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Projecten in beeld
Door het stijgende rivier water werd het risico op overstromingen en
waterschade in het rivierengebied van Den Bosch tot Waspik zo groot
dat de overheid in 2010 maatregelen wilde treffen om problemen te
voorkomen. Maar nog voordat de overheid concrete maatregelen had
uitgewerkt kwam belangenvereniging Overdiepse Polder zelf met ‘een
terpenplan’ als onderdeel van het totale project ‘Overdiepse polder’
dat onder verantwoording van het waterschap Brabantse Delta is
uitgevoerd. Deze zomer is het project afgerond en mede dankzij
het terpenplan in de Overdiepse Polder houden nu ruim vier miljoen
bewoners van het bovenstrooms stedelijk gebied droge voeten én
kunnen boeren blijven wonen en werken in de Overdiepse Polder. Het
project kreeg subsidie van de Europese Unie en kreeg (inter-)nationaal
veel belangstelling.
Foto’s: Henri Cormont - inZicht-foto

Terpen in de
Overdiepse polder
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Projecten in beeld

De Overdiepse Polder , 550 ha., (Waspik
en Geertruidenberg) werd ingericht als
waterbergingsgebied van de Bergsche
Maas.
Het plan bestond uit zes onderdelen:

Ook de Westplas (5,5 hectare) is klaar. Uit

•

Aan de noordkant van de Bergsche

de Westplas is veel zand gegraven voor

Maas werd de dijk verlaagd. Bij

de aanleg van de terpen en de nieuwe

hoogwater kan het rivierwater de

dijk. Straks krijgt de plas een ecologische

polder in stromen.

functie. Hij wordt nu nog ondieper

Aan de zuidkant is een nieuwe

gemaakt om de plas aantrekkelijk te

winterdijk gebouwd die het

maken voor flora en fauna.

binnengestroomde water

Tegen de nieuwe dijk zijn acht terpen

tegenhoudt en het achterland

gebouwd waar de boeren van de

beschermt.

Overdiepse Polder nu hoog en droog

Tegen de nieuwe dijk zijn acht

wonen.

terpen gebouwd waar de boeren van

Naast de rivierverruiming voorziet het

de Overdiepse Polder nu hoog en

ontwerp in circa 8 ha nieuwe natuur.

droog wonen.

In de Overdiepse Polder werkten rijk,

•

•

•	Naast waterberging en landbouw

provincie, gemeenten, waterschap,

is er extra ruimte voor ecologie en

inwoners en ondernemers nauw

recreatie.

samen. De totale kosten van dit project

•	Bij de jachthaven wordt nu een
ecologische verbindingszone 		
aangelegd.
•	De dijk van 6 km is met drie meter 		
verlaagd.

bedroegen 111 miljoen euro.

