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Rivierverruiming
Overdiepse Polder
Het klimaat verandert. Als gevalg hiervan neemt de neerslag (extreem) tae en stijgt de zeespiegel. Zander
ingrijpen wordt de waterstand van de rivieren hoger. In 2006 heeft het rijk de Planologische Kernbeslissing
(PKB) Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Daaruit blijkt het veranderde denken over haogwaterbescherming:
niet uitsluitend de dijken verhogen, maar vooral meer ruimte creëren voor de rivier. De PKB bevat een
samenhangend pakket maotregelen, dat moet leiden tot een veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Ook in
Brabant gaat het nodige gebeuren. Een belangrijke maar oak ingrijpende maatregel is het 'ontpolderen' van
de Overdiepse Polder. De effecten ap het mileu voor deze maatregel zijn beschreven in de Projectnota/MER.

De Overdiepse Polder ligt aaii de zuidzijde van de
ßergsche l'vlaas U1ssen Geertruidenberg en \\'aalwUk. Aan
de noordzUde begrenst De Hergsche ~laas het gebied,
aan de zuidzUde vormt het Oude l\laa~je de grens. Zowel
aan de oost- als aan de westzUde eindigt de polder in een
punt.

Kenmerken van het gebied
De Overdiepse Polder bestaat uit een polder en een
uiterwaard. De polder (binnendUks) heeft een
0ppcrYlak van 550 hectare en de uiterwaard beslaat
een opperdak van 180 hectare. Een zomerkade scheidt
de uiterwaard van het zomcrbed van de rivier. In de
huidige situatie heeft de Ovenliepse Polder (polder en
uiterwaard) een agrarische functie; er bevinden zich
16 gemengde melkvee- en akkerbouw-bedrUvcn en
I intcnsieve varkenshouderij. Er ligt een jachthaven
met ~~20 ligplaatsen.

Op de wesielUke kop van de polder ligt vanouds een
gronddepot. Dit terrein - onLstaan b~j de aanleg van de
ßergsche Maas rond 1900 - ligt ongeveer 5 m boven het
maaiveld. Het is in gebniik bij enkele agrariërs en als
militair oefenterrein. Opvallende landschapselementen
zUn de ho~jes, de laanbeplantiiig langs de Veenveg cn
de treunvilg b~i hei oorlogsmonument in het oostelUke
deel \,UI de polder. De Overdiepse Polder ligt in de
lengterichting van de Bergsche l'vlaas en is daarmee erg
geschikt \uor de afvoel" van extra water uit de Bergsche
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Maas. De polder is ook een geschikte locatie \"(or
riviervcrlliiming vanwege de op cle toekomst gerichte
houding van bewOliers en ondcrnemers. Z~j bedachten
zelf het 'tcrpenplan' om zo snel mogel~ik duidelUklleid te

krtjgen over de toekomst van de polder (met behoud van
agrarische functie).

Betrakken partijen
Het ministerie van Verkeer en \Vaterstaat heeft de
plansiidie, inclusief de wettelijke planprocedures
\")or het pn~ject in handen gelegd van de provincie
Noord-Brabant. B~i de uitwerking van de plannen is
een frroot aantal partijen intensief betrokken geweest:

de programmadircctie 'Ruimte voor de Rivier',
RUkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta, de

gemeenten \Yaalwijk en Geertruidenberg, Habifonim en
de belangell\ereniging van bewoners en ondernemers
in de Ovenliepse Polder. Nu de plannen gereed ztjn,
kan de provincie de \'olgcnde stap zetten in de formele
besiiiitvonning.

Mileu-effectrapportage (m.e.r.)
Het pn~ject Rivielverruiming Overdiepse Polder dient
volgens de wet de procedure van milieueffectrapportage
(m.e.r.) te doorh)pen. De Il.e.r. heeft betrekking
op de aanleg van een primaire waterkering en de
fìinctiewUziging \'an het laiidel~jk gebied. De m.e.l.
procedure moet garanderen dat hjj de beshiit\")riiing



over deze activiteiten Hildoende rekening wordt
gehouden met de invloed van het pn~ject op het milieu.
De m.e.r. procedure is gekoppeld aan een formeel besluit
van het heHlegd gezag.

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Toen de Startnotitie m.e.r. in 2005 werd opgesteld,
gebeurde dat met het oog op twee te nemen besluiten:
. goedkeuring dUb'erleggingsplan op grond van de 'Vet

op de waterkering ('""wk) door Gedeputeerde Staten
,'aii Noord-Brabant;

. vaststelling intergeineeniel~jk bestemmingsplan door
de gemeenteraden van 'YaalwUk en Geertniidenherg.

