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Geachte heer/mevrouw,
U woont of werkt in de Noordwaard, een gebied dat nog maar onlangs werd ingericht. Na de oplevering van het Ruimte voor de Rivier project ‘Ontpoldering Noordwaard’ in 2015, nam de Merwede
afgelopen winter voor het eerst daadwerkelijk de ruimte. Het was een bijzonder moment.
Net als u, werkt ook Waterschap Rivierenland in de Noordwaard, als beheerder van de nieuwe polders. Deze zomer komen we toe aan de laatste aanpassingen voor een goed beheer en onderhoud
van de polders. Daarmee dienen we de waterveiligheid en ook uw leefomgeving.
Goed beheer en onderhoud
Voor een goed en doelmatig beheer en onderhoud van de hoge kades rond de nieuwe polders in de
Noordwaard, worden buitendijkse op-/afritten aangelegd en krijgen alle beheerspaden een halfverharding. Daarnaast vindt onderhoud plaats aan o.a. steenbekleding en oevers, worden watergangen gebaggerd en hout gesnoeid. Ook vervangt het waterschap enkele afrasteringen en hekken.
Natuur en ecologie
Bij het uitvoeren van het onderhoud houdt het waterschap rekening met de natuur, via een ecologisch werkprotocol. Het meest in het oog springend zal het transport zijn van grond voor de op-/afritten. Die grond komt van vlakbij: van de aanleg van een natuurvriendelijke oever in Werkendam.
De werkzaamheden zijn getoetst in het kader van de Omgevingswet, Natuurwet en Besluit Bodem
Kwaliteit. De werkzaamheden zijn tot stand gekomen in afstemming met o.a. de Omgevingsdienst
Brabant Noord, de gemeente Altena, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.
Overleg
Een deel van het onderhoudswerk is inmiddels gestart. Het grotere werk bij op- en afritten start
half september.
Wij betrekken u graag bij de voortgang van het werk. We informeren u over de voortgang, proberen overlast te vermijden en we zullen nauwelijks op particulier terrein hoeven komen. Natuurlijk
overleggen we graag met u over werkzaamheden rondom de woonterpen en het aanbrengen van
toegangshekken op de kades. We vertrouwen erop dat we elkaar opzoeken waar dat nodig is.
Door de coronacrisis is het een uitdaging om u in een persoonlijk gesprek te informeren over de
werkzaamheden. We hopen dat deze brief daartoe een aanzet is.
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Contact
U vindt brieven en andere informatie over de werkzaamheden op www.waterschaprivierenland/werkzaamheden-noordwaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen, pas na 12 augustus vanwege de vakantieperiode, met de heer L. Pompe, email l.pompe@wsrl.nl.
Ik vertrouw erop u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

L. Pompe,
Adviseur Beheer en Onderhoud,
Team Tactisch Advies & Wegbeheer,
Afdeling Beheer en Onderhoud.
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Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.

