievi! ontwikkeling is In de polders alleen mogelijk op en
aan bestaande erven.
In de hooS belulde polders WOfdllngezel op gangbare en vC'fbrede landbouw. De keuze Is aan
de agrarische ondernemers. De
in de hoog bekade polders lijn
in leder geval geschikt voor reguIlere landbouw,

Beweiding en begrazing mogelijk in deel doorstroomgebied
In het deel van het dooutroomgebled dat niet direct onder invloed staat van de gelljdenwerking is beweIding en begrazing mogelijk. al dan niet in combinatie mei naluufbeheer.
Door toepassing van veeroosteN. watergangen en
ook afrMte/lngen wordt
voorkomen dat
op ongewenste
terechtkomt.
Om voldoende water te kunnen afvoeren moet het beheer zodanig intensief zijn dat er
in de lug bekadc poldc/s cn In het Intergetijdengebied geen sprake is van hoog opgaande
vegetatie die de dOONlromlng van water substantieel belemmer!. Binnen de laag bekllde
polders in het doorstroomgebied 15 een onderscheid gemaakt tussen droge laag bekade
polders met een agrarische bestemmlng met waarden en natte laag bel<ade poldeR met

Hooplterv[uchtpll.ben voor vee
Grote delen van de Noordwaard zijn geschikt voor begrazing dOOf vee.
pelioden
van hooswater moelen de dieren een droog heenkomen kunnen vinden. In de hoog bekade
polders ziJn hoogwatervluchtp!aatsen - anders dan de terpen van de boerderijen - niet nodig.
Oe kans op overstromins van een hoog bekade polder IS zeer klein en tijdig te voorzien.
In de lug bekade polders worden wel hoogwatervluchtplaatsen aangelegd, Een koppeling
van deze vluchtplaatsen met de kades ligt voor de hand; de vluchtplaats ITIOf:t behalve voor
het vee ook voor de beheerder van het vee berrikba.ar zijn. De vluchtplaatsen lungeren tot ten
walerstand van 2 meter boven NAP als toevlucht; daarna volgt evacuatie.
Ook hel onbekade lnlergetijdengebied word! begraasd om ongewenste opslag van vegetatie
tegen Ie gaan. De 8rote glazers hIer hebben echter dagelijks te maken mei wisselende wllterstanden door de getIJdenwerking en moeten bekend zijn met veilige foutes. Er zlJn kades van
voldoende hoogte In de nabl;held aanwezig waar het vee
vellig
kan vinden.
Het 15 daarom niet nodls hier elltra hoogwatervluchtplaatsen te
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Becrtrtûng ml"sbosch

De Dordtse. Sliedrechtse en Brabantse Biesbosch vormden
oorspronkelijk één geheel. De aanleg van de Nieuwe Merwede

(1885 gereed) heeft destijds geleid tot een scheiding tussen

de Brabantse Biesbosch en de beide andere delen. In 1910
was er sprake van drie aparte Biesboschdelen met elk een eigen
waterhuishouding. Door voortdurende inpolderingen zjjn

de natuurgedeelten nu relatief ver van elkaar af gelegen.

Streefbeeld
Het streelbeeld Is om de sartlenhang In de Blesbosch terug te brengen. Het Natuur·
ontwikkelingsproject Noordwaard (NOP) Is daarin een eerste stap geweest. Het d01!I is dat
de ontpoldering van de Noordwaard leidt tot de versterking van de natuurlijke en land·
schappelijke herkenbaarheid van de
Een gebied ontstaat waarin de cultuurlijke
(landbouw. bewoning en recreatie' gebruik) en de naluurlijl<e invloeden (een stelsel van
herslelde kreken en kades) volledig zl;n verweven. Een gebied waarin
eenheden
van ('('n roelWalergelifdendellll aanwezic zijn. De uiigekiende dOOfWerking van de gelijden.
dynamiek versterkt het kNakter van dit unieke lntelgelijdengebied. In de ontpolderde
Noordwaard worden Juist die ecotopen ,;eleaUseerd die aanvullend zijn op het spectrum
voor een mte'getljdengebied.
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Door de s.menkomst van rivlerotfvoer en getijdel'lwerking ontstaan In de Noordwurd
mogellikheden voor nattlufontwlkkeling die uniek is voor West-Europa. Het noordelijk deel

van het piangebIed. de Groote MuS'scnwaard. is gekoppeld aan de rivier· en getijdendynamiek
zoals deze heerst op de Nieuwe Merwede. De rest van het piangebied wordt met het aan
te leggen krekenstelsel verbonden met de getijdenbeweging afkomstig van de Brabantse
8lesboKh. Ot in de heringerlchte Noordwaard te verwachten I'Iatuurwaarden zltn uitgedrukt
In typen eeotopen. Met de infkhling van de Noordwaard worden
randvoorwaarden
serealiseerd VOOl' de ecotoPtn van hel inlergelijdensebied.
De duur van de Inundatie en de frequentie waarmee deze optreedt, Is van grote Invloed
op de OfItwikkellng van ecotopen. Het gaat hierbij om zowel inundaties als gevolg van
de getijdendynamiek als Vlln de rivierdynamiek. Beide processen zijn ln het onbekade deel
van het piangebied gelijktijdig werkzaam.

