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In het vorige hoofdstuk is een visie voor de 
lange termijn geschetst. De visie gaat uit van 
een mogelijke afvoer van 18.000 m³/s over 
de Rijntakken en 4.600 m³/s over de Maas. 
Voor de korte termijn geldt een maatgevende 
afvoer van 16.000 m³/s voor de Rijntakken en
3.800 m³/s voor de Maas. In dit hoofdstuk 
wordt stilgestaan bij de maatregelen die de
voorkeur hebben van de Stuurgroep 
Benedenrivieren voor de korte termijn. 

Korte termijn maatregelen

Korte termijn maatregelen zijn een eerste stap op 
weg naar de lange termijn oplossing 
De maatregelen voor de korte termijn moeten 
bijdragen aan het realiseren van de in hoofdstuk 
2 beschreven visie voor de lange termijn. Met de 
korte termijn maatregelen wordt een eerste stap 
gezet op weg naar de lange termijn oplossing. 

Benutten binnendijkse ruimte op de korte termijn
Het realiseren van maatregelen in het binnendijkse 
gebied heeft de voorkeur boven het realiseren van 
maatregelen in het buitendijkse gebied: 

· Dit voorkomt ruimtelijke reserveringen. Voor 
de buitendijkse gebieden geldt al een beperkt 
regime voor ruimtelijke ontwikkelingen: 
de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Voor 
binnendijkse gebieden geldt een dergelijk regime 
niet. Het planologisch reserveren van gebieden is 
een optie om de benodigde ruimte toch voor de 

toekomst beschikbaar te houden.
 Dit heeft als groot nadeel dat gebieden 

gevoelsmatig “op slot” gaan. Daarom gaat 
de voorkeur uit naar het zeer terughoudend 
omgaan met reserveringen en dus voor het eerst 
uitvoeren van binnendijkse maatregelen;

· Door nu ingrijpende binnendijkse maatregelen 
uit te voeren wordt maximale duidelijkheid 
geschapen voor bewoners en gebruikers van het 
rivierengebied en ontstaat een basis om goede 
afspraken te maken.

“Een grote klap” heeft de voorkeur boven 
“sprokkelwerk”
De voorkeur gaat uit naar het eerst realiseren 
van relatief “grote klappen” bestaande uit de 
Noordwaard en de Overdiepse Polder. Kleinere 
buitendijkse maatregelen blijven dan over 
om met maatwerk in de toekomst voldoende 
waterstanddaling te realiseren. 



3.4 Binnen Nes
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Lek
Korte termijn: taakstelling 20 cm bij Schoonhoven 

Vanwege het ontbreken van de benodigde ruimte 
en de nadelige gevolgen van zomerbedverdieping 
heeft dijkversterking langs de Lek de voorkeur. 
De meeste dijkvakken langs de Lek voldoen nu of 
in de nabije toekomst (na uitvoering van het Delta 
Plan Grote Rivieren) aan de nieuwe maatgevende 
afvoer. Dit betekent dat slechts plaatselijk extra 
dijkversterking noodzakelijk is om in 2015 de 
veiligheid op het vereiste niveau te kunnen krijgen. 
Hiermee is circa 5 miljoen euro gemoeid.
Omdat de lopende en voorgenomen dijkversterking 
niet of nauwelijks aan de binnenzijde van de dijk 
kan plaatsvinden vanwege de lintbebouwing is 
dijkversterking aan het buitentalud de enige optie. 
Daarmee neemt dijkversterking ruimte van de rivier 
af, waardoor compenserende maatregelen nodig 
zijn. 

pagina 27:

Illustratie mogelijke inrichting Noordwaard, met in het midden 

een doorstroomgebied en aan weerszijden zomerpolders. 

De overstromingsfrequentie legt beperkingen op aan het 

grondgebruik. 

De dagelijkse situatie (links), de situatie enkele keren per jaar 

(midden) en de situatie ongeveer één keer per 20 jaar (rechts).