Inmiddels is cr de niellve 'Vet ruimte1Uke ordening

('Yro) in werking getreden. De \\'ro biedt de moge-
lUkheid dat niet de gemeente maar de provincie het

hesteminingsplaii vaststelt. Als dat gebeurt, is cr sprake

van een Inpassingsplan, waarbU de provincie optreedt als
bevoegd gezag. nu het opstellen van een lnpassiiigsplaii,
blijft de procedure volgens de ,ret op de waterkering
buiten beschollving.
De provincie heeft in overleg met beide gemeenten
besloten om voor het project Riviervcrruiining
Overdiepse Polder eeninpassingsplan op te stellen.
Dit heeft lOt gevolg dat voor dit project de m.e.r.
procedure is gew~jzigd. De m.e.r. heeft nu betrekking op
het vaststellen van het Inpassingsplan. De provincie is
in deze procedure zowel initiatiefiieiner als het hevoegd
gezag dat over de activiteit van de initiatiefnemer
besluiten neemt. Omdat de dUkverlqrging in dit pn~ject
een cruciaal onderdeel vormt, heeft de provincie
hesloten het dijkverleggingsplaii (het plan dat normaliter
yereist is bU toepassing ,'an de \\'et op de waterkering) als
bUlage bU hetinpassingsplan te voegen.

Rivierverruiming Overdiepse Polder 5



Projeetnota/MER
De ll.c.r. procedure is officieel gestart met de publicatie
vaii de Siartnotitie m.c.r. op 21 l1o\t~mher 2005. Dit docu-
ment heeft gedurende () weken tcr inzage gelegen.
Op grond van dc Stannotitie, de ontvan~cii adviezen,
commentaren en opmerkingen, heeft de Commissie
voor de mileucllecirapp0rlage op 30januari 2006 advies

iiitgehracht voor de RichtlUnen -het spoorboeJ.jc - voor
het ~hiieiieflectraprori (~'IER). Nadat de definitieve

RichtlUIll'll in maart 2006 door het bevoegd gezag zijn
vastgesteld, is het MER op hasis daarvan opgesteld en
vastgelegd in de ln~jectiiota/i\iER.

Het onderzoek naar de milieueffecten en uitgebreid on~rleg
daanwcr hebben geleid tot een HlOrkciirsaltcllialIefvoor
de uitvoering van het pn?ject Rivier\'crtliiming O\'erdiepse
Polder. Dit \uorkeursalternatiefvollIlt de basis \uor de

plannen W'darover ¡LU beshiitvorming kan plaat'winden.

Aandachtspunten in de milieueffectrapportage
In de Richtl!jnen voor het l'vIERstaat welke (milieu)aspecten
bUzOlidere aamlacht verdienen bU de Riden'eriiiiming

O\'enliepse Poldei: In hoofdzaak gaat het oili:
. De bijdrage van de verschillende alternatieven aan het

realiseren van de g-estelde doelen (doelbereik);
. de uitwerking V,li het begrip ruimtelüke kwaliteit en

de bijdrage aan de ontwikkeling van landschappelijke
en iiatuurwaarden;

. de verantwoording van het terpeiiplan als n~rtlekpunt
voor de ontwikkeliiig vaii alternatieven in de m.e.l.;

. de uitwerking van het meest milieu\Tiendeiijke

alternatief (I\'1MA), waarbij inrichting- en heheer
maximale winst opleveren voor de niimtel~jke kwaliteit
en veiligheid;

. de Ililieugevolgen van alternatieven en varianten

ttjdens de uitvoering van de maatregelen, na de
uitHlerilig bij normaal gebruik en direct na de inzet
van de O\'erdiepse Polder als O\'crloopgebied;

. de vergravingen die nodig zijn hU de verschillende

alicriiatieven en de gevolgen hiervan voor de
sedimentatie- eii erosieprocessen.

I

In de H)igende llOofdstukken Zijii eiikele belangrUke
aspecten van de studie naar de milieueffecten
sanieiigevat. De ll(~jeclliota/l'\'iER zelf is een olll\angrUk
en technisch document. Iedereen die meer wil weten kan
deze nota cr op nalezen.
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Inspraak
De eerstvolgende stap is een inspraakroiidc \~dll 6 weken
waarin iedereen de gelegenheid heeft reacties
('zicns\\'tjzen') in te brengen. Via een publicatie maakt
de provincie bekend gedurende welke periode de
Plojectnota/~iER ter \isIc ligt. Opmerkingen mogen
betrekking hebben op oi~jHisthedetl in de Pl(~jeetiiota/
l\'1ER, maar ook op de vraag oflict l\lER voldoet aan
wettelUke regels en opgestelde richtlijnen. Scliliftei~jkc
opmerkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde
Staten. Bovendien \"ndt erecii openbare hoorzitting
plaats, waar mondeling zienswijzeii kunnen worden
ingebracht. De onafhankelijke Commissie voor de
milicii-efleclrapportage fiiigeert als belangrtjke
adviesinstantie. Ook de zienswijzen van de insprekcrs
\vorden uitdriikkel~jk b~j de bcsluitvorming betrokken.
UiteindelUk stellen Provinciale Staten het Inpassingsplan
vast.

Samenhang met andere procedures
Voor de uitvoering van het project zUn diverse

besluiten nodig. Het gaai om de volgende wettelijke
planproccdurcs cn andere hesluiten:

. in verband met de functiewijziging \,in het gebied:
vaststelling van het In passingsplan door Provinciale
Staten op grond van de \\'ro (incl. lI.e.r.-procedurc);

. in verband met de hervcrkavcling: vaststelling van het
liirichtingsplan door Gedeputeerde Staten op grond
van de \Yet inrichting landelijk gehied (\Vilg);

. 'overige hesluiten' (vergunningen e.d.) om de
uitvoering van het pn~ject of onderdelen daarvan
mogelUk te maken.

