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DeHoekscheWaard renzuidenvandeRandstad isgehee! omringd doorwater.Hetgebied 15zobijzonderdarhet isgeuomiuecrd als Nationaal Landschap,maardedrukvanuitdeRandstad neemt
toe. WaterspeeltmenronddeHoekschcWaardeenbelangrijke rol.Inhaarontstaan isdeHoekschc
Waard poldervoorpolderaan herwateronttrokken. Du isvandaag dedag nog duidelijk tezieninde
structuuri'anhetwatersysteem.Hierligtechterookecubelangrijkeoorzaak vandebestaandeknelpunten.Ecucombinatievan teweinig ruimtevoorwaterenecuversnipperdepolderstructuurvraagt
veelnoodgrepenenstaateengoedwaterbeheerindeweg.Inlietwaterstructuurplan, datkomende
maand bestuurlijk zalwordenvastgesteld, wordt ingezetop eculogischestructuur niermeerruimte
voorwater.Hierin iseenbelangrijke rolvoorzienvoordeoudekrekendiemoetenzorgenvoorde
dooraderiugvanheteiland.Metdemaatregelen uithetwatcrstriiaiiurplan kan 111 principemorgen
worden begonnen.
Debewustwordingvanhetfeitdatproblemenophetgebiedvanwaternietlangersectoraalopgelostkunnen wordenisdeafgelopen
jarensterkgegroeid.Dewaterbeheerder isook
nietinstaatomalleenruimtelijke oplossingen
terealiseren.VoordeHoekschcWaardisdaaromeenwaterstructuurplan opgesteld.Hierin
ishetwaterinsamenhangmetde ruimtelijke
ordeningbeschouwd metalsdoeltekomen tot
eenduurzaam watersysteemdatisafgestemd
opderuimtelijke ordening.Hetwaterstructuurplan wordtingezetindeafwegingvan
ruimtelijkeplannendoordewaterbeheerder
endoorandereoverheden.Hetvormttevens
eenbeleidskadervoorconcretemaatregelendie
doordewaterbeheerderingangzullen worden
gezet.Deplanhorizonisdaarbijgesteldop
2050.Ineenruimtelijke contextisgezochtnaar
oplossingen voorwaterproblemen, maarook
naarkansenvooranderefuncties binnende
HoekschcWaardinsamenhangmetdiewatetoplossingen.Inditartikelwordtstilgestaan bij
deresultatenendeaanpakvanhetwaterstructuutplan HoekscheWaard.

juist kansenbiedtvoorcengezondendoorstroombaar watersysteem.Dewatergangenstructuurbevatveeldoodlopendeeindenenis
directgerichtnaathetbuitenwater.Hierbijis
vaaksprakevaneencombinatievanin-en
uitlaatpunten opdezelfde locatie.Ditvormt
eenbelangrijke oorzaakvanveelwaterkwaliteitsproblemen.Maatregelen terverbetering
vandewaterkwaliteit komennuniettot hun
recht.

Wat levert het op?
Eenverbeterdestructuur
Doorin-enuitlaatpunten tescheidenen
hetwatervanschoonnaarvuiltelatenstromen,kaneenbeterebasiswordengelegdvoor
eengezondwatersysteem.Hiervoorzijnkoppelingennodigtussenpoldersenkunnende
oudekreekrestanten eenbelangrijke rolvervullen.BinnenhetoudehartvandeHoekschc
Waard(hetOudeland vanStrijen)liggenwaardevollenatuurgebiedendiedeeluitmakenvan
deecologischehoofdstructuur. Natuur grenst
directaanakkerbouwgebieden enleidttoteen
kwetsbaarevenwicht.Bijextremeweersomstandigheden raakthetwatersysteemgemakkelijkuitbalansenmoetdewaterbeheerder
allezeilenbijzetten omhetwatersysteemaan
degesteldeeisentelatenvoldoen.Deafvoer
vanovertolligwatervindtbijvoorbeeld plaats
indiverserichtingenenkruistdeaanvoerroutesdieervoormoetenzorgendatterplekke
voldoendewateris.Indeverbeterde structuur
wordtdoorontvlechtingvandezewaterstromenvoorkomendatschoonwateronnodig
wordtvervuild.Hiermeewordteenrobuuster
enveerkrachtiger watersysteem gerealiseerd
dateengoedebasisvormtvoortoekomstige
natuurontwikkeling.
Zoetwaterbuffcr
DeBinnenbedijkte Maasvormt binnende
HoekscheWaardeenopvallendelementmet
eenomvangvan178ha.Opditmoment ishet
nauwelijks mogelijkomde Binnenbedijkte
Maastebenutten alsvoorraadbergingvoor
schoonwater.Ditwotdtveroorzaaktdootdat
hetwaterwordtbelastmetovertollignutrié'ntenrijk wateruitdepolders.Doordeafvoerfunctic vandeBinnenbedijkte Maastestoppen
endeaanvoerfunctie teversterken,kandeBinnenbedijkte Maaseenvoorraadbekken worden

