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Koploperprojecten
'Ruimte voor de
Rivier*vanstart
BijnaeenjaarnahetstartschotvoordeplanstudievandeOverdiepsePolderishetstartsein
gegevenvoortweeanderekoploperprojecten uit
dePlanologischeKernbeslissingRuimtevoorde
Rivier.Hetgaatomdedijkverlegging bij
Wcstenholteendeuitcrwaardvergravingvande
Scheller-enOldenerbuitenvvaardenbijZwolle.
Debesluitvormingronddezeprojectenlooptvoor
opdievandeandereonderdelenvandeplannen.
Staatssecretaris SchultzvanHaegen
ondertekende hiertoeop7novemberovereenkomsten metdeprovincieOverijssel en
degemeenteZwolle.Deverschillende partijengaandeprojecten nu verder uitwerken in
planstudies,waarnade werkzaamheden
eind 2006kunnen beginnen. Binnenkort
wordt hetprojectbesluit getekend voornog
eenkoploperproject: deontpolderingvande
Noordwaard.

Dijkverlegging Westenholte
Hetbinnendijkse gebied bij Westenholte
iseenopencultuurlandschap dat nu nogeen
landbouwbestemming heefr. Omin2015
langsdeIJsseltussenDeventerenZwollebij
hoogwatereendalingte bewerkstelligen
van50centimeter,wordthierdedijk landin-

Draagvlak langs de rivier
Betrokkenen inderegiozijnnieterggelukkig
metdegebruikelijke maniervaninteractieve
planvorming.Menvoeltzichmachteloos,
omdatgedurendeeengrootdeelvandtplanvorminggecnformele mogelijkhedenbestaanom
ietstezeggenoverreedsbekendeinformatie.Pas
ineenlaatstadium kanwordeningesproken,
waardoordespeelruimte beperktblijft. Burgers
zijnsceptischoverdematewaarinietsmetde
inspraakwordtgedaan. Ookishetvoorde
betrokkenenmoeilijk overzichttekrijgeno/te
behoudenindeovervloedaaninformatie. Dit
zeggenWimvanHengelenjensReubervan
Rijkswaterstaat inLimburg.

aanpakwaarbijvanafhetbegingetrachtiseen
opendialoogmetderegiotevoeren.Uitgangspunt hiervoorvormdedeopdrachtvoorhet
project:watzijndemogelijkheden omlangs
deMaasverhoogderivierafvoeren tengevolge
vanklimaatveranderingoptevangen,met
draagvlakinderegio?
Ineenaantalworkshopsisgezamenlijk
metderegio,bestaandeuitregionaleenlokale
overheden,koepel-enbelangenorganisaties,
gezochtnaarmogelijkheden voorrivierverruiminglangsdeMaas.Vervolgenszijnopbasis
vanargumenten doorderegiozelfdehaalbaarheidenwenselijkheidbepaald.Tijdensdit
proceszijndoorderegioregelmatigdeuitgangspunten vandeopdrachtterdiscussie
gesteld:ishetmiddel(ruimtelijke maatregelen
terbehoudvanveiligheid)nietergerdande
kwaal(verliesaanveiligheid).Ookisveelaan-

Vanuitdewensommeerpositievebetrokkenheidtecreërenendaarmeehetdraagvlakin
deregiotevergroten,isbijhetprojectIntegraleVerkenningMaas(IVM)gekozenvooreen

waartsverlegd metongeveereenhalvekilometer.Deoudedijk wordtverwijderd enin
het nieuwebuitendijkse gebied wordreen
geulgegraven.Dezegeulwordtaanéén kant
aanderivieraangetakt.Indeluwtevande
bandijk kaneenmoerasontstaan.Het nieuwebuitendijkse gebied krijgt een natuurbestemming.Dedijkverlegging iseenwens
vanderegio.Hetverleggenvandedijk sluit
aanbij het natuurontwikkelingsproject
Vreugderijkerwaard enhetideedaareen
nieuwlandgoed teontwikkelen.

Vergraving buitenwaarden
Devergraving vandeScheller-enOldenelerbuitenwaarden isereveneensop
gerichtdebeoogdewaterstandsdaling van
deIJsselbijZwolletebereiken.Devergravingvandebuitenwaarden wordtgecombineerdmetdeaanlegvanoeverinfiltratie voor
dedrinkwaterwinning vanVitens'pompstationHetEngelseWerk.
Dewerkzaamheden inde buitenwaardenbestaanuit deaanlegvaneengeuldie