Provinciale Staten hebben besloten om voor £Ic
'overige besluiten' zon~el mogelUk - gehiseerd - de
coördinatiercgeling wilgens de \Vro toe te passen en de
procediires te strooinlUneli.
De provincie zal tegelUk met de Pn~jcctnota/!viER
de ontwcrpen voor Iieilnpassiiigsplan en het Inrich-
tingsplan, en de oIlwerpbesluiten van enkele 'overige
hesluiten ' ter visie leggen.
In 200~) wordt parallel aan dc weiielUke procedures
gestart met de voorbereiding van de aanbesteding \',Ul
het werk.
De verwachting is dai in2010 kan worden begonnen met
de uitvoering van het pl(~ieet.

Rivierverruiming Overdiepse Polder 7
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Duurzame veiligheid
en ruimteliike kwaliteit
De belangrijkste doelstellng van het praject Rivierverruiming Overdiepse Polder is een bijdrage te leveren
aan de duurzame veiligheid in de regio. Daarnaast moet het project bijdragen aan de versterking van de
ruimtelijke kwaliteit en daarmee aan een sterkere economische, ecologische en landschappeliike functie van
het rivierengebied.

Veiligheid
De riviervcrruimIiig vaii de Overdiepse Polder moet
een duurzame oplossing bieden van de hoog"water-
problematiek. Dit kan door de huidige dijk langs de
ßergsche l\laas op te offeren als primaire waterkering
en er een nieuwe dUk voor in de plaats aan te leggen,
op grotere afsiaiid vaii de rivier.

Korte termijn: maatregelen i.v.m. hogere
waterstanden
In het kader van de ""et op de \Yaterkering worden
eeiis in de ;')jaar zogenaamde toetspeilen bepaald
voor dijken die van belang ztjn voor de veiligheid

(primaire waterkeringen). Een toetspeil is de water-
stand waartegen een de waterkering bestand moet zUn.

Deze waterstand is tevens de hasis voor de berekening
van het maatgevend hoogwater (l\HI\V). nu de
vaststelling van de Hydraulische Raiid\'oorwaarden
in 200 i is het toets peil ter hoogte van de Overdiepse
Polder met maximaal GO cm verhoogd ten opzichte
van 1996. Deze relatief sterke verhoging is het geniIg
van nieuwe inzichten in onder meer de wisselwerking

tussen ri\'erah:oer en getUdeiiwerkillg en een hogere
maatgevelHle af\.'oer hU Borgharen (van 3.6:")0 naar
3,SOO ii"/sec).
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De taakstelling van hei prograiiima Ruimte voor de Rh'ier
is om voor de korte termUn het verschil op te vangen tussen
de toets peilen '''d.n i 996 en 200 I. ~laatlegcleli daartoe
moeten iii 2015 gerealiseenl zUn. In eerste instantie ricilt
de aandacht zich op mogelUke maatregelen die de rivieren
meer ruimte bieden. Dijkversterking wordt als sliiitstuk
gezien.

Lange termiin: duurzame oplossing door
rivierverruiming
Voor de langere terinUn moet rekening worden gehouden
met hogere pieken in de waicrabmer door de grote rivieren
en een verdergaande stUging van de zeespiegeL. Lange
termUn schauingen van de waterstand in de Bergsche
1\laas, ter hoogte van de Overdiepse Polder, spreken vaii
verhogingen van 50 tot 150 cm. De oplossing moet daarom
ruimte bieden om later een verdere verhoging van de
maatgevende afvoer op te kunnen vangel1.

Ruimtelijke kwaliteit

De uit te voeren werkzaamheden in de Ovenliepse Polder
zUn noodzakelijk en ingrUpend. .Maar ze mogen niet ten
koste gaan van de niimiel~jke kwaliteit van het gebied.
Ze bieden zelfs een kans 011 de niimielijke kwaliteit te
vergroten. RuimtelUke kwaliteit is dan ook het tweede doel
'.,.Hl de Rivierverniiming Overdiepse Polder.

Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren moet het
rivierengebied aantrekkelijker en leefbaarder wordeii.

Het is de hedoeling om water en andere nlimtelUke
lìincties te combineren. .Met de keuze n)(r het ierpenplan
Overdiepse Polder is een duurzaam toekomstperspectief
yoor het agrarische gebruik \'an de polder een belangrijke
doelstellng. Rl1iinielUke kwaliteit in de Oyenliepse Polder
betekent dan ook in de eerste plaats dat hei plan moet
b~jdragen aan duurzame landbouw. Bon~lldien wordt de
kans aangegrepen om natuur, landschap, cult.uurhistorie
en recreatie te \'ersterken.