Mogelijke compenserende maatregel bij dijkversterking langs de 

Lek; het verlagen van de zomerkade van de Binnen-Nes.
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Merwedes (Boven Merwede, Beneden Merwede 
en Nieuwe Merwede)
Korte termijn: taakstelling 19 cm bij Werkendam en 
34 cm bij Gorinchem 

Overeenkomstig de uitkomsten van 
de ontwerpsessies heeft de Stuurgroep 
Benedenrivieren de voorkeur om als eerste stap de 
maatregel “Noordwaard geheel meestromend” 
in te zetten. De grootste en meest ingrijpende 
binnendijkse maatregel wordt dan op korte termijn 
ingezet. Daarmee wordt in één keer een grote klap 
gerealiseerd in het benedenrivierengebied. 

De Noordwaard geheel meestromend
Met deze maatregel wordt het gehele 
landbouwgebied de Noordwaard buitendijks 

gebied. Tijdens hoge rivierafvoeren kan het water 
dan via de Noordwaard naar het Gat van Van 
Kampen en het Hollandsch Diep stromen. 
Om dit te realiseren moeten de dijken gedeeltelijk 
worden afgegraven. Om voldoende water af te 
voeren is een grote instroomopening nodig.
Het gevolg is dat ook bij minder hoge 
waterstanden, water de Noordwaard instroomt. 
Delen van het gebied stromen dan minimaal enkele 
keren per jaar, vooral in de wintermaanden, onder 
water. In de overige delen gebeurt dat veel minder 
vaak (circa één keer in de twintig jaar). 
In de nieuwe situatie is het gebied niet meer voor 
de huidige manier van landbouw geschikt.
Alleen extensief grondgebruik is mogelijk.
Dat kan variëren van een overstromingsgebied met 
slikken en geulen, tot een (nat) graslandgebied 

met veehouderij. Ook biedt de maatregel goede 
kansen voor uitbreiding van natuur en recreatie in 
de Biesbosch. Het blijft een open gebied om als het 
nodig is het water ongehinderd te laten passeren. 

Voldoende waterstanddaling op de korte termijn
De maatregel “Noordwaard geheel meestromend” 
levert voor de korte termijn ter plaatse van 
Werkendam veel meer waterstanddaling op dan 
nodig waardoor ook ver stroomopwaarts een 
waterstanddalend effect optreedt. Bij Gorinchem is 
het effect 35 cm. Met de maatregel “Noordwaard 
geheel meestromend” wordt in één klap voldoende 
waterstanddaling gerealiseerd voor de Boven 
Merwede, de Nieuwe Merwede en de Beneden 
Merwede. De kosten van de maatregel bedragen 
ongeveer 330 miljoen euro.



3.7  Noordwaard meestromend middendoor
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Begrip onder voorwaarden
Bij de bewoners en gebruikers van het gebied 
bestaat begrip voor de maatregel, mits men 
op korte termijn duidelijkheid krijgt en aan een 
aantal wensen en voorwaarden tegemoet wordt 
gekomen. De belangrijkste voorwaarden en 
wensen zijn:

· De mensen moeten, indien gewenst, in de 
Noordwaard kunnen blijven wonen;

· Er moet snel duidelijkheid komen (binnen 2 jaar). 

Dus niet wachten met een verdere verkenning 
van de mogelijkheden tot een definitief PKB-
besluit;

· Er moet een goede (schade) regeling komen 
voor beëindiging/verplaatsing van agrarische 
bedrijven en procedures moeten hiervoor binnen 
enkele jaren worden doorlopen;

· Bewoners en eigenaren moeten bij 
verdere verkenning van mogelijkheden en 
wenselijkheden worden betrokken.