Naar verwachtlns ontwikkelen 'ZIch in het intergetijdengebIed van de Noordwaard
de volsende «otopen:
• permanent open water
• ondiep waler, sHk en bIczengors
•
•
•
_•

rietgors
WilgcrIvloedbos
nat graslalld. ruigte en z.lChthoorooibos
vQthUg grasland en yochtlg hardnolltooibos
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Natuur in het intergetIjdengebied
Zone beneden de lemlddelde Inpltemlnd
Het d«l van het doorSlroomcebled dat lager ligt dan de gemiddelde laagwalerstand iS bij
een gemiddeldo zomerafvocr permanent overstrnomd. In principe kao zich in dit ondiepe
open water een helofytenrnoera.s (riet. blezcrl en lisdodde) ontwikkelen. Naar verwacMin& leidt
een intenSieve bcgrulng door eenden, ganzen en zwanen en grote grazers tot een afwisseling
van open water met plukken helofyten, Tevens ontwikkelt lich hier «n systeem van kreken
mei rlelgorzen en kreken met hoger opgaande vegetatie {baskreken). Vegetatie die de waler.
afvoerende funcUe belemmert, wordt tegengegaan, Een permanente op"! verbinding met de
Nieuwe Merwede wordt
met «n permiltle'nt stromende kreek, Deze biedt een
nieuw
vinden ijsvogel

VOOI vissen als lint, houting, kOpvoOl"n en scrpcling. In de eroderende oever
oeverzwaluw nestgelegenhcld.

et!

Intel'Betildenll:one
Na aanleg bestaat de Intergetljdenzone uit uitgestrekte slikvelden met pioniersoorten,
De stikken vormen een geschikt
voor steltlopers en watervogels, Om te
voorkomen dat door ontkieming van helofylen (riel. biezen en lisdodde) op termijn
met een dichte vegelatie onbtaan, woo:It een gericht beheer gevoerd, Gesluurde begrazing
aanV\Jllerlde beh«rmllAtregelen lelden lot de ontwikkeling van een beheerde natte ruigte·
Vi!getatie in de intersetijdenzone. Het riet en de ruigte In de rietgorzen zijn belangrijk voor
moeras- en rietvogds. Door vrilat door watervogels en grote grazers vanaf de hogere delen
wordt de rietontwlkkellng wurschljnliJk gedetimeerd, Op de overgang van riet naar grasland, ruigte, bo! en moeras leven kenmerkende diersoorten als Noordse woelmuis, Ringslang,
Rugstreeppad en enkele soorten dagvlinders. Mogelijk is aanvullend beheer noo!g om un
de taakstelling voor waterafvoer Ie voldoen, Om de waterafvoer niet in gevaar te brensen
is een zodanig beheer nodig dat net gebied vrij kaal de winter ingaat.
Cf!
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De zone boven de .emlddelde hooJWaterstand (bij vloed)
In de ZOM boven de gemiddelde hoogwaterstand (bij vloed) ontstaat in onbehurde
toestand op de voormalige vochtige akkers in circa 10 Jaar wilgenbos- en struweel
(ncl1thoutooibos), Deze wilgenbossen zijn van belang als broed· en rustplaats voor vogels
en als leefgebied van kleine zoogdieren waaronder vleermuizen. Bij voldoende oppervlakte
zijn de zachthoutooIbossen misschien geschikt 'IOOl de bever. Door natuurlijke begrllzing,
het toepassen van 'gestuurde' bc&:r.l1Îng en incidenteel aanvullende bchecrmaatregelcn
wordt de ontwikkelin! van za<.hlhoutooibossen op aUe plekken waar dil met hel oog op
de benodigde .fvoerc.padte!t ongewenst Is, volledig tegengegaan.
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Grote groepen watervogels gebluiken de polden In de wlnlerperlode als rustpta.als en
foerageergebied. In dele polders
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een bloemrijke graslmdvegetalle.
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functie al. rust· en foerageergebted voor mei name watervogels. Waar mogelijk worden
de sloten in de laag bekade polden VOOf"lfen van natuurvriendelijke oeven.
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Natuurwaarden In de overige delen van het plangebied
Zowel de droge laag bekade als de hoog bekadc polders hebben In de toekomst eell
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per jaar) onder water. De waterdlepte \/.lneert In dele polders liJnen de 0 en 70 cm.
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Omvormen van te handhaven bos
Daar waar bos geen belemmering vormt voor de afvoer van water. kan bestlland bo.