LiggingHoekscheWaard.

Indepolderstructuut vandeHoeksche
Waardisduidelijkdatwaterinhetverleden
volgendwasopderuimtelijke ordening.De
losstaandepolderstructuur isontstaandoor
landaanwinning.Hetwatersysteem ishierdoorversnipperdendekrekenzijnopdeachtergrondgeraakt,terwijldekrekenstructuur
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met schoon zoet water. Degrote voorraad zoet
water kan worden benut voorde akkerbouw en
andere functies. Hierdoor kunnen drogeperioden waarin geen inlaat van rivierwater mogelijk is,beter worden overbrugd.
Herstel en ontwikkeling van deoude krekenstructuur
Dekrekenstructuur isvooreengroot deel
nog aanwezigbinnen deHoeksche Waard,
maar isookversnipperd geraakt in de vroegere
landaanwinning. Doordeoude kreken te herstellen, te koppelen en te benutten als aanvoerroutes voor schoon water, kan de waterkwaliteit binnen de Hoeksche Waard
aanzienlijk worden verbeterd. Tevens kan hiermeede berging worden vergroot. Datdekrekenstructuur zich hiergoed voor leent, laat het
recente project Atgusvlinderzien. In het kader
van dit project zijn in het oostelijke deel van de
Hoeksche Waard de kreken benut voor de ontwikkeling van natuur, waterberging en een
beteredoorspoeling.Anderemaatregelen die
wotden voorgesteld om dewaterkwaliteit te
verbeteren, zijn onder meer het toepassen van
natuurlijke zuivering opde inlaatpunten, het
verdiepen en verbreden van watergangen en
het plaatselijk inrichten van bufferstroken
langs watergangen en krekenom de belasting
met nutriënten te verminderen.

Afb.z:

Deaangepastewaterstructuur metdaarin de krekenstructuur alsdoorgaande verbindingsaders, een scheiding
van inlaatpunten engemalen eneen eenduidige stroomrichting.Op deinlaatpunten wordt ingezetop
natuurlijke zuivering.
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Voorkomen van wateroverlast
Het voorkomen van wateroverlast iseen
belangrijk onderdeel van het waterstructuur-
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Legenda
Hoofdwatergangen

'waterbalkons' bijdestcdelijkegebieden,gebieden waar extra ruimte voorwaterberging nodig isende aan-

EHS en PEHS

dachtsgebieden voor brakke kwel.

Natuurontwikkeling
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Stroomrichtingen
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keurgebicden voornatuurontwikkeling.

Bestaande bebouwing

Waterbalkons
Aandachtsgebied
brakke kwel
Accent landbouw en natuur
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open water. Daarnaast isdekrekenstructuur aangegevendievooreengroot deelovereenkomt metde provincialeecologische hoofdstructuur. Verderzijn de aandachtsgebieden voorbrakke kwel aangegevenende voor-

Meer open waterberging
& verbeteren waterhuishouding
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Ruimtelijk streefbeeld metdaarin degebiedenwaar rekening moetwordengehouden met uitbreiding van het

Bestaande gemalen

Stedelijk uitbreidingsmogelijkheden
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A/b.4:

Aanvoer
met natuurlijke voor2uivering

Nieuwe of aan te
passen gemalen
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Waterstreefloeeld met daarin als basisdeverbeterde structuur, deherschikking van in- enuitlaatpunten,

O u d e kreekrestanten
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A/b.y.