Aanvullende ambities 

Met het inzetten van de maatregel “Noordwaard 
geheel meestromend” wordt voldoende 
waterstanddaling gerealiseerd op de korte 
termijn. Toch zou de Stuurgroep Benedenrivieren 
de maatregelen “bedrijventerrein Avelingen” 
en “bedrijventerrein Steurgat” graag willen 
realiseren. De initiatiefnemers van deze twee 
projecten, de gemeente Gorinchem en de 

Maatregel Noordwaard gezien in zuidwestelijke richting. 
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gemeente Werkendam, melden dat zonder budget 
van Ruimte voor de Rivier, de projecten niet te 
financieren zijn. Uitvoering vóór 2015 vinden beide 
gemeenten echter wel wenselijk. Beide projecten 
zijn op de lange termijn wel noodzakelijk voor 
Ruimte voor de Rivier. Het betreft:

Maatregelen bij het Steurgat inclusief verplaatsing 
van de sluis t.b.v. een 3e haven voor Werkendam 
(indicatie investeringskosten 200 miljoen euro)
Deze maatregel betreft het verplaatsen van de sluis 
over 2 km in zuidelijke richting, het vergroten van 
de instroomopening, het verbreden en verdiepen 
van de stroom-/vaargeul van het Steurgat ter 
plaatse van het huidige en het nog te ontwikkelen 
bedrijventerrein (3e haven) en het realiseren van 
een overlaat. Afvoer van water via de Noordwaard 

wil Avelingen-Oost herstructureren tot een nat 
bedrijventerrein. Daar is een snelle realisatie van 
de loswal en de daarbij behorende afgraving van 
de uiterwaard voor nodig. Ruimte voor de Rivier 
en verbetering van de economische infrastructuur 
kunnen hier samen gaan.
Een ander probleem dat speelt is de slechte 
bereikbaarheid door de fileproblematiek op de A27 
wat de vitaliteit van het bedrijventerrein hindert. 
Een combinatie met een verbreding van de A27 
en een integrale herstructurering van het natte 
en droge industriegebied biedt mogelijkheden 
voor een win-win situatie. Mogelijk kan dan ook 
het doorstroombaar maken van het zuidelijk 
bruggenhoofd worden uitgevoerd. Nader overleg 
met partijen waaronder Rijkswaterstaat over het 
tijdstip wanneer de A27 wordt aangepakt, is nodig.  

heeft de voorkeur boven afvoer via het bestaande 
Steurgat, zodat opstuwing op de Bergsche Maas 
beperkt blijft. De ondernemers van Werkendam 
hebben aangegeven de 3e haven rond 2015 nodig 
te hebben. Een besluit door de gemeente over een 
3e haven is vooralsnog niet genomen. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar een rapportage van 
de gemeente Werkendam: “Ruimtelijke verkenning 
Steurgat in Werkendam, maart 2004”. 

Bedrijventerrein Avelingen (indicatie 
investeringskosten 85 miljoen euro)
Deze ingreep betreft het verbreden van het 
zomerbed, het verplaatsen van enkele in de rivier 
uitstekende delen van bedrijven, het dempen 
van de binnenhavens en het realiseren van een 
kade als nieuwe loswal. De gemeente Gorinchem 

Maatregel Bedrijventerrein Avelingen.

Maatregel Bedrijventerrein Steurgat met 3e haven gezien in 

zuidelijke richting.
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Bergsche Maas en Amer
Korte termijn: taakstelling 14 cm bij 
Geertruidenberg en 60 cm bij de Overdiepse Polder 

De Stuurgroep Benedenrivieren heeft de voorkeur 
de maatregel "Overdiepse Polder" op korte termijn 
in te zetten. De bewoners van het gebied hebben 
aangegeven bereid te zijn hun gebied in te zetten 
voor Ruimte voor de Rivier, mits de inrichting van 
het gebied daar op wordt aangepast. Er is niet 
alleen draagvlak voor dit project bij de bewoners, 
er is ook steun uitgesproken door de gemeente 
Waalwijk en door de gebiedscommissie Wijde 
Biesbosch.

