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Beste meneer/mevrouw,
In juli en oktober 2020 informeerde ik de bewoners, die direct wonen langs de kades in de
Noordwaard over werkzaamheden die door Waterschap Rivierenland in de Noordwaard worden
uitgevoerd.
Deze derde bewonersbrief stuur ik nu, op verzoek, aan alle bewoners.
Onderaan deze brief vindt u verdere informatie over de eerste twee brieven.
De laatste aanpassingen voor een goed beheer en onderhoud zijn nu in uitvoering. Voor een goede
toegang om dit werk te doen, zijn op/afritten en halfverharding aangelegd op de kades. Daarmee
dienen we de waterveiligheid en ook uw leefomgeving.
Na het onderhoud van het afgelopen najaar voerde aannemer Van der Plas uit Giessen grond aan
uit de nieuwe waterberging die werd gegraven aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg bij Werkendam.
We zijn blij dat we deze grond in de regio konden toepassen. De grond is verwerkt in de ophoging
van bermen, die daardoor beter afwateren.
In deze video leggen we uit hoe we het werk aan de waterberging en de Noordwaard
combineerden: https://youtu.be/e11ECwxNAIA
Beheerpaden
Sinds half januari werkt de aannemer aan de halfverharding op de beheerpaden. Daarvoor graaft hij
een laagje uit de top van de kade (cunet), legt er geotextiel in als onderlaag en brengt daar op de
halfverharding aan. De vrijgekomen klei gebruiken we voor de op- en afritten die inmiddels voor het
overgrote deel zijn aangelegd.
De halfverharding bestaat uit hergebruikte bouwstoffen, net als Rijkswaterstaat al gebruikte bij de
oorspronkelijke aanleg. Het materiaal is gecertificeerd voor deze toepassing op de kades. De
afgelopen weken bleek dat omwonenden losse plastics vonden uit de halfverharding. Daarom
gaven we de aannemer de opdracht om losse plastics te verzamelen en af te voeren. Dat gebeurt
bij de afwerking én bij oplevering van een traject opnieuw.

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
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Inzaaien bermen
De onderbermen en bermen van de beheerpaden worden binnenkort ingezaaid.
Mede op initiatief van een aantal bewoners doen we dit met een speciaal mengsel van gras en
zaden, voor een betere biodiversiteit.
Oplevering
Dit is voorzien eind april, het grote grondwerk is dan gereed. Na de oplevering staan er nog enkele
andere werkzaamheden gepland. Deze zijn zeer lokaal en worden in de loop van de zomer
uitgevoerd.
Met het oog op groei- en broedseizoenen in de natuur werken we volgens de Richtlijn Wet
Natuurbescherming
Hoog water
Het hoogwater van de afgelopen winter op de Merwede was niet van invloed op de voortgang. Ook
in de winterse omstandigheden kon de aannemer door werken. Het leverde wel bijzondere beelden
op.

Contact
Ik vertrouw erop dat waterschap, aannemer en bewoners elkaar opzoeken waar dat nodig is.
Door de coronamaatregelen blijft het een uitdaging om u in een persoonlijk gesprek te
informeren over de werkzaamheden. We hopen dat deze brief daarin ondersteunt.
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U vindt de brieven en andere informatie over de werkzaamheden op
www.waterschaprivierenland.nl/werkzaamheden-noordwaard
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens Pompe, l.pompe@wsrl.nl
Ik vertrouw erop u hiermee naar wens te informeren.
Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

Laurens Pompe
Projectleider
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