Accent landbouw en natuur
en tevens onderdeel EHS

Deelgebieden
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plan.Deonlogischestructuur endebeperkte
ruimtevoorwaterzijn belangrijke oorzaken
vanwateroverlast.Dathetverbeteren vande
structuurookbijdraagt aanhetvoorkomen
vanwateroverlast,blijkt bijvoorbeeld uitde
situatietennoordenvandeBinnenbedijkte
Maas.Hierwordtnuwaterafgevoerd tegende
natuurlijke hellinginnaardeBinnenbedijkte
Maasenvindtinomgekeerderichtingwateraanvoerplaats.Doorhetwatermetdenatuurlijkehellingmeedirectnaarhetbuitenwater
aftevoeren,wordtdebeheersbaarheidvergrootenkanwateroverlastbeterwordenvoorkomen.Tegelijkertijd wordenhiermeein-en
uitlaatpunten gescheiden,hetgeeneengoede
basisisvoorhetverbeterenvandewaterkwaliteit.Hetverbeterenvandestructuur
betekentookdatplaatselijkpoldersopeen
anderemanierwordengekoppeldenzwaar
belastelaaggelegengebiedenworden ontlast.
Hierdoorwordthetwaterbeterbeheersbaar.
Daarnaastzalookextraruimtevoorwater
getealiseerd moetenwotden.Ditisnodiginen
nabij stedelijkegebiedenindevormvanzogehetenwatetbalkons(extrawaterbergingopde
overgangvanstedelijk naarlandelijkgebied),
maarookoplocatiesinhetlandelijkegebied.
Tevenszaldooroptimaliseringvanhetwaterbeheer,wateroverlast beterkunnen worden
voorkomen.
Meertoekomstwaarde
Ingrepen,zoalsdieindestructuur,vragen
omhetverplaatsenvangemalenen inlaatpunten.Ditvergtgrotefinanciëleentechnische
inspanningen,maarlevertweleenwatersysteemopmettoekomstwaarde.Investeringenineengoedestructuur renderen beteren
kunnen indetoekomstverderwordenversterkt.Dooraanpassingen indestructuur kan
dewaterbeheerder zijn taakbeteruitvoerenen
kanindetoekomst wordengeanticipeerdop
klimatologischeenruimtelijke ontwikkelingen.
Van waterstreefbeeld naar ruimtelijk streefbeeld
Hetwatetstreefbecld is geconfronteerd
metdevisieopdetuimtelijkeordening.Hierbijvallenvooraldevolgendezakenop:
DeHoekscheWaardiseen belangrijk
akkerbouwgebied.AkkerbouwenooktuinbouwisopveelplaatsenbinnendeHoeksche
Waardmogelijk. Deaanwezigheidvanbrakke
kwellegtechtereenbeperkingopaangezien
beregeninghierdoor nietmogelijk is.Deaanwezigheidvanbrakkekwelbiedtechterook
kansenvoordeontwikkelingvanbrakkeaquatischenatuur.
Daarnaastisdeuitgangssituatieinhet
OudelandvanStijendooreenlagemaaiveldliggingenbeperktedroogleggingzeergeschikt
voorverdereontwikkelingvan natuurwaar-

den.Ondersteuningvanakkerbouwentuinbouwishiernietoptimaalenheeft onvoldoendetoekomstwaarde.