Het inzetten van de Overdiepse Polder op de korte 
termijn heeft als voordeel dat:

· beschikbare binnendijkse ruimte bij de Bergsche 
Maas meteen wordt benut;

· geen ruimtelijke reserveringen nodig zijn;

· maximale duidelijkheid wordt gegeven aan 
bewoners en gebruikers in het gebied;

· het signaal wordt afgegeven dat de overheid 
initiatieven van bewoners zwaar meeweegt;

· kleinere maatregelen over blijven om met 
maatwerk in de toekomst verhoogde 
waterstanden te compenseren.

De maatregel Overdiepse Polder
Deze maatregel betreft het verplaatsen van de 
boerderijen naar terpen langs een nieuw aan 
te leggen waterkering aan de zuidzijde van de 
Overdiepse Polder. De bestaande waterkering 
wordt plaatselijk verlaagd zodat tijdens hoog water 
een in- en uitstroomopening ontstaat. De polder 
blijft geschikt voor landbouw en zal gemiddeld 
één keer per 25 jaar onder water stromen. De 
investeringskosten van deze maatregel zijn geschat 
op ongeveer 70 miljoen euro.

Voldoende waterstanddaling op de korte termijn 
voor de Bergsche Maas
Met het inzetten van de Overdiepse Polder wordt 
in één klap de gehele korte termijn taakstelling 
voor de Bergsche Maas (bovenstrooms van de 
Overdiepse Polder) gerealiseerd. Benedenstrooms 

van links naar rechts:

Maatregel Overdiepse Polder gezien in westelijke richting.

Maatregel Zuiderklip (bron: DLG Noord Brabant, 2002).

Maatregel Kaden Biesbosch.

Maatregel Kaden Biesbosch gezien in westelijke richting.
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van de Overdiepse Polder resteert een verhoogde 
maatgevende waterstand bij Keizersveer. Het ligt 
voor de hand dit te accepteren aangezien de dijken 
hier hoog genoeg zijn. 

Langs de Amer is op de korte termijn meer nodig
De korte termijn problematiek van de Amer 
is met inzet van de Overdiepse Polder niet 
opgelost. Met de inzet van de Overdiepse Polder 
wordt opmerkelijk genoeg ook benedenstrooms 
waterstandverlaging gerealiseerd. Het meest 
kritische traject is de waterstandverhoging van de 
Donge (ca. 18 cm) en het Wilhelminakanaal.
Beide staan in open verbinding met de Amer.
Het inzetten van de Noordwaard levert hier een 
extra waterstandtoename van 5 tot maximaal 
10 cm op. De dijken zijn hiervoor onvoldoende 
hoog. Dijkverhoging is hier vanwege de intensieve 

bebouwing van Geertruidenberg ingewikkeld 
en kostbaar, echter op de hele lange termijn 
waarschijnlijk onvermijdelijk. 

Voor het realiseren van voldoende 
waterstanddaling van de Donge is naast de 
Overdiepse Polder de combinatie van de volgende 
maatregelen nodig: 

· Zuiderklip; 

· verlagen kaden Biesbosch; 

· Volkerak-Zoommeer. 

De Zuiderklip is een lopend project. In samen-
werking met Deltanatuur en de gemeente 
Drimmelen wordt een oplossing gezocht waarbij 
natuurontwikkeling, behoud cultuurhistorie en 
rivierverruiming samen gaan. Het meestromend 
maken van de Zuiderklip en het verlagen van 

enkele kaden in de Biesbosch vergroot de 
afvoercapaciteit en compenseert daarmee de 
extra waterstandtoename door de inzet van het 
landbouwgebied de Noordwaard. Vanuit het 
budget van Ruimte voor de Rivier is hier circa 5 
miljoen euro mee gemoeid.
Door inzet van de Zuiderklip, het verlagen van de 
kaden van de Biesbosch én het bergen van water 
op het Volkerak-Zoommeer, wordt voldoende 
waterstandverlaging gerealiseerd bij de Donge. 