Aantasting en compensatie van natuurwaarden in de Noordwaard

gehandhaafd blijver!. Voor het merendeelllaat het daarbij om bos langs de luldelljke

Gellen de te behalen watefltanddallng Is het biJ de In· en ulutroomopentngen onvermiJdettlk

kreken, met name waar dele een 'noord'luld·.Ugglng hebben. De watentanden In de

dat lokaal natuurwaarden en landschappelijke waarden verloren gaan. Bllvoorbeetd door
het verwljderen van hardhoutooibos, uchthoutooibos, grienden en rietmoeraf.

niet bekade delen van de Noordwaard wijken echter substantieel al van de waterstanden In
de huidige situatie en voor de bestaande bosopstanden heeft dit grote gevolgen. Met name
de logeheten hardhouloolbouoorten (es. elk en esdoom) kunnen zkh biJ de w.lerstafld·
of enkele laren af. Dergelijk
verhogIng die optreedt, niel h.1ndhaven en sterven binnen
bos wordt daarom omgevormd tot wilgcnvlocdbos. omdat wilgeIl zich wet onder de veran·
derde omstandigheden kunnen handhaven.

Het verlit's aan bos wordt gecompenseerd door de ontwikkeling van zachthoulooibos
• langs de te herstellen kreken:
• tussen de hoog bckade polders:
• In hd recreauekr'lOOppunt Spleringsluls en de mogel1jke rccreatlepoort Werkendam:
kade dlred ten zukkn van de mogelijke recrtallepoof't Werkendam;
• op de
• direct ten noordwesten van het TrafostatIon op de plelc waar de primaire kering
wordt verwijderd.
De totale oppervlakte waar nieuw bos wordt aangeplant of W"T spontane ontwlkkellnl

van bos wordt beoold. is gelijk aan de oppervlakte bos die wordt verwijderd {ciru 82 hectare}
Het ve1lies

areaal rietmoeras wordt ruimschoots ge<ompcn>eerd door spontane riet-

ontwikkeling op de

IanlS de gortenkreken en dOOf een zekere mate van rietmoeras·

ontwikkeling in de Intergetijdengebieden.

37 Ontpotd.-rlnll Noo,dwurd op IIoofdlijl1t"

.. ,' .

.

Ji

i"

...

",-....,::"': ...

,,,,\
tijd (gemiddeld rUim 100 daRen

.

'1: ........

""':".'

[;J', ,

..

•

"f> ••••

",',:,,;-

'".

"
Natuur in de bekade polders
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In de winter staan de natte laag bekade polders
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Mogelijk toekomstige Recreatiepoort Werkendam
Polder Kclzcr$guklt'flwaafd kan een walerparkfand",hap worden mei slijlkenmericen Vllll
de Biesbosch. Elementen die dur un plet.: kunnen krijgen zijn: een doolhof aan kleine kreken,
wlle/partlJen, kleine strandje5. boot- en vf55teigers. ligweiden,
cn struinnaluur.
Het kllll zich ontwikkelen lot l'en kleinschalig. afwisselend landschap ffift een fijn vertak I
routenelwerlc erl
voorzieningen zoals horeca. sanitaire voorzieningen,
fiels- en bootvcrhuur.
Deze entourage kan geschikt worden gemaakt om naast dagrecreatie ook rulmtc te bieden
VOO(

Door de ontpoldering neemt de aantrekkelijkheid van het gebied

vcrblijfsrtcrcatic en een }achthaven. De gemeenteraad van Werker'lCfam keeft vastgesteld

een milJlimum van 140 vtrblijfseentte<Jen toe tc staan in de mogelijk te ontwikkelen
recreaUepoort. Ook heeft de
besloten dat eventueel een jachthaven
kan wordt'fl gere&liseeld. Het unta' ftgplaatsen Is op een maximum van 400 gesteld.

voor recreanten toe. De wijze waarop recreatie in de ontpolderde
Noordwaard een plaats krijgt. is mede gebaseerd op de wens van
de bewoners om voldoende rust in het gebied te houden; zij zijn
er mede voor de rust en ruimte komen wonen. De recreatieve
voorzieningen midden in de polder blijven daarom beperkt tot
wandel- tiets en vaarroutes.