Rivierverruiming Overdiepse Polder 9
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IHet terpenplan: vertrekpunt
voor het milieu-effectrapport
Uitgangspunt voor het milieu-eHetrapparl (MER) is het zogeheten terpenplan. Dit plan kamt er op neer dot
de dijk wordt verlegd en dat er terpen worden aangelegd voor de gebouwen van de agrarische bedrijven
die overblijven. De terpen komen aan de nieuwe dijk (primaire waterkering) langs het Oude Maasje.

RU verkennend onderzoek in het 'Spiege1pn~ject
Ovcrdiepse Polder' is het terpen plan als beste oplossing
uit de bus gekomen. Hei kabinet heen het plan opgenomen
in het totaalplan, de Planologische Kernbeslissing (PKB)
Ruimte voor de Rivier (2006). Het lvlER voor de PKB
Ruimte voor de Rivier gaat cr hU de riviervcrriiiining in
de Overdiepse Polder vanuit dat in de polder normaal
landbouwkundig gebruik llogclUk blUft. Zo kr!jgt de
Overdiepse Polder de dubbelfunctie van landboll\' én
waterberging.

Variaties in veiligheid en ruimtelijke kwaliteit
In lijn met de startnotitie 1l.C.l. is het onderzoek in het
~IER LOegespitst op de onderdelen in het terpen plan
waarin uit het oogpunt van veiligheid en niImteaike
k\valiteit nog variaties mogelijk zijn. De belaligrUkste
variabelen betrefleii:
. de in- en uitlaat van rivierwater in/uit de polder:

. integrale dUh'erlaging;

. gedeeltelijke dijkverlaging (vaste in- en uitlaat);

. regelbare in- eiiuitlaat.
. wel of niet graven van een geul aan de zuidzUde van de

dijk langs de Hergsche rvIaas;
. wel ofgeen graaflverkzaamheden in uiterwaa.rdeii;
. wel of niet aanleggen van een westelUke en/of

oostelijke plas;

. aantal, ligging, oIlwang en vorii van de terpen;

. de inrichting van de polder:

. landschappelijke inpassing van het monument aan de
Veerweg;

. landschappelUke inpassing van de nieuwe dUk;

. wel of geen behoud van populieren rij;
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. wel of niet behouden van de bomen (essen) langs de
Veerweg.

. versterken van de Dussensc1le Gantel.

Vier alternatieven
In elk alternatiefkereii de 'basisonderdelen' terug:
het verleggen van de dUk, de aanleg van terpen en het
afgraven van het gronddepot. De verschillen zitten
in extra maatregelen oll een grotere daling van de
waterstand te bereiken, het pr(~iect goedkoper te
maken of natuiil'- en landschapswaardeii te versterken.
Gegeven deze 'basisoiiderdeleii' en de varianten uit het
terpen plan zijn in het l\IER de volgende alternatieven
samengesteld:
i. regio-alternatief;
2. hydraulisch alternatief;
3. economisc11 alteniatief;

4. meest milieuvriendelijke alternatief (l\IMA).

Deze alteriiatie\'en zijn in het ~IER uitgewerkt, in
samenspraak met de ambtelUke begeleidingsgroep.

1. Regio-alternatief

I Iet regio-alternatief kOIIt overeen met het terpen plan
en bevat alle basisonderdelen daarvan. Voor de in- en
uitlaat van rivierwater in de polder zUn binnen het regio-
alternatief ¡iog eeiis drie opties bekeken:
i. Integrale dUkverlaging, met als gevolg dat bU extreem

hoog water het rivierwater over de hele dUklengte de
polder instroomt. In feite 1ì1lgeert in deze variant de
hele d~jk als overlaat;

2. Vaste overlaten door gedeeltelijke dUkverlaging,
waardoor bU extreem hoog water rivierwater iii-
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stroomt aan de Iloordoostzijdc van de polder (inlaat)
cn uitstroomt aan de noordwestzijde van de polder

(uiilaat);
3. Regelbare inlaatconstnictics aan de lloordoostzUdc en

de noordwesiztjde, die zo bediend kUIliien worden dat
bij extreem hoog water rivierwater instrooiit.

2. Hydraulisch alternatief
Naast de basisonderdelen bevat hct hydraulisch
alternatief extra maatregelen voor een maximale
verlaging van de waterstand. Deze extra's hetreffen
het gravcn van een plas aan zowel de oostzijde als de
westzijde van de polder, de aanleg van een geul aan
de zuidzijde van de dijk langs de Hergsche Maas, het
\"erlageii van de uiterwaard met 1 m en het vtTwUdereli
van de karakteristieke bomenrij langs de Veerweg.

