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Als omgevingsmanager is Cees Vervoorn 
verantwoordelijk voor de voorlichting en 
communicatie naar bewoners en stake-
holders. Cees: “Binnen mijn pakket vallen 
onderwerpen als archeologie, ecologie, niet-
gesprongen explosieven en de coördinatie 
van kabels en leidingen. Het is de bedoeling 

om alle betrokkenen zo adequaat mogelijk 
in te lichten over de gang van zaken. Maar 
soms is het lastig om duidelijkheid te 
scheppen als de bouwplannen nog niet 
helemaal af zijn en de vergunningen nog 
aangevraagd moeten worden. Het is een 
misverstand dat de plannen altijd compleet 

en definitief zijn nadat een opdrachtgever 
het werk aan een aannemer gunt. Het kost 
tijd om plannen verder uit te werken en 
bepaalde zaken op de rit te krijgen, maar 
uiteraard heb je ook met gevoelens van 
bewoners te maken.”
Het geduld van de bewoners van de Noord-
waard was immers al op de proef gesteld door 
het lange voortraject met Rijkswaterstaat. 
Cees: “Voor ons als aannemer is het project 
in 2011 gestart, maar hiervoor heeft het jaren 
geduurd voordat de precieze inrichting van 
de polder duidelijk was. Dat heeft zichtbaar 
indruk gemaakt op de bewoners. Het feit 
dat een groot deel van de omwonenden 
hun huizen moet verlaten, zorgt ervoor 
dat er veel emotie bij komt kijken. Vanuit 
Rijkswaterstaat zijn er gesprekken en 
onderhandelingen geweest met families 
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4.500 hectare – 4 miljoen kuub grondverzet – 30 kilometer kades en dijken – 45 kilo-
meter kreken – 26 terpen – 35 bruggen – 60 waterbouwkundige constructies – 50 te 
slopen huizen en schuren. 
De cijfers liegen er niet om bij één van de grootste projecten binnen het programma 
‘Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door Combinatie Noord-
waard (bestaande uit Boskalis, Martens en Van Oord, Van Hattum en Blankevoort en 
Gebroeders van Kessel). De grootte en omvang van het project hebben echter ook 
een duidelijke impact op de bewoners van het gebied, waarvan slechts een gedeelte 
in de polder zal blijven wonen. MvO-er én omgevingsmanager van Combinatie 
Noordwaard Cees Vervoorn en Vic Gremmer, bewoner van de Noordwaard geven 
hun kijk op het project.

die al generaties lang in de polder wonen. 
Een aantal heeft ervoor gekozen om de 
polder uit te gaan en een aantal heeft 
gekozen om te blijven, maar in een aantal 
gevallen wel op een andere locatie. Het was 
voor veel bewoners een moeilijk proces 
om tot deze beslissing te komen. Voor mij 
als omgevingsmanager is het van belang 
om de mensen zo open mogelijk tegemoet 
te treden, alle informatie die er is met de 
bewoners te delen en een persoonlijke 
benadering te hanteren. We realiseren ons 
nu dat we beter kunnen zeggen dat we 
bepaalde informatie nog niet hebben, dan 
dat we helemaal geen informatie geven.”
Het grootste gedeelte van de informa-
tie is bestemd voor de families die in de 
Noordwaard blijven wonen. Hun terp 
wordt aangepast of ze verhuizen naar 

een andere terp. Ze krijgen te maken met 
aanpassingen aan hun tuin, terp of dijk. 
Voor het aanvragen van vergunningen 
en dergelijke is het voor hen van belang 
dat ze duidelijkheid hebben over de stand 
van zaken. “In de afgelopen maanden zijn 
er uiteraard wel eens problemen geweest 
met de vergunningen, kabels en leidingen 
en milieutechnische factoren, waardoor 
het moeilijk was bewoners goed voor te 
lichten”, vervolgt Cees. “Dan begon de 
Combinatie vroeger met werkzaamheden 
of juist later. Die zaken maken het proces 
ingewikkeld.” Sinds mei 2011 organiseert 
Combinatie Noordwaard daarom bewo-
nersavonden. Hier wordt uitleg gegeven 
over werkzaamheden in de gehele polder, 
zoals wanneer terpen klaar zijn. Voor het 
geven van meer specifieke informatie zijn 