Beperkte ingrepen
Om de nlst en ruimte zovcel mogelijk In het middengebIed te behouden, worden aan
de randen van de Noorrlwlard
ontwikkeld waar het merendeel van de
toeristen kan worden opgcvangen. Aan de westzijde (Spieringsfuis en omgeving en J.anljesplaat) worden bepericte ln&repen voorge5teld dIe zijn gericht op dagrecreatie; de ontwikkelin&
van Rccrealieknooppunt Splerlngsluis. In net noo«loostefijk deel vao hel plangebi«l (polder
Keizersgufdenwurd) woldt een bllsislnrlchtins opseleverd (bertaand uit bos, natuur en waler)
die past bij de rest vlln het toekomstige doorttroomgebicd. Na oplevering van het plolecl

door Rlikswaterstaat - of zoveel
als mogelijk - heeft dc gemeente Wer1r:endam hier
de mogelijkheid om de lnnch«ng verder te ontwikkelen tot een Recreatiepoort Wer1r:endam.
Daarbij moet rekening wordcn gehouden met een mogelijk in de toekomst elttra te realiseren
instroomopenIng vanaf het Steurgat.

Splcrmgsllm.

Recreatiepoort SpieringsJuis en Hilpolders
In de directe omgeving van de Spll'flngsluis zijn een café, een lachthaven, een hotel en
partlcuflCrt! wonlnlen en een parkeerplaats gelegen. Hoofddoel van de

biJ recreatlcknooppunt Spierlngsluls Is om de aanwezige recreatieve voorzlenlngcn meer bij
de rivler te betrekken en Polder Jantjesplaat in te richten als een gebied met de natuurlijke,
lar'lCfschappelljke en culluumlstortschl' karakteridieken van de 8iesboscn. Bil SpIeringsluIs
worden zo de omvang en
van de open ruimte en de {lichl)lelllie met de omlilgende
Biesbosch verbeterd.
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Het museum blijft op duelfde plaats en wordt een eiland in het Gat van Ujnoorden.
Ter hoogte van de parkeerpl••b bij 5pierlngsluis. eindigt de openbare weg en begint
ecn natwrrecreatlegebifil

Hier zi,n fiets- en wandelpaden voorzien

en is el<tenslel r«reatief gebruik vanaf het wIlter en het 1.:100 moge6jk. Door
herinrichting wOfdt het. recreatief gebruIk in dil deel van hel ptangebicd 8econtentrccrd
bijdraagt aan het bereiktn van de In de PKB opgenomen ruimtefijke kwaJltelts·
dOf'lsttUlng. De maatre8elen worden zodanig In8epast dat zo mln mogelijk sprake Is
van hinder bij de bewoners van 5pleringsluls.
Om mensen de m08clijkheid te bieden om vanaf de Spieringsluis gebrIlik tc maken van
ck!ze
voomeningen wordt ccn parkeergelegenheid aangelegd. Op zomerse
dagen wordt nu al volop in de berm geparkeerd ter hoogte van het rest.111rant I hotel en
naar de pafkeergtlegenheid toe en de locatie van de parkeer·
de jachthaven. Met de
is zoveel mogelijk rekening gehooden met hel p.artîwlîere wooohuÎ'i dat h!er
in de buurt ligt. Ook

11 U

bewtlst VOOf gekozen de parkeerplaats niet in asfalt Uit te VOf'ren

maar een beter bij de omgelling passende uitvoering Ie geven.

Vaarroutes
In het nieuwe krekenstelsel dat het gebied na uitvoering van de ontpoldering rijk is.
IS

recreatief medegebruik mogelijk. Voor tiet handtlaven van de rost in het gebied voor

zowel de bewoners, als de natuur. is bewust gell:OZCl1 om nlet alle kreken en geulen
toegankelijk Ie maken VOOf alle typen vaartuIgen. Door de dimensionering van het kreken·

_

stelsel en de variaties ln doorvaarthoogtes onder bruggen wordt aan de gewenste zonering
tussen kleine toerv.art, kleIne motorbootjes en kano's invLllling gegeven. Er WOl"dt een
ondemheld gtmukt in vanrrooles voor klC!lne lotrvaart (doorvaarthoogte tot 2.75 m

'- . _------

bij gemiddeld hoogwater). open bootjes (doorvaarthoogte tot 1,75 m bij gemiddeld
hoogwater) en bootjes die worden aangedreven door spief1,;racht.

. -.--',--- !!I....., - , - -

De totale lengte aan vurwegen die beschikbMr komt. bedraagt drea 96 kilometer.
Een aanW kreken - voor,,1 die kreken waaraan woningen lijn gelegen - is doodlopend,
wat de aanlrtkkclijkheld voor recre"titvaart bepcrlct en de

bevordert.

Weellave van mogt>1Iike vaartllufes

De kreken van de Noordwaard wofdeo In de oostzijde, vanaf het Steurgat. via een

nieuw aan te leggen kl"Ci!k (Dlepeslool) ontsloten en In het
vanaf het gat van
de Noorderkllp, via het Gat VIn de Gans. Voor kleine motorboten en kano's, roeiboten
en flulslerbolen Is een uitgebreider vaarwaterstelsel toegankelijk. Het nIeuw aan te leggen
krekenstelselln reCleallC!knooppunt 5pieringsluls Is gedeeltelljk alleen voor kano's, roeiboten
en fillislc.boten toeKonkeHJk.
Overigens worden de kreken met een zogeheten ovefdiepte aangelegd en vervolgens
alleen gebaggerd.J.Is de waterafvoer In gevaar komt.
De openingen 1Mts het 5teurgat wordt'fl In de winterperiode afgesloten om hoge

waterstanden op hel 51ellrgat Ie vOOfkomcn.