3. Economisch alternatief
Het economiscii altern,itiel is liet goedkoopste
alternatief. Aanvullend op de basis()Ilderdelen iiit het
regio-alternatietkoerst dit alternatief op eeii minimale
aanvoervaii zand of klei van buiten dc polder. Daartoe
zijn twec varianten bekeken. De eerste variant gaat uit
van integrale dijkverlaging en een geul aaii de zuidz~jde

van de dijk langs de Bergsche lvlaas. In de tweede variant
wordt de d!ik slechts voor ccn decl afg-egraven en als
overlaat van rivierwater gehruikt; in de wcstpunt wordt
een plas aangelegd.
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Rivierverruiming Overdiepse Polder

4. Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)
Kenmerkend voor het ~lER is dat er een oplossing wordt
gezocht die voor het milieu het onderste uit de kan
haalt: het meest miliel1Ticndelijke alternatief (M~iA).
De belangrUkste kenmerken van het M~lA voor de
Overdiepse Polder zjjii: extra llogelUkheden voor recn~-
atie, ruimte voor natullrcompensatie en natuurOlllwik-
keJing, en versterking vaii eiikele landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Zo komt de nieuwe dUk deels
op enige afstand van de oude kade langs het Oude ).tia~jc.
Daardoor ontstaat er meer ruimte voor naumrl!jkc
oe,'ervcgctaties langs deze waterloop. De oude kade
blUft gehandhaafd als wandelroute. Verder wordt de
Dusseiisclie Gantel verlengd en extra geaccentueerd in het
landschap. Bovendien wordei) de oevers nawurvriendeljjk
ingericht. LanòJ' de Diisseiische Gantel komt een voet-
pad dat dc nieuwe en de oude dUk Ilet elkaar verbindt.
Daarnaast wordt de plas aan de westzijde zo ontworpen,
dat daarin ook oevervegetatie en waterlevcn mogelUk is en
de plas dus ook een ecologische betekenis krUgt. Tot slot
worden de bomen langs de Veerweg gespaard.

In het onderzoek ten behoeve van de rivierverruiining
Overdiepse Polder zUn onderdelen vaii het ;vIMA
gebruikt om het terpen plan verder op te waarderen.
Uiteindelijk heeft dit een yoorkcursalteniatief opge-
levenl. De belangrtjkste ingrediënten daarvan worden
in het H)lgende hoofdstuk beschreven.
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VVat gaat er gebeuren?
Om de rivier ter hoogte van de Overdiepse Polder meer ruimte te geven zijn verschilende waterstaatkundige
en ruimtelijke maatregelen nodig. In de eerste plaats komt er landinwaarts een nieuwe dijk en wordt de
huidige dijk gedeeltelijk afgegraven. De landbouwgronden die buitendijks komen te liggen. gaan bij hoge
waterafvoeren meestromen met de rivier. Om het water. na een overstroming. uit de polder te laten wordt
een uitstroomopening gemaakt. De zone tussen de verlaagde en de nieuwe dijk blijft een agrarische functie
houden. Aan te leggen terpen langs de nieuwe dijk bieden een vestigigingsplaats voor het woonhuis en de
bedrijfsgebouwen van negen agrarische bedrijven. Alle bestaande agrarische bebouwing wordt gesloopt. In
de studie is veel aandacht besteed aan de inrichting van het gebied in de nieuwe situatie. Met het aog op de
beoogde schaalvergroting van de taekomstige bedrijven vindt er een herverkaveling van de gronden plaats.
Het plan biedt straks oak extra mogelijkheden am te wandelen. fietsen en van het landschap te genieten.

Op de kaart is te zien wat er zoal gaat gebeuren in de
Overdiepse Poldei: De bclangr~jkste onderdelen van het
plan komen hieronder stuk voor stuk aan de orde.

Nieuwe primaire waterkering
Om de gewenste ruimte voor de rivier te verkrijgen, komt
de nieuwe dijk aan de zuidzijde van de polder verder
landimvaans te liggen. De nieuwe dijk loopt als een
strakke, vlocieiide lijn door het landschap, gedeeltelijk
op de plek van de bestaande kade (nu regionale
waterkering) langs het Oude I\'laa~jc. De belijning en de
vormgeving maken de dijk herkenbaar als een modern
waterstaatkundig werk dat aansluit aan bij de vorii van de
huidige dijken langs de Bergsche J\laas.
De kruin van dc nicuwe dijk is 9 m breed. Daarop
komt ecn openbare weRvan 6 ii breed inc1l1sieffìeis-
siiggestiestroken. Om parkeren langs dc wcg mogelijk tc
makcn wordt de dijk op enkele plaatsen i 0 m breed, ovcr
ecn lengte van in totaal 500 m. Aan weerszijden van de
dijk komt een halfverhard inspectie- en ondcrhoiidspad
van 5 II breed.
De kern van de dijk besiaat uit zand. Daarop komt een
kleilaag van niin. 1,5 m ter versteviging van de dijk.

Tegen de zijkant van de dijk (het talud) komt een
aarden laag ,vaarop (gras)vegetatie wordt ingezaaid,
dic bestand is tegen erosie en die - aan de zijde van het
Oude ~laasje - ook waardevol is uit het oogpunt van
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natuur. De vegctatie wordt 'natulIrtechnisch' beheerd.
Dit bctekent onder meer dat cr hooguit tweemaal per
jaar gemaaid wordt, al dan niet in combinatie met
nabeweidcn.