Aanpak
Deaanpakomtekomentothetwaterstructuurplan omvatdriestappen.Begonnen
ismeteeninventarisatie,waarbijeengoed
beeldisgevormdvanhetwatetsysteemende
knelpuntenzoalswateroverlast, watertekort
endematigewaterkwaliteit. Functiegeschiktheidskaartenzijnopgestelddie,opbasisvande
karakteristieken vanhetwater-enbodemsysteem,degeschiktheidweergevenvoorverschillendefuncties, zoalsakkerbouw,veeteelt,
natuur enstedelijkontwikkeling.Opbasisvan
dezeanalysesenrekeninghoudendmet
geplandeontwikkelingen enbestaandevisies,
ishetwaterstructuurplan opgesteld.Nade
inventarisatieiseenvisieontwikkelddievervolgensisuitgewerkt ineenconcreetmaatregelenprogramma.Destappenzijncyclisch
doorlopenwaarbij vangrofnaarfijnis
gewerkt.Dedoodopenstappenwordenhierna
kort toegelicht.
Tijdensdeinventarisaticfase ishetwatersysteemverkendalsbasisvoordevisieontwikkeling.Naasteenoverzichtvankansenen
knelpunten isinzichtontstaan indeootzaken
endesamenhangdaartussen.Hierdoor wordt
duidelijk welkeinspanningen nodigzijnom
dedoelstellingen tebereikenenhoegrootde
realiteitswaardeisvandiedoelstellingen.Hiermeewordtdebasisgelegdvooreenvisie.
Dekansenenknelpuntenzijn uitgewerkt
ineen'sectoraal'waterstreefbeeld. Vanuitde
ruimtelijkeordeningwasaleenvisieopde
HoekscheWaardbeschikbaar.Dewatervisieis
vervolgensgeconfronteerd metdevisieopde
ruimtelijke ordening.Zowelde mogelijkheden
alsdeknelpunten vanuitdetuimtelijkeordeningenvanuithetwaterbeheer zijnvervolgensuitgewerkttoteenruimtelijke visie.
Naasthetvoorwaarden-enwensenlijstje vanuitwatergeeft dezeruimtelijke visieeenbeeld
vandevoordelenvooranderefuncties envan
plaatsenwaarmeerderefuncties tegelijkertijd
kunnen wordenbediend.Hetduidelijk maken
vandevoordelenvooranderepartijen draagr
bijaanhetrealiserenvandewatervisie.
Devisieisvervolgensuitgewerktineenconcreetmaatregelenprogramma.Maatregelendie
ingrijpenindestructuurvanhetwatersysteem
vragenafstemmingtussenwaterenruimtelijke
ordening.Hetwaterbelangmoeteenplaatskrijgeninbijvoorbeeld eenbestemmingsplanen
eenstreekplan.Daarnaastzijnookophetniveau
vanwatergangenmaatregelennodigomhet
waterstreefbeeld terealiseren.

WaterschapDeGrooteWaardenZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden. Een
stuurgroepbegeleiddeopbestuurlijk niveau
detotstandkoming vanhet waterstructuurplan.Inbrengvanuitderegiowerdgeorganiseerdviaeenklankbordgroep.Apartebijeenkomstenzijngehouden metbestuutdersvan
gemeenten.Omdebewustwotdingenhet
draagvlaktevergrotenzijndaarnaastexcursies
verzorgdenbelangrijke uitkomsten inhetveld
toegelichtenbesptoken.
Conclusies en aandachtspunten
Hetwaterstructuurplan HoekscheWaard
beschrijft deontwikkelingvaneenduurzaam,
veiligenrobuustwatersysteem,datzalmoeten
wordengerealiseerdinnauwesamenhangrussendeberrokkenwaterbeheerders,degemeentenenprovincieenandereinstantiesdie
betrokkenzijnbijhetbeheervandeopenbare
ruimte,inclusiefdegebruikers.Juistdeverbeterdestructuur iseenbelangrijk winstpunt
waarmeehistorischeontwikkelingen inhet
watersysteemwordenrechtgezet.Hiermee
wordteenbasisgelegdvooreenwatersysteem
mettoekomstwaarde.Methetrealiserenvan
hetwaterstructuurplan wordtookinvulling
gegevenaandatgenewatindewatettoets
wotdtgevraagd.Dewaterbeheerder kanhiermeebeschikbarekennisaanreikenenuiteindelijkomzetten ineenwateradvies.Meteen
waterstructuurplan engedegenkennisvanhet
watersysteem heeft dewaterbeheerder dekennisparaatomgevolgenvanruimtelijkekeuzes
aantegevenenteanticiperenoptoekomstige
ontwikkelingen. *•
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