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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief leest u over de keuze
die het Algemeen Bestuur heeft gemaakt
over de locatie voor het nieuwe boezem
gemaal in de Overwaard. Zonder meer
een belangrijke mijlpaal binnen het
Gebiedsprogramma A5H. Het stelt ons in
de gelegenheid om in de toekomst beter
gesteld te staan tegen wateroverlast,
droogte en zilt water. Het maakt dat we
beter kunnen meebewegen met de effecten van klimaatverandering en bodemdaling. We schrijven ook historie: een
nieuw gemaal betekent na zes eeuwen
een wijziging in de gebiedsindeling van
het watersysteem. Het duurt nog even,
maar we verwachten het nieuwe gemaal
vanaf 2026 in gebruik te kunnen nemen.
Hartelijke groet,
Mathieu Gremmen
Heemraad Waterschap Rivierenland

Bestuurlijk besluit locatie
boezemgemaal is genomen
Op 27 november 2020 heeft het Algemeen
Bestuur van Waterschap Rivierenland
unaniem besloten om het nieuwe
boezemgemaal in Hardinxveld ten oosten
van de bebouwde kom van Hardinxveld
te realiseren. Dit betekent dat er ook
een nieuw boezemkanaal aangelegd
moet worden tussen de Giessen en de
Beneden Merwede. Het gemaal zal een
afvoercapaciteit krijgen van 1.200 kuub
water per minuut. Als het nodig is om
meer water af te voeren, dan kan dat naar
de gemalen in Kinderdijk. Rond 2035 zal
op basis van de dan aanwezige kennis
en inzichten rondom klimaatverandering
duidelijk worden of aanvullende
maatregelen nodig zijn, zoals een tweede
gemaal van 600 kuub per minuut of andere
maatregelen. Na zes eeuwen zal het water
niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd,
maar dus ook elders in de Alblasserwaard.
Dit is hard nodig, want de rek is uit het
huidige watersysteem.

Waarom is voor Hardinxveld gekozen?
Zoals u weet, waren de andere kansrijke
locaties voor een nieuw boezemgemaal:
Groot-Ammers Sluis en Groot-Ammers
West/Opperstok. De drie alternatieven
zijn allemaal tot op hetzelfde detailniveau
onderzocht, uitgewerkt en met de
omgeving besproken. De locatie
Hardinxveld onderscheidt zich doordat:
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•	zowel in de periode tot 2035 als daarna
tot 2050, een betere beheersing van
de waterstanden mogelijk is, ook in het
bebouwde gebied langs de Giessen;
•	het kunnen bemalen op meerdere
windrichtingen een groot voordeel is;
•	we met deze locatie de meeste
mogelijkheden open houden om in
de toekomst aanvullende bemaling
te plaatsen aan de noordkant van
het gebied. Of op andere locaties of
manieren te zorgen dat het waterbeheer
in de Alblasserwaard op orde kan blijven.
Dit in verband met de onzekerheden
rondom klimaatverandering;
•	hier de mogelijkheid is om zoet water in
te laten vanaf de Beneden-Merwede. Dit
is op de langere termijn een duurzamere
keuze in relatie tot de steeds verder
oprukkende zouttong op de Lek;
•	de aanvullende maatregelen die in
de toekomst nodig zijn om de doelen
voor 2050 te halen, aanzienlijk minder
kosten dan voor de twee locaties in
Groot-Ammers;
•	in Hardinxveld zicht is op meer
meekoppelkansen.

Wat betekent dit besluit voor de
omgeving?
We beseffen uiteraard dat een nieuw
boezemgemaal en -kanaal in Hardinxveld
een grote impact heeft op de omgeving. >>

nieuwe natuur en landschapsontwikkeling.
Dankzij een nieuw boezemkanaal is een
betere waterafvoer mogelijk vanuit het
stedelijk gebied.

Hoe verloopt het proces nu verder?
Het besluit over de locatie Hardinxveld
wordt in januari 2021 voor een periode
van 6 weken ter inzage gelegd samen met
het Milieueffectrapport. Op het besluit
en de milieueffectrapportage kunt u een
inspraakreactie geven. Over de exacte data
van de terinzagelegging ontvangt u nog een
brief met daarin ook informatie over de
bijeenkomst(en) die we eind januari gaan
organiseren. Dan starten we ook met het
voeren van ‘keukentafelgesprekken’.
Mocht u behoefte aan zo’n gesprek hebben,
dan kunt u zich aanmelden via
a5h@wsrl.nl. Afhankelijk van de dan
geldende coronamaatregelen organiseren

we deze online of in Hardinxveld. Naar
verwachting zullen we in maart en juni
werksessies organiseren met de omgeving
voor de verdere ontwikkeling van de
kansrijke tracés. Actuele informatie rondom
ter inzagelegging, werksessies en andere
bijeenkomsten kunt u overigens ook altijd
op onze website vinden onder wsrl.nl/a5h.
Een besluit over de keuze van het
voorkeurstracé en het gemaal zal eind
2021 genomen worden. Nog verder in de
toekomst, in 2022, gaan we aan de slag met
het ontwerp projectbesluit omgevingswet
met de daarbij behorende vergunningen.
De periode van zienswijzen, beroep en
bezwaar is in 2023. Uitvoering is gepland in
de periode 2024-2026.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Waterschap Rivierenland,
Postbus 599, 4000 AN Tiel,
(0344) 64 90 90

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager
Allard Koopal, telefoonnummer
06-27061821, e-mail: a.koopal@wsrl.nl.
Ook kunt u terecht op de projectpagina
van het Gebiedsprogramma A5H:
wsrl.nl/A5H.
Heeft u algemene vragen, dan kunt u
een e-mail sturen naar: A5H@wsrl.nl
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Op beide andere locaties zou dat ook
het geval zijn. De aanleg van een nieuw
boezemkanaal zal ten koste gaan van
particuliere percelen en andere gronden of
bestaande natuur. Op dit moment weten
we nog niet voor welk tracé wordt gekozen.
Hieronder ziet u welke mogelijkheden
er zijn. Een besluit over het tracé en de
precieze locatie van het gemaal volgt eind
2021.
Met direct betrokkenen zullen we
individuele gesprekken houden, de
zogenaamde keukentafelgesprekken.
Dit doen we online of fysiek. Ook volgen
nog werksessies om wensen, zorgen,
mogelijkheden voor inpassing in de
omgeving en kansen voor versterking van
de ruimtelijke kwaliteit met u te bespreken.
U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.
Maar de nieuwe ontwikkelingen bieden
ook kansen. Met name op het gebied van