Tussenkade langs de Bergsche Maas
De bestaande dijk (primairc waterkcring) langs de
Bergsche J\laas wordt na de aanleg van de nieuwe
dijk over de gehelc lengte verlaagd tot NAP + 2,5 m.
Hierdoor kan bij extrccm hoog watcr rivierwatcr
uit de Bergsche ìvlaas door de polder stromen. De
,vaterstand bovenstrooms op de rivier daalt daarmee
ongeveer 27 cm. De afgegraven d~jk, tusseiikade
genoemd, zal gemiddeld eens per 25 jaar overstromen.
Op dc tlssenkade komt een halfverhard inspectie-
en onderhoudspad van 5 IJ breed. Dit pad is ook
toegankelijk voor wandelaars en fietsers en geeft toegang
tot het cultuurliistorisch waardevolle oorlogsmonument.
Het pad is niet toegankel!jk voor auto's.

Uitlaatconstructie
Voor het uitlaten van waler uit de polder na inundatie
wordt in de westhoek van de polder een uitwateringschiiker

(suatiesluis) aangelegd van 4 Hl breed en 2 Hl hoog.
Hei water stroomt uit zodra het wateriiiveaii op dc
Bergsche ~laas beneden het niveau van de tussen kade

(2.50 in + NAP) daalt.
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Waterplas Uiterwaarden
- waterhuishoudkundige en hier zijn geen maatregelen
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- verlagen bestaande dijk
- voet / fietspad over de kruin

(rondje polder)
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Overdiep~e Polder

£
Veerhuis
. recreatieterrein: camping en

jachthaven
- ingepast in ecologischezone
. voldoende afstand tot
agrarisch bedrijf op terp

500m

Dussensche Gantel
. bloemrijkgrasland op

stroom rug tussen woterloop
en weg richting oud gemaal

. voetpad van dijk tot dijk

. informatiepunt nabij gemaal
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Terpen
. ferpenreeks:

. terpen von min of meer gelijke omvang

. geli¡ke afstand tussen terpen

. vloeiende curve
. robuuste erfbeplanting
. stedenbouwkundige en architectonisch
samenhangende bebouwing

Ecologische zone langs Oude
Moosje
. natuurcompensatie en verruimen

bestaande EVZ
. oude kade zoveel mogelijk behouden

(wandelpod)
. ruimte voor toekomstige dijkversterking
- ruimte voor waterberging

Nieuwe dijk
- vloeiend trace (geen scherpe
knikken en rechtstanden)

. voldoende afstand tot Oude
Maasje i.v.m. toekomstige
dijkversterking en ecologische
zone

Waterhuishouding
- bestaand gemaal vernieuwen
- suatiesluis aanleggen
- graven waterplas
- bestaande infrastructuur op

hoofdlijnen handhaven
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Aan de lIitstrooinz~jde van de uitwateringsdiiikcr wordt
een al bestaande watergang in de uiterwaard \'erhreed
tot ongeveer 20 il (met een bodempeil op circa
2.0 ll- NAP). De watergang voert het uitstroinende
water iiaar (Ie Bergsche J\laas.
Zodra de waterstand na eeH O\"erstroming tot ongeveer
iiaaiveldniveau is gedaald, zal de verdere bemaling
tot het normale polderpeil plaatsvinden via tijdelUk
in te schakelen pompcapaciteit van ca. 200 à 300 ii:'/
min. Dit 'restwater' stroomt via de poldcrsloten en
het te verhreden hoofd toevoerkanaal (noordelijke
watergang) naar de opgestelde t\idelijke hemaling.
De locatie voor de tijdelijke pompen wordt aangelegd
hU de suatiesluis.

Aanleg van terpen en landbouwkundige
herverkaveling
Om de polder geschikt te maken voor O\'erstroming b!j
extreem hoog \vater moeteii de bestaande boerderijen
en agrarische bedr!ifsgebollveii in de polder wonJcn
gesloopt. Er worden 9 terpen aangelegd, waarop
ongeveer de helh van de 17 boeren hun bedrijf kunnen
herbouwen. De overige boeren zetten huil bedrUf straks
elders voort. Van de Cj terpen zijn er 4 dubbele terpen.

Tussen de beide erven van een dubbele terp loopt een
weg van de dijk naar beneden, de polder in.
De ligging van de terpen langs de primaire waterkering
is bepaald door:
. de noodzaak oni binnen de strooinll1we zone te

blijven;
. het streven naar een eenduidige terpen reeks. Dat

wil zeggen dat de vorm, Oii\",-iig en afstand tussen de
terpen lIin of meer gelijk zUn, zodat een terpeiireeks

met een constante ritmiek ontstaat;
. de wens van de blUvende agrariërs om zonder

tussentijdse verhuizingen van hun huidige hoenlerU
naar de terp te kuniicn verhuizen. Om deze reden
liggen de terpen zoveel rnoge1Uk op plaatsen waar nu

geen hoerdel~jen staan.
De terpen worden tegen de \"erlegde waterkering
aangelegd op een hoogte \'aii circa 6 m, zodat er
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geen overstromingsgevaar is in het geval de polder
\'olloopt. Er is voor gekozen de terpen zo te ont-
werpen dat ze voor een lange periode (I OOjaar)
n~ilig zUn voor h00t,ywater. De terpen krUgen een
oppervlakte van circa 2,25 ha zodat er voldocnde
ontwikkelingsmogelUkheden zUn in de toekomst.
Behalve een woon- en agrarische bestemming bieden
de terpen ook ruimte aan nevenactiviteiten die passen
in het gebied (b\ivoorbeeld zorgboerderij, bed and
breakf~ist, etc.).