m

Benedenrivieren in samenhang   32 33 Bureau Benedenrivieren

op het Haringvliet en Hollandsch Diep. Tussen de 
Haringvlietsluizen en Geertruidenberg resteert dan 
geen opgave meer om de waterstand te verlagen. 
De bestaande spuisluizen in de Volkerakdam 
kunnen, na beperkte aanpassingen, hiervoor 
worden ingezet. De dijken van het Volkerak-
Zoommeer voldoen mits enige stabiliteits-
verbeterende maatregelen worden uitgevoerd.
De totale kosten liggen in de orde van grootte van 
40 miljoen euro. Dijkversterking voor een bedrag 
van ongeveer 175 miljoen euro wordt hiermee 
bespaard. Het zeer beperkt inzetten van deze 
maatregel volstaat. De kans wordt ingeschat op 1 
keer per 1600 jaar. Rekening houdend met de lage 

Overige delen Benedenrivierengebied 
Korte termijn: taakstelling 13 cm bij Hellevoetsluis 
en 2 cm bij Dordrecht 

Voor dit hele gebied kan op de korte termijn 
voldoende waterstandverlaging worden 
gerealiseerd door de stormvloedkeringen iets eerder 
te sluiten en door water te bergen op het Volkerak-
Zoommeer. 

Berging op het Volkerak-Zoommeer
Door bij extreem hoge waterstanden water te 
bergen op het Volkerak-Zoommeer daalt de 
maatgevende hoogwaterstand met 10 tot 20 cm 

kans liggen forse mitigerende en compenserende 
maatregelen niet voor de hand. Wel moet nog 
worden bezien welke partijen in het gebied 
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding bij 
mogelijke inzet van deze maatregel. Zo wordt bij 
Tholen een waterfront gebouwd met een tiental te 
laag gelegen buitendijkse woningen. Toekomstige 
bouw moet rekening houden met deze maatregel 
en dus overstromingsvrij zijn. 
Samen met het waterschap Brabantse Delta zal 
de invloed op het regionale watersysteem verder 
worden bestudeerd. 

Drie kansrijke oplossingen voor het Volkerak-Zoommeer 

(bron: projectteam Verkenning oplossingsrichtingen Volkerak-

Zoommeer, Ministerie van V&W, 2003).
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Voor delen van het Haringvliet en Hollandsch 
Diep geldt dat ook zonder een verhoogde 
maatgevende waterstand, dijkversterking nodig 
kan zijn. Golfaanval speelt hierbij een grote rol. 
Buiten het kader van Ruimte voor de Rivier wordt 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dijken 
in het benedenrivierengebied. Mogelijk dat hier 
verbeteringswerken uit naar voren komen die 
gekoppeld (kunnen) worden aan verhogingen, die 
op lange termijn nodig zijn.

Ander beheer stormvloedkeringen 
De stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en 
het Hartelkanaal zijn aangelegd om dijkverhoging 
in het Rijnmondgebied te voorkomen. Bij een 
verwachte waterstand van NAP +3.00 m bij 
Rotterdam en NAP +2.90 m bij Dordrecht gaan de 
keringen dicht. Dit komt overeen met ongeveer 

één keer in de zeven jaar. Door de keringen iets 
eerder te sluiten (bij een verwachte waterstand 
bij Dordrecht van ongeveer NAP +2.80 m) wordt 
in combinatie met berging op het Volkerak-
Zoommeer de taakstelling op de Oude Maas, 
Noord en Wantij, gerealiseerd. Nader overleg met 
betrokken partijen in de eerste helft van 2004 moet 
meer duidelijkheid geven over kosten en baten van 
deze maatregel.
Als gevolg van de zeespiegelstijging zal in de 
toekomst de stormvloedkering vaker moeten 
sluiten dan nu het geval is. 

Óf met het realiseren van voldoende 
waterstanddaling dijkverhoging kan worden 
voorkomen, staat nog niet vast. In het Referentie 
Alternatief Dijkversterking zijn dijken afgekeurd 
vanwege onvoldoende sterkte. Het is nog niet 

bekend of de onvoldoende stabiliteit van de dijken 
samenhangt met de verhoogde waterstand. 
Indien voor ander beheer van de stormvloed-
keringen wordt gekozen kan in de jaren na de 
PKB een beheersstrategie worden ontwikkeld 
die voorkómt dat bij elke aanpassing van de 
taakstelling de discussie opnieuw gevoerd moet 
worden. Nieuwe inzichten kunnen daarin worden 
verwerkt. 