De vaarkaart Js op onderdel!O gewijzigd ten opzichte van de vaaf1,;urt Lllt de ontwerpvisie
van 2007. De kaart geeft de vervtachte vaarmogelijkheden na oplevering van het project
weer. Tegen die 1I1d zt.lllen In een besluit bijvoorbet"ld vaar- en snelheidsbeperkingen worden
vastgelegd.
Het belangrijkste vemhW I" de sltLlatle In hel Natuurontwikkelingsproject. In de ontwerpvislC!
2007 is cr een doorvaart gelekend. Oe huidige inschatting is echter dat de natwr, die In dit
'Natura 2000'·gcblcd prioriteit heeft, hier te kwetsbaar is om doorvaart mogelijk te maken.
Overigens Is het gebied nLl ook niet toegankelijk; er worden met andere WOO«len geen
I;el*den afgesloten die da.t nu 1I niet ziin.
Velder Is dl! doorgaande vaarroute VI!r1e8d naar buiten de lecreatiepoort. is een kanoroule In
het zuiden van Hi!polder1toegevoegd en is de doorsteek In het gat van de Bakens verwijderd.
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Veilige routes bij extreem hoogwater

De ontpolderde Noordwaard moet goed ontsloten zijn voor
bewoners, agrariërs en overige gebruikers. Waar mogelijk blijft
de bestaande infrastructuur gehandhaafd. Wegen În de hoog

8ij extreem hoogwater vormen de hose kades de route om hel gebied veilIs te verlaten.
De weg over de 8andijk fungeert ills eva<uatieroule bij hoogwater voor hel
gedeelte van het plangebled.
De weg un de zuidkant van polders Kleln.e zalm en Vogelenzang en de hoge kades om
Polder Steenenmuur en polder 't Kooike fungeren samen met de weg aan de westzijde
ais cvacuatfcroute bij hoogwater voor de overige delen van de Noordwaard.

bekade polders worden I zijn geschikt voor auto's, landbouwverkeer en fietsers. Wegen in de laag bekade polders zÎJn vooral
van belang voor hetlandbouwverkeer en fietsers.

Doorgaande weg over de Bandijk
over de Bandijk IS de verblnding tussen Werkendam en Dordrecht. V<lnwege de
flleptoblemaflek op de brug vall de /4.27 is de Bandijk een veelgebruikte route door foreMen.
Oe weg

Om onder I.lIe omstandigheden op een veitJge manier de verbinding te
v"'/'p'l'

rou/el bil

(l'rtfl'l'1n) hnogwatf'r,
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Het tr<lei v.n de Bandijk
ttr hoogte van htt buurtschap Kievilswaard vlak langs
de beslaande en Ie hatldhaven wOllingen en bedrijhgebouwen. Omdat de nieuwe
OI'ltwikkellngen een velkeersaantrekkende wendng kUl1l\cn hebben en flebers de Band11k
naar verwachting ook vaker als fietsroute gebruiken, is het wenselijk om lel plekke van
het buurtschap de verkeersveiligheid te verhogen en de geluidshinder voor de bewontfS
te beperken. Het doorgaand verkeer wordt daarom afgeleid naar
nieuwe en enigstinS
rager aan te leggen weg dit' parallel aan de Bandijk loopt. De Bandijk wordt ter hoogte
van het buurtKhap .lIeen toeg<lnkeliJk voor bestemmingW1:rkeer en maakt onderdeel uit
van de netsroute en de Ie volgen route blj Iloogwater.
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IIOl"men

ziJn de volgende unpassingen voorzien
Scheiding van fiets· en autoverkeer dOOf een vrijflggend fietspad:
Pennanente wegverlel(glng Ier plaatse van het buurtschap Kievitswaard:
Versteviging van het dijklichaam:
Verplul$en en veranderen van aansluitingen van zijwegen.

t
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WeJ:en en hetJpaden

Rondje Noordwaard

Wandel- en ruiterpaden

Vanuit Werkendam Îs het BiesOOschmusetim op twee manieren te bereiken: via de noorde'jke

De Noordwaard wordt ook toegankelijk YOOl' w.llndelaan en ruiten. De precieze ligging V.lltl

route oYer de 8andijk en vla een zuidelijke route. HicrTfl(!(!

de wandel· en ruiterpaden en de aanleg ervan Is ce" zaak va" de toekomst!«e

het door de gemeente en bewonen

geWCflste 'Rondje Noordwaard' mogelijk.

van het betreffende gebied.