De terpen vormen de 'iconen' van de nieuwe polder.
Door de terpen te beplanten zijn ze al van vene
zichtbaar als 'groene eilanden'. Rondom de terpen
komt een half\'erhard inspectie- en onderhoudspad
van 5 m breed. Dit pad is zowel toegankelUk voor
het waterschap als de terpbe\voners. Ook wordt een
watervoerende watergang aangelegd om afstromend
water op te vangeii.
Doordat er 8 van de huidige 17 bedrijven verdwijnen
is er meer grond O\'er voor de overblijvelHle boe-
renbedr~jven. Dit is belangrUk voor duurzame
landboiiwhedrijn~n. De hedrU\"en wonlen echter
niet alleen groter. Hei is de bedoeling dat door
Iierverkaveling de grondeii ook heter aan elkaar sluiten,
zodat de boeren in de toekomst grotere huiskave1s

kunnen krUgen.

Het aanpassen van de (waterhuishoudkundige)
infrastructuur
TUdens periodes niet veel iieerslag, in combinatie
met hoge \\'aterstanden in de rivier, ontstaat er een
overschot aan water in de Overdiepse Polder. Dit
overschot wordt in de normale situatie via het gemaal
naar de Bergsche l",faas gepompt. Het bestaande gemaal
in de Overdiepse Polder kan niet in de huidige voril)
gehandhaafd bi~jven, omdat het straks in een gebied ligt
dat kan O\'erstromeii. Na onderzoek in de planstudie
fase is ervoor gekozen het gemaal op de huidige locatie
te herbouwen. DaarbU zullen de technische ruimten

(meischakelkasten, etc.) boven het hoogwaterniveau
worden gebracht. De capacitcit van het gemaal hoeft



niet te worden aangepast omdat het slechts alleen zal
worden ingezet wwr drooglegging van de polder na
een overstroming.

Om de polder na een overstroming weer droog te
kr~jgeii moet de noordelUke watergang over een
lengte van 4 km worden verbreed meI 3 m tot een
breedte ,'an 6 m. Ook moeten enkele duikers in deze
watergang groter worden gemaakt.
Het verhreden van de nooldelUke watergang
en het vergroten van de duikers heeft ook een
gunstige invloed op de \vaterstanden in de
iioordel~jke watergang en in de van zlIid naar noord
lopende watergangen die daar b~j de dagelUkse
\vaterhuishoudkuiidige situatie op aansluiten.
De Veerweg wordt naar het westen n~rlegd, zodat
de afì'itten kunnen worden opgenomen in hei talud
van de nieuwe dUk en geen obstakel vormen voor de
doorstroming van de polder. De huidige Veerweg
(essenlaantje) wordt omgewirmd tot fietspad.

Afgraven gronddepot
Voor het lIityoeren van de diverse maatregelen zal
veel grond moetcn worden vcrzet. Daartoe \\'ordt
het gronddepot in het wcstelUke deel van de polder
voor een dee1tot het maai"e1d afgegraven. De grond

die uit het depot vrUkomt, kan gebruikt worden
"001' aanleg van de terpen en dc nieuwe primaire
waterkering.

Westplas
Een deel van het gronddepot ,vordt ,'erder
afgegraven tot 7 m-NAP. Hierdoor ontstaat een plas,
\Vestplas genoemd, die is nodig om de rivierkundige
doelstelling (27 cm \'~r1aging ,'an de waterstand)
Ie haleii en urn voldoende grond beschikbaar te
hebben voor de aanleg van de nieuwe dUk en de
terpen. Daarnaast heeft de \;'estplas een fuiictie in
het waterhiiisholidingsysteeIl. HU een overstroming
stroomt overtollig water uit de 11Oordelljke sloot \'a
de \Yestplas Ilaar de Bergsche .Maas. De noordelUke
watergang is onder normale omstandigheden door
middel van een stuw afgescheiden van de \Yestplas.
De \\'estplas krUgt ook eeii ecologische hetekenis
dankzU natu\lrvriendelUke oen'rs en moerasachtige
n~getatie. Driekwart van de plas wordt met het oog
op Iiet ecologisch functioneren weer ondiep ge-
maakt tot maximaal 4.0 m -NAP. Om te \')(rkomen
dat door hei graven van de westelijke plas extra
kwelwater doordringt, krUgt de bodem van de plas
een goede bodemafdicliting.

Rivierverruiming Overdiepse Polder 15
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De gevolgen voor het milieu
In de Projectnota/MER zijn de effecten van de beschouwde alternatieven uitgebreid beschreven.
Hieronder valgt een overzicht van de belangrijkste effecten van het voorkeursalternatief.

Veiligheid
DOOf hei verlagen van de bestaande d~jk langs de
Bergsche Maas kan hU hoog water rivierwater door de
polder stromen. De waterstand bovenstrooms op de rivier
daalt daarmee ongeveer 30 cm.