Maeslantkering (bron: Rijkswaterstaat, AGI) (links).

Hartelkering (bron: Rijkswaterstaat, AGI) (rechts).
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Ambities ná 2015

Het blijft niet bij het uitvoeren van het korte termijn pakket. Ook na 2015 
vragen de rivieren meer ruimte. Wanneer dat precies optreedt en in welke 
mate, is nu niet te zeggen. Wel is het verstandig om te komen tot een 
consistente en uitvoerbare volgorde van de resterende maatregelen.
Dit geeft maximale duidelijkheid aan belanghebbenden. Nadere 
afstemming  hierover is gewenst. Per riviertak ligt het volgende min of meer 
voor de hand:

Lek
De Lek kent geen lange termijn taakstelling. Afhankelijk van de snelheid 
waarmee de invloed van zeespiegelstijging doorwerkt in de maatgevende 
hoogwaterstanden is op den duur dijkverhoging nodig.

Merwedes
Na realisatie van de maatregel “Noordwaard geheel meestromend” ligt de 
prioriteit bij maatregelen rond Gorinchem. Zolang geen zekerheid is over 
het realiseren van een retentiegebied, is het verstandig maatregelen bij 
Gorinchem maximaal uit te voeren. Bedrijventerrein Avelingen, het zuidelijk 
bruggenhoofd A27 en de Woelse Waard komen als eerste voor maximale 
uitvoering in aanmerking. Het Natuurgebied Avelingen, de Sleeuwijkse 
uiterwaarden en het buitendijks traject Werkendam kunnen mogelijk 
behoedzamer worden uitgevoerd. 
Vanuit ruimtelijk perspectief is uitvoering van het Steurgat op de korte 
termijn gewenst. Onder motto “in één keer goed” is het idee het natuur-
ontwikkelingsproject Noordwaard en de Scheidingsdijk (het gebied van de 
Hilpolders) te optimaliseren. 
De overige maatregelen (Sliedrechtse Biesbosch geheel meestromend en 
het verdiepen westelijke geulen Biesbosch) hebben de laagste prioriteit. 
Beide gebieden vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn en komen 
pas voor uitvoering in aanmerking wanneer geen alternatieven meer 
voorhanden zijn. 

Bergsche Maas/Amer
De Overdiepse Polder is de eerste stap. De volgorde van de overige 
maatregelen zal in samenhang met de Integrale Verkenning Maas 
moeten worden vastgesteld. 
De Stuurgroep Benedenrivieren is niet van plan de overige binnendijks 
gelegen maatregelen (dijkverlegging aan de noordoever van de Bergsche 
Maas ter plaatse van De Waarden en Keizersveer) uit te voeren tenzij 
de noodzaak blijkt uit IVM. Planologische gebiedsreserveringen zijn dan 
ook niet nodig. 

Overig benedenrivierengebied
Het eerder inzetten van het Volkerak-Zoommeer en 
de stormvloedkeringen zijn de twee mogelijkheden om 
waterstandverhoging te beperken. Dijkverhoging is uiteindelijk 
onontkoombaar. Nadere verkenningen zijn nog wel nodig. Het 
ligt voor de hand om een nadere uitwerking van deze maatregel, 
inclusief eventuele compenserende en mitigerende maatregelen, te 
laten plaatsvinden in het kader van de Planstudie Krammer-Volkerak-
Zoommeer.