De zuidelijke rondweg bij Polder Maltha oventroomt bij + 1.35 meter NAP. Op dat moment
het 'RoooJe Noordwaa.rd' vla de weg niet meer mogelijk. Hiervan Is enkele keren per jaar sprake.

Bruggen
Oorspronkelijk was er In het gebied slechts

Bestaande en nieuwe wegen

nn brIJg aanwelig (de Kroonbrug). Van oudsher

vond vervoer pluis over water. Voor het gewenste gebruIk (wonen, Iaflodbouw, natuurbeheer

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de bestaande wegen. De wegen in de hoog bekade

en dergelijke) is het niet wenselijk naar een dergelijke situl\tle terug te gun. Oe bruggen zijn

polders behouden hun huidige functlo voor zowel flets-, luto- als landbouwve/keer. In de laag

nieuwe elementen in het gebied die de verbindingen vormen tussen de venchIlIende polders.

bckade polders Is normaal autoverkeer niet toegestaan en zlln de wegen voor;1i van belang voor

Ze V,lllcn op veel plaatsen op omdat het landschap erg open is en er relatief weinig bouwkun·

landbouwverkeer en Metsers. Hel geb/ulk door landbouwvoertuigen In dil periode annslultend op

dlge elementen aanwezig liln. Om een goed rlJlmlelilk evenwicht tussen de

een inundatie Is aan restricties verbonden gezien de schadegevoelIgheid van de wegconstructie.

verschillende landschappelijke elementen te krijgen moeten de brUIsen daarom een

Daar waar In de huidige situatie geerl wegerl ziJn of dur wur de huidige weg niet volstaat

neutrale vorm kriJsen, lowel qua constructie als qua materiaal.

in de nieuwe situatie, wordt voorzierl In de aarlleg Vilrl nieuwe wegerl of het verbrederl varl
de bestaande wegen.
Modernf! bflJg In dl! NoMc/wllllrd.

Kfoonbrug

Fietspaden
De ontpolderde Noordwaard wOf"dt intensiel ontsloten voor het Iletsverlceer. Fletsen milken In
de Noordwaill"d voor een belangrijk deel gebruik van wegen voor auto- en la"dbouwverkeer
lodat de lenl.'1.e aan nieuw aan te legge" fietspaden beperkt kan blijven tot circa 28 kilometer.
Het betreft op hoofdlijnen de volgende paden:
Fietspad langs de Bandijk;
Fietspad langs de MelWededijk;
Fietspaden door het dOOfstroomgebied;
Fietspad naar de moselljke recreatIepoort Werkendam;
Fiels.pild naar Anna-Jacomlnaplaat.
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Beheer en onderhoud
In de vorige hoofdstukken is op hoofdlijnen het gebruik van

een ontpolderde Noordwaard beschreven. Voorop staat het
bereiken van de beoogde waters tand daling. In de hoog be kade
polders ligt de nadruk op gebruik door landbouw en bewoning.
In de laag bekade polders ligt de nadruk naast waterafvoer op een
combinatie van landbouw en natuur. In niet bekade gebieden ligt

de nadruk op waterafvoer en vervolgens op natuur. Het beheer

Gestuurd natuurbeheer
Het bthecr In hct doorslfoomgebied fTlOI:t de waterafvoer garanderen. Rietvlaktes.
en bos
de waterafvoer. Het doontroomgebicd moet een open, waterrijk en grazig
karakter krijgen. Het Nationaal Pan.: De Biesbosch wordt In het beleid beschouwd als un
'bes:cleld ntltuurlljke unheid'. Dat wil zeggen dat het natuurbeheer er op gerkht Is zo mln
mogtlijk actief In te grijpen. Natuurlijke
moeten zelf het werk doen. Voor het
natuurbehur In de Noordwaard ligt het voor de hand op termijn bi) deze benadering aan
II het daarvoor te vroeg vanwege de noodzaak van het opdoen van
te sluiten.
ervaring met het beheer.
Segrulng speelt een cruciale rol om de gewenste openheid te bereiken. Voor de waterrijke
gedultm zlin dat de
voor de drogere delen paardell en/of runderen.
De begrazing moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de openheid te garanderen.
Waar begrazlng onvoldoende Is, il actief ingrijpen noodzaker.jk.

moel gericht zijn op het garanderen van de afvoerfunctie. de
ruimtelijke doelstellingen, de natuurwaarden en de toegankelijkheid.