Landbouw
Het aantal en de OlllYang van de terpen, alsmede de
hoeveelheid beschikbare landbouwgrond na her:.
inrichting van de polder zUu voldoende voor een
duurzame toekomstgerichte landhotlv. Als de polder is
overstroomd - wat gemiddeld eens in de 25jaar gebeurt-

kan er enkele weken niet worden geboerd. Na een
on~rstromiiig zijn over het algemeen geen structurele
problemen te verwachten voor het gebruik van de grond
als grasland of akkerbouwland. \Vcllicht bestaat er een
risico op hruInroL Als inderdaad na inundatie bruin rot
is aangetroffen, zal enkelejaren geen aardappelteelt
in de polder mogei~jk zjjn. Ook bestaat het risico op
structuurdegradatie. Dat is echter snel te verhelpen
door extra grondbewerkingen. Eventuele schade als

gevolg van een overstroming zal worden vergoed via het
'RUkskader schadevergoeding Ruimte voor de Rivier'.
De schadevergoeding na overstroming vindt plaats op
basis van feitelUk geleden schade per overstroming.
Thans z~jn er 17 bedi~iven die in de polder gemiddeld
30 ha grond in pacht of eigendom hebben. In de toekomst
z~jn dit er 9 met in circa 45 ha grond. De bedrUven worden,
niet alleen groter, ook zullen de gronden heter aan elkaar
shiiten, waardoor grotere huiskavels mogcl!jk zUn.

Waterhuishouding
De effecten van de herinrichting op het grondwater-
systeein in de Ovenliepse Polder zUn gering. T!idens
overstroming van de polder kan een tUdeltjke
afname in kwel optreden. Eventuele gevolgen voor
de kwe1situatie door het graven van de westel!jke plas
worden voorkomen door een goede bodemafdichting
in het geval de deklaag wordt aangetast. Voor de
ah'oer van water uit de polder na inundatie worden de
westplas el1 een uitwateringsduiker aangelegd en enkele
watergangen verhreed.
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Ecologie
Door de ingrepen in de Ovcrdiepse Polder verd\\~jnen drie
gebic(ljes (\~an in totaal circa 4 ha) die onderdeel uitmaken
van de Groene HoofClstntctulir (CBS). Deze bo~es
\vorde!i ruimschoots gecompenseerd door de aanplant van
llOercl'ibos in de zone langs het Oude Maa~jc. Daarnaast
wordt de bestaande zone, die een ecologische verbinding
\'mllt, \'cnter uitgebreid en versterkt als moeraszone. Op de
Ol iele kade zal stlooiidalgrasland wOldeli onn\ikkeld.
Verder \uor¿iet het plan in ecologische oiitwikkeling langs
grote delen van de \vestelUke plas. Naast de verplichte
natuulcoinpensaiie leidt hciinrichlIng tot een substantiële
toename van hei areaal natuur in het gebied.

Landschap en cultuurhistorie
De herinrichting leidt tot behoud en waar llogelUk
versterking van enkele cultiiirhistorische relicten en

landschappelUke waarden in de polder, zoals de oude
oeverwalstructuur langs de westzUde \.ul de Dussensche
Gantel, het oude gemaaltje, het historische essenlaantje
en het henlenkingsreliet voor de slag hU de Capelsche
Veer (\-rilg en oorlogsmonument). Daarnaast past de
vloeiende helUning van de nieuwe primaire waterkering en

de terpen reeks goed in het landschapsbeeld. De nieuwe
inrichting van de polder sluit goed aan hU het strakke
beeld van de Bergsche Maas ('man-made river').
Ten slotte zorgt het plan ervoor dat de beleidsmatig vast-

gestelde landschappelijke waarde (openheid) verder
verbetert. Zo verdwtjnt niet waardevolle beplantiiig uit de
polrler.

Recreatie
In de huidige Overdiepse polder is een H)(rziening voor
dag- en verblijfsrecreatie in de vorm van een jachthaven.
Deze blijft hU de nieuwe inrichting gehandhaafd. ßU de
aanleg van de niemve dijk wordt rekening gehouden met
eventuele toekomstige uitbreiding van dejachthaven.
Verder biedt de Overdiepse Polder in de bestaande
sitiiatie mogeltjkheden voor fietsrecreatie. Door liet
gebied loopt een aantal gemarkeerde fietsroutes. De
oversteekinogelijklieden (pontjes) over de Bergsche
i\laas en het Oude i\laa8e spelen hierbij een belangrijke
roL. Zowel het vccr over de Bergsche Ì\laas als de fìeL'ipont
over het Oude Maa~je bltj\'en gehandhaafd. In de polder
is de infrastnlcHlll voor wandelaars zeer beperkt. l\let
het behoud van het fietspad over de huidige Veerweg
en de aanleg van nieuwe fiet'ipaden over de tussen kade
en aan de oostzUde van de \Vestplas ontstaan extra
mogelUkheden om te fieLo;en. Ook de infrastructuur voor
,vandelen wordt gehandhaafd en versterkt. Zo komt aan
de oostkant van de Dusscnsche Gantel een laarzen pad
dwars door de polder die de nieuwe en oude dUk
verbindt. De oude kade aan zuidzUde van de polder bltjft
als wandelroute behouden.
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