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Donderdag 30 mei 2019

ALBLASSERWAARD, WOENSDAG 29 MEI
Bodemdaling

Landschapsarchitect Peter de Ruyter: ‘Het gebied moet als een spons gaan werken’

Meer ruimte voor water in de Waard
Niet al het water wegpompen, maar er juist plaats voor maken; landschapsarchitect Peter de Ruyter stelt
dit voor om de leefbaarheid van de Alblasserwaard ook op de langere termijn mogelijk te maken.
alblasserwaard • In opdracht van de
provincie Zuid-Holland stelde hij ‘Naar
een weerbare Waard’ een wenkend perspectief voor de Alblasserwaard in
2050, opgebouwd vanuit een robuust
watersysteem en een veerkrachtige bodem’ samen. Het is één van de vervolgen op het perspectief dat de stuurgroep Groene Hart vanuit de provincies
Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland opstelden. In iedere provincie
werd een gebied uitgekozen om dit in
de praktijk uit te werken. In Zuid-Holland werd dit de Alblasserwaard.
Landschapsarchitect Peter de Ruyter
verdiepte zich hierin en presenteerde
in mei de resultaten. “Het is een denkrichting voor de langere termijn”, zo
benadrukt hij. “De bodem is de basis.
Momenteel wordt overal hetzelfde waterpeil gehanteerd, terwijl er meer verschillende bodemstructuren zijn dan
we denken. Aan de randen is sprake
van klei op veen, in het hart van de
Waard heb je een puur veengebied.
Doordat de klei een beschermende
laag vormt, daalt de bodem in het midden het snelst en krijg je een badkuipeffect. Bleskensgraaf wordt steeds meer
het diepste punt van het gebied en daar
gaat het water dus naar toe.” Om de

bodemdaling tegen te gaan is het vasthouden van water van groot belang;
veen verdwijnt doordat het droog komt
te staan. “Het gebied moet als een
spons gaan werken; we moeten af van
de traditionele denkwijze dat het water
zo snel mogelijk weggepompt dient te
worden.” In de presentatie komt onder
meer de Zouweboezem bij Ameide aan
bod; dit natuurgebied met nieuwe
broekbossen wordt als seizoensberging ‘Zouwespons’ benoemd, waardoor het Natura 2000 gebied als geheel
robuuster wordt. Je hebt met de bodem
al goud in handen. Veen heeft een
groot water vasthoudend vermogen.
Daarmee speel je tegelijkertijd in op
klimaatveranderingen met meer hoosbuien én periodes van droogtes, zoals
we die afgelopen zomer meemaakten.
In de winter moet je het waterpeil hoger houden; in een droge zomer ben je
dan minder afhankelijk van het binnenpompen van water uit de rivieren.”
Om meer ruimte te bieden aan het water stelt De Ruyter daarnaast een
nieuwe ‘tussenboezem’ voor met een
flexibel peil: de huidige achterweteringen bij Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf
en Oud-Alblas kunnen daarvoor gebruikt worden, in combinatie met het

‘Verzoek kwam uit de Alblasserwaard’
ALBLASSERWAARD • “De keuze viel op de Alblasserwaard omdat hier prachtig de
overgang van klei op veen naar echt veen te zien is”, licht Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, opdrachtgever van Peter de Ruyter. “Daarnaast
bleek uit gesprekken dat er nog weinig kennis is over bodemdaling in dit gebied
en dat vanuit de Alblasserwaard de roep kwam: ‘Kom ons hiermee helpen.’ Veenenbos verstrekte de opdracht naar aanleiding van een verzoek van de Stuurgroep
Groene Hart. “Zij hebben twee jaar geleden het ‘Perspectief 2040 Groene Hart’
opgesteld. Naar aanleiding daarvan is aan ons gevraagd om te helpen bij de praktische invulling. Daar hebben we mee ingestemd en gekozen voor de basis: de bodem. Want alle andere vraagstukken als woningbouw en vervoer zijn daarvan afhankelijk.” Op basis van het werk van De Ruyter verstrekt Veenenbos een advies
aan de stuurgroep. “Dat zal eind juni, begin juli gebeuren.”

Inloopavond zijinstromers Wetech
op Gilde Vakcollege
gorinchem • Voor zij-instromers
(leerlingen uit de klassen 1 en 2 van
het voortgezet onderwijs die willen
switchen van opleiding) houdt bedrijvenkring Wetech op woensdag 13 juni
een inloopavond. Op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem kunnen de tieners en hun ouders vrijblijvend kennismaken met de kansen die
een opleiding in de techniek biedt.

tussenliggende gebied naar de AlblasGraafstroom. “De achterweteringen
liggen er al; alleen moet er een buitenkade worden aangelegd. Dat biedt kansen voor recreatie met wandel- en fietspaden en de watergangen langs de
nieuwe kade zijn aantrekkelijk voor
kano’s en andere bootjes.” De nattere
bodem is ook goed voor de biodiversiteit. “Je kunt zo een robuust gebied
voor weidevogels realiseren van vier-,
vijfduizend hectare. Het zal in de Binnenwaard wel een andere manier van
omgaan met de weidegrond betekenen
waarvoor melkveehouders samen moeten werken.” In de presentatie is onder
meer sprake van gebiedscoöperatie De
Weerbare Waard en collectieve hooischuren om kruiden- en vezelrijk hooi
te delen met boeren die aan de randen