Monitoring
De ontwikkeling van vegetatie In het doorstroomgebied van de Noordwaard 15 zeer sturend
In hel realiseren van de hydraulische taakstelling. Om de waterstandda!lllg te garaflderen
dient een strikt beheer te worden toegepast. Ter ondersteuning en evaluatie van
de beheermaatregelen Is het noodzakelijk het beheer uitgebreid te monitoren.
Ontwikkelingen In sedimentatle en erosie in de kreken en in het intetgetijdengebied worden
gemoni!ord, zodat bij eventuele onverwachte aanslibbing tijdig kan worden ingegrepen.
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Uitgangspunt VOOI het

en onderhoud

hel: volgen van

Beheer en onderhoud hoge kades

een realktisch onlwilrkellllSSKc!nario t'fI

:kh onllewenste onlwilrkefillr;en VOOldoefl

Watern:hap Rivierenl.nd Is verantwoordelijk voor liet beheer en onderhoud van de hoge kades.
Het waterschap sluit hiervoor een overeenkomst met Rijkswaterstaat
elgenaar Is van de hoge

(bij vooibeeld oVl;:rmalite
van de kreken of juist overmalil:C!
erosie!. kan de Ix'heerder ,ng'ijpen en de processen biJsturen. Hel beheer en onderhoud

kades. Oe hoogte van de hoge kades groeit niet mee met toenemende waterstanden. Eventuele

IOcllwef de monilorin,g lIjn op hoofdlijnen besch,even In het beheCI- en

schade aan deze k.1des na hoogwater wOfdt hersteld.

'
1)1,

Beheer en onderhoud kade - terp rand

I

Ni.uwbouwterpen
De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de 'kade -terprand' een
zaak voor de eigenaar van de kade - tcrprand. In het geval van een nieuwbouwterp Is

r,/

r?,

de particuliere huiseigenaar altijd de eigenaar. Hi/ls verantwoordelijk voor het twee maal
per jaar maaien van de kade - terprand. RIjkswaterstaat kan een schouw uitvoeren naar de status
van de kade - terprand en heeft de mogeliJkhefd de eigenaar voor aanvang van het hoogwater.
seizoen dringend te adviseren herstelweric1lamhtden uit te voeren. In het geval van Khilde aan
de
- tel'pfan<! door utreem hoogwater is de partlc.ulicre elgennr verantwoordelijk voor het
herstel. ook wanneer er sprake Is van correct Jlarlljks onderhoud. De particuliere eIgenaar kan tol
20 jaar na

van de lerp (Iocluslef de kade -Ierprandj hel Rijk aansprakelijk steRen voor

herstclwcrkzMmheden als de ei&,eoaar kan aantonen dat er sprake is van coostructlefouten.
(;ro.oe te b.houd.o wonl"I."
Bij groene Ie behouden woningen 11&'1 het wal Ingewikkelder: hier is de terprand zoveel
mogelijk buiten de eigendomS&,rens aangebracht zodat het bestlande perceel zoveel mogelijk
gehandhaafd blijft. In het geval van groene te behouden woolngen kan het zijn dat de
particuliere huiseigenaar de grond met kade - terprand heeft aangekocht en In ei&,endom heeft,
maar ook Rijkswaterstaat kan eigenaar ziJn wanneer de hu(selgenaar de grond met kade - terprand
niet heeft Ilangekocht. De eigenaar Is verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud dat bestaat
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de eigenaar verantwoordelijk voor het herstel hiervan op kosten van het Rijk, bij correct iaarlijks
onderhoud en - in hel geval de eigenaar een particuliere woningbezitter Is - wanneer de
lnundaticovcreenkomst is getekend. Als de Inundatieovereenkomst niet Is afgesloten geldt
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uil tiet twee maal per laar maaien van de kade - terpr.1rld.
RIjkswaterstut kan een schouw uitvoeren naar de status van de k;\de - terprand en heelt
de mogelijkheid van de eigenaar voor lIlInvang van het hoogwalerselzoen herstelwerkzaamheden
te verlangen. Wanneer schade un de kade - terp rand
door (extreem) hoogwater. Is
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voor beheer en onderhoud hetzelfde als voor nieuwbouw terpen.
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Beheer kreken

.. '"

..

Het behctf van de kreken in de Noordwaard wordt op dezelfde manier geregeld als In de rest

,: .