Retentie bovenstrooms
Een retentiegebied in het bovenrivierengebied is wenselijk voor het 
benedenrivierengebied. Gezien de grote maatschappelijke weerstand en 
het feit dat deze gebieden op de korte termijn ook al een rol krijgen als 
noodoverloopgebied (calamiteitenpolder), is eventuele realisatie van een 
retentiegebied waarschijnlijk pas als laatste redmiddel in beeld.
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Korte termijn pakket

Samenvattend bestaat het korte termijn pakket 
voor het benedenrivierengebied uit:

· lokale dijkversterking langs de Lek en de 
Oostwaard;

· twee grote binnendijkse maatregelen 
Noordwaard en Overdiepse Polder voor 
respectievelijk de Merwedes en de Bergsche 
Maas;

· inzet van de Zuiderklip en het verlagen van de 
kaden van de Biesbosch om de afvoercapaciteit 
van de Biesbosch te vergroten;

· berging op het Volkerak-Zoommeer;

· eerder sluiten stormvloedkeringen of 
dijkverhoging.

Dit pakket kost ongeveer 470 miljoen euro. Het 
totale budget voor het gehele rivierengebied 
bedraagt ongeveer 2 miljard euro. Met dit pakket 
ruimtelijke maatregelen wordt vrijwel overal 
de waterstandtoename gecompenseerd, met 
uitzondering van twee plaatsen. Dijkversterking 
is hier niet te voorkomen omdat een ruimtelijke 
oplossing extreem duur is (Lek), of omdat 
een ruimtelijk alternatief niet voorhanden is 
(Oostwaard).

Zoals eerder gezegd kan ook elders in het 
benedenrivierengebied dijkversterking nodig zijn 
vanwege onvoldoende stabiliteit van de dijken.
Dit is een punt van nader onderzoek. 

Aanvullende opties zijn “bedrijventerrein 
Avelingen” en “bedrijventerrein Steurgat”.

Ruimtelijke maatregelen indicatie investeringskosten
Natuurontwikkelingsproject financiering niet uit budget PKB
Noordwaard (lopend project)
Zuiderklip (lopend project) € 5 miljoen
Noordwaard geheel meestromend € 330 miljoen
Overdiepse Polder € 70 miljoen
Verlagen kaden Biesbosch € 10 miljoen
Berging op Volkerak-Zoommeer € 40 miljoen
Ander beheer stormvloedkeringen of dijkverhoging nader onderzoek
totaal € 455 miljoen

Dijkversterkingsmaatregelen indicatie investeringskosten
Oostwaard langs Steurgat en Spijkerboor 
(9 km dijkversterking) € 10 miljoen
Lekdijk zuidzijde (enkele km dijkversterking) € 5 miljoen
totaal € 15 miljoen

Aanvullende opties indicatie investeringskosten
Bedrijventerrein Avelingen € 85 miljoen
Bedrijventerrein Steurgat € 200 miljoen
totaal € 285 miljoen

deelgebieden kostenindicatie basispakket kostenindicatie
  referentiealternatief
  dijkversterking
Lek 5 5
Merwedes 330 185
Bergsche Maas/Amer 95 35
Overig benedenrivierengebied 40 150
totaal 470 375
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Overzicht van de korte termijn maatregelen. 

A Dijkversterking Lek nabij Schoonhoven

B Noordwaard geheel meestromend

C Natuurontwikkelingsproject Sliedrechtse Biesbosch

 (lopend project)

D Natuurontwikkelingsproject Noordwaard (lopend project)

E Overdiepse Polder

F Zuiderklip (lopend project)

G Kaden Biesbosch

H Volkerak-Zoommeer

(J Aangepast beheer stormvloedkeringen)

(K Dijkversterking Oude Maas/Wantij)

Gemeente Gorinchem wil voor 2015 
bedrijventerrein Avelingen herstructureren. 
Gemeente Werkendam denkt aan het realiseren 
van een 3e haven aan het Steurgat. Beide Ruimte 
voor de Rivier maatregelen samen kosten ongeveer 
285 miljoen euro extra.

De kosten van het Referentie Alternatief 
Dijkversterking zijn voor het gehele beneden-
rivierengebied ongeveer een kwart lager dan 
het ruimtelijke pakket. Per riviertak ligt die 
verhouding verschillend. Gezien de meerwaarde 
van de ruimtelijke oplossing is dit verschil goed 
verdedigbaar.
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