actualiteit
Ontpoldering Noordwaard begonnen
De ontpoldering van de Noordwaard, één van de grootste projecten van
‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat, is begonnen. De polder, met een
oppervlakte van bijna 4.500 hectare, wordt doorstroombaar gemaakt. Bij hoog
water zal de polder deels onder water komen te staan. De bewoners en enkele
agrariërs blijven dan droog doordat ze op terpen wonen of achter (nieuwe)
dijken en kades. Door de polder deels onder water te laten lopen, daalt de
waterstand bij Gorinchem met zo’n 30 centimeter.

D

e Nieuwe Merwede bij de
Noordwaard krijgt meer ruimte
door de dijken gedeeltelijk af te
graven. In wezen wordt de polder teruggebracht naar de situatie van 100 jaar geleden.
Het toen waterrijke gebied is in de loop der
tijd steeds verder ingepolderd. Tot de jaren
70 was de Noordwaard buitendijks gebied.
Na de herinrichting, die in 2015 gereed moet
zijn, snijdt het water uit de Nieuwe Merwede
als het ware de bocht af bij Dordrecht bij
hoog water. Hierdoor daalt de waterstand bij
Gorinchem met zo’n 30 centimeter, op
sommige punten zelfs 60 centimeter. Om de
bewoners van de Noordwaard tegen het
water te beschermen worden terpen
gebouwd, bestaande terpen hersteld en
stukken land met kades beschermd.
Uiteindelijk bestaat de Noordwaard dan uit
hoge polders, lage polders en
doorstroombaar gebied.
Om dat te bereiken moet in totaal vier
miljoen kubieke meter grond worden
afgegraven. Maar er moet ook 3,8 miljoen
kubieke meter grond aangevuld worden. De
afgegraven grond blijft zoveel mogelijk
binnen het gebied, behalve als de grond
elders voor hoogwaardige(re) doelen kan
worden benut.

Bij hoogwater stroomt de Nieuwe Merwede straks deeld door de Noordwaard.

De ontpoldering van de Noordwaard is begonnen (foto: Con Monnich).

De werkzaamheden bestaan uit het bouwen
van 70 kilometer kades en dijken, 50
kilometer nieuwe weg, 29 terpen, 38
verkeersbruggen, 12 gemalen en 17
windwatermolens. Er wordt dus vier miljoen
kubieke meter grond verzet, ongeveer de
inhoud van 300.000 vrachtwagens. In totaal
worden 50 huizen en bedrijven gesloopt.
De ontpoldering van de Noordwaard is één
van de projecten van het hoogwaterbeschermingsprogramma Ruimte voor de Rivier. Dit
programma bestaat uit ruim 30 deelprojecten, waarvan de Noordwaard één van de
grootste is. ‘Ruimte voor de Rivier’ begon in
2007 en moet in 2015 klaar zijn. Het budget
bedraagt 2,3 miljard euro. Naast meer
veiligheid moet de uitvoering van de
werkzaamheden ook zorgen voor meer
ruimtelijke kwaliteit: Rijkswaterstaat wil het
rivierengebied verfraaien en aantrekkelijker
maken én zowel de natuur als de mens
(recreatie) meer ruimte geven.
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