Oodiept'l' wOfden, dan Is dat zo. Rijkswaterstaat houdt alleen de kreken op diepte die een belangrijke functie hebben bij de w;\ter;\fv()(!(. Voor de overige kreken geldt dal wanneer een 'bepaald

\,
. <:',,-:

van de SlesboKh. De natuur gUl z'o eigen gang en wanneer dat betekent dat bepaalde kreken

:..

befang' vindt dat kreken gebaggerd moelen worden, dit 'belAng' hiervoor f1nAnc.lerlng moel
zoeken. Om bijvoorbeeld de vaarlunctie gedulende langere tijd gewaarborgd te hebben. worden
de vaaricreken dieper gegrAven dan strikt noodzakelijk Is. Enige sedimentalk! hotlt dan niet direc.t
tot problemen te lelden. Berekend Is dat bij een (onwaarschijnliJke) aanslibbing van 1 cm per jaar.
pas na 50 Jur onderhoudsbaggerwericzumheden hoeven plaats te vinden.
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Ter afsluiting
De Noordwaard verandert en het gebied begint aan een nieuwe
fase in zijn geschiedenis. De Noordwaard is vele malen volledig
van aanzicht en inrichting veranderd. Gedurende een periode van
enkele eeuwen is de Noordwaard onder invloed van water, natuur
en mensen gevormd tot wat het nu is. Herkenbare elementen
zijn onder meer kreken en kreekrestanten, bekade polders en
boerderijen op terpen. TIjdens de ruilverkaveling in de jaren '70
van de vorige eeuw zijn veel historische elementen verdwenen.

Met de ontpoldering wordt een deel van die geschiedenis teruggebracht. Door de inrichting van de ontpolderde Noordwaard
te baseren op de oorspronkelijke structuur van polders en kreken
versterkt de ontpoldering de landschappelijke herkenbaarheid
van het gebied als onderdeel van de Biesboseh: een 'archipel'
aan polders. doorsneden met kreken met de bijbehorende
waterdynamiek en gedifferentieerd landgebruik in de polders;
een gebied waar sprake is van een grote mate van verwevenheid

De Noordwaard verandert en moet eind 2015 klaar zijn voor de nieuwe manier van omgaan
lT\(!t water in Nederland; we geven het water de ruimte om het rivierengebied veWI8er te
IIlllken In plaats van het enkel en alleen bouwen van steeds hogere en sterkere dijken die
het water buiten stuiten. De ontpoldering van de NOOl'dwaard Is een van de grootste
maatregeltn binnen het programma Ruimte voor de Rivier dat het rivierengebied beter moet
ber.chermen tegen overstromingen. Met het nemen van ruimtelijke mntregelen Is het levens
mogelijk de ruImtelijke kwaliteit varl het rivierengebied een rtel/ise impuls te geverI. Die Impuls
ktifgt de Noordwnrd zeker. Er ontstaat een bijzonder gebied waarin eerl stukje Nederlandse
Delta weer tot leven wordl gebracht. Unieke Delta-natuur krijgt de ruimte. net ais de mogelijk.
heden om het gebied op een re<reatleve manier Ie belel/en. Tegelijkertijd blijft het mogelijk In
de Noordwlard Ie wonen en kunnen agrarifrs hun bednjfsvoering voortzetten.
De ontpoldering van de Noordwaard Is een toekomstvasle maalregel: wanneer de til/teren In
de
(nog) srotcre hoel/eelheden water af moeten voeren kan een cdra Instroom·
In het Steurgat nodig ll;n. Ingrijpende aanpassingm binnen de Noordwaard zijn dan
echter niet meet aan de orde.
De onlpoldelde Nooldwurd levert straks niet alleen een wezenlijke bijdra8e aan de veHigheld
van het rtvlerengeb;cd, hel Is ook een zeer leefbaar erl aantrekkelijk gebied VOO( iedereen die
er woont, werkt, of recreeert.

van cultuur. natuur en water.
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Verklaring gebruikte afkortingen
PKB Planologische KernbesJissing. In de Planologische Kernbeslissing legt de rijksoverheid globaal

vast wat er met de ruimte in Nederland moet gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld om het bepalen

waar mag worden gebouwd, waar wegen worden aangelegd, waar ruimte voor natuur en
landbouw mogelijk is. Een PKB wordt ook wel structuurschema genoemd.

Maatregel Een van de projecten binnen Ruimte voor de Rivier.
SOK Samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomsten met de initiatiefnemers

en realisatoren gaan onder meer in op de wijze waarop vraagstukken met betrekking tot de
ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningen op het niveau van de bevoegde gezagen
worden behandeld. Tevens worden afspraken gemaakt over de communicatie van het lokale
project binnen het landelijke programma.

Hydraulica Hydraulica is de toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met het gedrag van
stromende vloeistoffen.

Maaiveld Het oppervlak van het natuurlijke of aangelegde terrein.
m.e.r. Milieu effect rapportage. Een procedure voor het opstellen van het MHieueffectrapport.
MER Milieueffectrapport. Het Milieueffectrapport beschrijft de effecten van een ingreep op
het milieu. De verplichting in het opsteJJen van een Milieurapport ligt vast in de Wet milieubeheer.

VKA VoorkeursalternatJef. Voorkeursalternatief is het gekozen ontwerp dat verder wordt
uitgewerkt in het Rijksinpassingsplan.

RIP Rijksinpassingsplan. Bestemmingsplan dat door het rijk wordt vastgesteld.

