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Beste meneer/mevrouw,
Het werk voor een goed beheer en onderhoud aan de polders in de Noordwaard nadert voltooiing.
We zijn toe aan de laatste afwerking. Deze zomer brachten we op- en afritten aan op de kades en
half verharding op de beheerspaden. Daarmee dienen we de waterveiligheid en uw leefomgeving.
We vertrouwen erop dat u er weinig overlast van ondervond.
Gras op beheerspaden
Na het aanbrengen werden op de paden losse plastics en andere materialen gevonden. Waar
mogelijk werd dat door de aannemer afgeraapt, soms geholpen door bewoners. Het leidde ertoe
dat ons bestuur de toepassing van menggranulaat tegen het licht hield. Uitkomst is dat het
gecertificeerde materiaal correct is toegepast en dat we de beheerspaden in de Noordwaard
inzaaien met gras om de half verharding beter vast te houden. Dit gebeurt in aanvulling op het
inzaaien van onderbermen en bermen met een speciaal mengsel van gras en zaden voor een betere
biodiversiteit.
Laatste hekken
Dit jaar werden op verschillende kades hekken geplaatst, om oneigenlijk verkeer tegen te gaan.
Recreatief medegebruik is een uitgangspunt, per kade en situatie is dat maatwerk. De laatste
hekken worden deze periode geplaatst.
Tot het laatste grondwerk behoort het aanpassen van een sloot aan de Witboomkil, voor een betere
afwatering.
Onderhoud kades
De kades rond de polders in de Noordwaard zijn in beheer bij het waterschap. Het onderhoud ervan
wordt in opdracht verricht door derden. Voor de ontpoldering waren dat veelal agrarisch
ondernemers in het gebied zelf. Op dit moment zoekt het waterschap naar een goede manier om
onderhoud onder te brengen bij de huidige eigenaren of gebruikers van polderpercelen of
woonterpen die aansluiten op kades. Zij ontvangen daarover binnenkort individueel bericht.

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen
beantwoorden.
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Vragen over grond in kades
Afgelopen zomer vond een informatieavond plaats voor bewoners en grondgebruikers van de
Noordwaard over thermisch gereinigde grond (TGG). We spraken over de monitoring van
oppervlaktewater die al plaatsvindt en over mogelijke aanvullend onderzoek. Zorgen werden
uitgesproken en vragen werden gesteld. In oktober is op veel vragen geantwoord. Ontving u de
antwoorden nog niet? Stuurt u dan een verzoek naar noordwaard@wsrl.nl.
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.
Voor brieven en andere informatie over de werkzaamheden:
www.waterschaprivierenland.nl/werkzaamheden-noordwaard
Of stuur een e-mail naar Laurens Pompe
l.pompe@wsrl.nl
Ik vertrouw erop u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd.
Fijne feestdagen.
Vriendelijke groet,

Laurens Pompe
Projectleider
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