Stuurgroep Groene Hart
De Stuurgroep Groene Hart bestaat uit gedeputeerden, wethouders en vertegenwoordigers
van de waterschappen uit
Utrecht, Zuid-Holland en
Noord-Holland. Doel: de ontwikkeling van een mooi, vitaal,
duurzaam en waardevol landschap in het Groene Hart.

van de Waard hun bedrijf hebben.
“Daarvoor kijken we naar jonge boeren
die die stap willen zetten. Maar we
moeten hen dan wel een perspectief
kunnen bieden voor de lange termijn.”
Geurt Mouthaan

Onderzoek plannen Giessen-Oudekerk
giessen-oudekerk • De dorpsraad
van Giessen-Oudekerk, Stichting
O2A5, jongerensociëteit De Korf, Ontwikkelcombinatie Van der Padt/Van
den Heuvel en de gemeente Molenlanden hebben op maandag 27 mei hun
handtekeningen gezet onder een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw

Er zijn verschillende richtingen waarover op woensdag 13 juni informatie
wordt gegeven: bouw, wonen en interieur; produceren, installeren en
energie en mobiliteit & transport. Directeur Krijn Redert: “De enige voorwaarden die we aan zij-instromers
stellen zijn interesse in techniek en
een praktijkgerichte leerstijl. Verder
bieden we elke leerling die zich via
deze weg aanmeldt een maatwerkoplossing.” Het adres van het Gilde Vakcollege is aan de Gildenweg 4. Inlopen
kan van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie is beschikbaar via onderstaande website.

q WWW.STICHTINGWETECH.NL

• Bleskensgraaf zal als de bodemdaling doorzet het diepste punt in de Alblasserwaard worden.

schoolgebouw, woningbouw en een
geschikte locatie voor jeugdsoos De
Korf.
In de overeenkomst hebben de betrokken partijen vastgelegd op welke
manier ieder zich inzet voor het haalbaarheidsonderzoek. Eind 2018 stelde

de gemeenteraad van de voormalige
gemeente Giessenlanden budget beschikbaar voor de uitvoering van een
haalbaarheidsonderzoek. In de afgelopen periode hebben de betrokken
partijen concrete afspraken gemaakt
en deze vastgelegd in de intentieovereenkomst.
Met de ondertekening van deze overeenkomst start het project waarin de
haalbaarheid van de realisatie van een
nieuw schoolgebouw, de bouw van
een nader te bepalen aantal woningen
en geschikte varianten voor de locatie
van jeugdsoos De Korf wordt onderzocht.
Bij dit onderzoek voor De Korf wordt
ook de huidige locatie meegenomen.
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het najaar van
2019 verwacht.

• De betrokken partijen bij de ondertekening.

Wethouder Johan Quik: “Het is mooi
om te zien hoe gemotiveerd alle betrokken partijen zijn om te zorgen dat
Giessen-Oudekerk een dorp blijft
waar het prettig wonen en leven is.
Met deze intentieovereenkomst zetten
we met elkaar een belangrijke volgende stap.”
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Gorinchem krijgt
een Montessori
basisschool
gorinchem • Na de zomervakantie
opent een nieuwe basisschool de deuren in Gorinchem. Stichting OVO, het
bestuur van het openbaar onderwijs
in Gorinchem, richt een nieuwe
school op met een onderwijsconcept
dat Gorinchem nog niet in huis had:
Montessorionderwijs.
Voor de nieuwe wijk Hoog Dalem
bouwt de gemeente een brede school
waarin Stichting OVO en LOGOS een
basisschoollocatie huisvesten. De
brede school wordt, volgens planning,
in 2021 in gebruik genomen.
David Kranenburg van Actief Ouderschap is nauw betrokken bij het opzetten van deze nieuwe school: “Met
ouders en medewerkers hebben we al
een jaar geleden hun wensen en verwachtingen over deze nieuwe school
besproken. De uitkomsten waren duidelijk. De nieuwe school in Hoog Dalem moet een kleinschalige, vriendelijke en duurzame school worden
waar kinderen ontdekkend en spelend kunnen leren, op eigen tempo en
met uitdagende materialen. Stichting
OVO heeft hierop besloten om een
openbare, eigentijdse Montessorischool op te richten.”
Gerda Mulder, projectleider van deze
nieuwe school, is blij met de reacties
die zij nu al ontvangt. “De interesse in
een montessorischool blijkt groot, we
starten dan ook al in september 2019
met de eerste kleuterklas.” De brede
school in Hoog Dalem is dan nog niet
gebouwd, daarom start de school op
een tijdelijke locatie aan de Top Naeffstraat, waar nu het Tienercollege zit.
De leerkrachten voor de nieuwe
school, zullen eerst een aanvullende
opleiding specifiek voor montessorionderwijs volgen. Een team van zeven
leerkrachten die al bij OVO werkten,
start komend schooljaar met deze opleiding. Voor meer informatie: www.
montessorihoogdalem.nl.