Deàijh/erkggingtenwestenvanZwolleendeuiterwaardverlqgirytenzuidenvandestad.
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dachtbesteedaaneenmeer internationale
stroomgebiedsaanpak vanhetprobleem.
Anderzijds toondemenzichbereidmeetedenkenbinnendeopgelegdekaders'behoudvan
veiligheid'en'deeigenbroekophouden'.
Essentieelbijhetproceswasdeintentie
omdaadwerkelijk eendialoogtevoerenwaarbijdeinteractiezichnietbeperkttothetheen
enweerbrengenvanstandpuntenen informatie.Indedialoogwordtgezamenlijkgezocht
naardebelangenenbehoeftes vanallen,inclusiefderandvoorwaarden vande initiatiefnemer,enopbasishiervannaaroplossingen.Vervolgenswordtinconsensuseenbeslissing
genomen.Ditallesineensfeervangelijkwaardigheidenzondergebruikvanmacht.Deinitiatiefnemer endemateriedeskundigen zijn
gedurendeditheleprocesslechtsfaciliterend.
Eenpro-actiefprocesdatzichonderscheidtvan
hetgebruikelijke interactieveproces.

vanafhetzuidenonderdeIJsselbrugdoorin
derichtingvandeIJsselloopt.Degeulsluit
aanopdebestaande natuurontwikkeling
vandeuiterwaard HetEngelseWerk.De
waterplas indeScheller-enOldeneler buitenwaarden wordtondiepergemaakt metde
grond dievrijkomt bij deaanlegvandegeul.
Indeondiepeplasdiehierdoor ontstaat,
moeten planten endiereneenkans krijgen.
Dehuidige landbouwfunctie diehetgebied
nu nogheeft, verandert naafronding vande
werkzaamheden grotendeels in natuur.

Eenpro-actiefproceslooptnietvanzelf
Hetvraagtwatvandebetrokkenen.Vande
opdrachtgevervraagthethetopgevenvan
machtenhetloslatenvancontrole.Vanderegio
vraagthethetnemenvanverantwoordelijkheid
voorlokatie-overstijgende problemen.Vanalle
betrokkenenvraagthethetloslatenvanhet
eigengelijk.Indienbetrokkenenhiertoeniet
bereidblijkentezijnofdezevoorwaardeninhet
vuurvanhetprocesvergeten,zalditdirect
bespreekbaargemaaktmoetenworden.Deprocesbegeleiderendebetrokkenenzullenhierzeer
alertopmoetenzijnomhetprocessuccesvolaf
teronden.Succesvolbetekenthierbijdathet
projectresultaat voorallepartijenbegrijpbaaris
endatmenzicherbijbetrokkenvoelt.Pro-actieveprocessenkunnenoverigensplaatsvindenin
elkefasevaneenproject:deverkenning,dehaalbaarheidsfase,planvorming,deuitvoeringende
evaluatie,zowelopambtelijk/bestuurlijk niveau
alsophetniveauvanindividuelebetrokkenen.

Ontpoldering Noordwaard
DepolderNoordwaard ligt ingeklemd
tussen deNieuweMerwedeendeBrabantse
Biesbosch.Hetiseengevarieerdgebied
waarin landbouw eengroterolspeelt.Erzijn
verschillende monumentale boerderijen te
vinden,maarookeenbedrijventerrein, een
woonwijkje endevoormaligevestingFort
Werkendam.Methet inzetten vande
Noordwaard voordePKBRuimtevoorde
Rivierheeft hetMinisterievanVerkeeren
Waterstaat eenwaterstandsverlaging vande

Hetpro-actieveprocesheeft bijdeIntegraleVerkenningMaasgeleidtoteenpakketaan
mogelijkheden waarmeeaandeopdrachtkan
wordenvoldaan:behoudvanveiligheidmet
maatschappelijk draagvlak.Waarbijdoorde
regioenkeleduidelijke kanttekeningenen
voorwaardenzijngesteld.Dewerkwijze heeft
geleidtoteenlagedrempelommetelkaarte
communiceren.Degesprekkenzijnopen,mer
respectvoorelkaarengerichtopwederzijdse
uitwisselingvanrelevanteinformatie.De
intensievesamenwerkingmetbegripvoor
eikaarsstandpuntenenargumenten, waarbij
menvertrouwtineikaarsopenheideneerlijkheid,vormeneengoedebasisvoordeverdere
formeleinspraakprocedures, f
ir.WimvanHengel en
ir.JensReuber
(Rijkswaterstaat Dienst Limburg)

Merwedevoorogenvan60centimeter bij
Werkendam en30centimeter bij Gorinchem.Omdit tekunnen bereikenwordende
dijken aandein-enuitstroomzijdevande
poldergedeeltelijk afgegraven toteen hoogte
van2.60meterbovenNAP.Inhetdoorstroomgebied dathierdoor ontstaat kaneens
inde25tot 250jaar hetwater meestromen
metdeMerwede,afhankelijk vandeinrichtingvandekaden, f

DeontpolderingvandeOverdiepsePolderenNoordwaard.
Uiterwaardvergraving bedrijventerrein Avelingen
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