clusteravonden opgezet, waarbij inwoners 
uit een klein gebied wordt verteld hoe de 
zaken ervoor staan. Tot slot worden met 
de terpbewoners één-op-één gesprekken 
gehouden. Cees: “Sinds de start van onze 
werkzaamheden buiten hebben we veel 
geleerd. Met een proactieve houding en een 
nieuwe website proberen we het vertrouwen 
van bewoners te vergroten, zodat we een 
mooi project kunnen realiseren.”

NB. Per eind 2012 is Cees Vervoorn met 
prepensioen. Zijn werkzaamheden als 
omgevingsmanager zijn overgenomen door 
Margreet van Zee.

…De omgevingsmanager van Combinatie Noordwaard

Cees Vervoorn nodigt bewoners uit voor de officiële starthandeling van het project op 14 april 2012

Cees Vervoorn in gesprek met een bewoner
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Als bewoner van de Noordwaard én als 
voorzitter van de bewonersvereniging zit 
Vic Gremmer er middenin. “De ontpoldering 
van de Noordwaard speelt voor ons al sinds 
begin 2000. Eerst ging het over de bestem-
ming van het totale gebied, maar de laatste 
2 à 3 jaar ook over onze eigen toko. Het is 
een intensief proces met veel onzekerheid. 
Je hebt in dit gebied te maken bewoners, 
maar ook met boeren die niet alleen wonen 
maar ook werken in de polder. De impact 
van dit project is voor hen dus nóg groter.”
Toen de ontpolder ingsplannen vor m 
begonnen te krijgen hebben alle bewoners 
hun persoonlijke afweging gemaakt om 
in de polder te blijven of weg te gaan. 

Vic: “Tegenstanders van de ontpoldering 
zeggen dat bewoners zijn weggejaagd uit 
de Noordwaard. Een aantal bewoners was 
inderdaad misschien niet weggegaan als de 
ontpoldering niet zou plaatsvinden, maar 
het biedt ook mogelijkheden. Bewoners die 
zijn uitgekocht konden hierdoor verhuizen, 
terwijl dat anders niet mogelijk was geweest. 
Ik woon nu 20 jaar met veel plezier in de 
Noordwaard en ik heb ervoor gekozen om 
in de polder te blijven wonen. Mijn huis 
wordt gesloopt en ik ben een nieuw huis 
een het bouwen op een nieuwbouwterp, 
een paar honderd meter verderop. De kans 
om op deze prachtige en unieke locatie te 
kunnen blijven wonen heb ik gegrepen.”

Ongeveer de helft van de bewoners van de 
Noordwaard heeft anders besloten en is 
vertrokken. “Degenen die blijven zijn voor 
hun informatie geheel afhankelijk van de 
Combinatie”, vervolgt Vic. “Het belang van 
bewoners in dit project is enorm groot, 
het gaat om ons hele hebben en houwen. 
Omgevingsfactoren zijn mede bepalend voor 
de keuze van bewoners om in de polder te 
blijven wonen. Wordt er in de uiteindelijke 
vormgeving door de Combinatie of door 
Rijkswaterstaat iets veranderd, dan willen 
wij dat uiteraard weten. Dan moeten wij 
onze afspraken met bijvoorbeeld de bouwer 
van ons huis of de bank ook aanpassen. 
 

…Een bewoner van de Noordwaard
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Vic Gremmer achter zijn huis dat over een paar maanden gesloopt zal worden

Geïnteresseerden tijdens de informatiemiddag op 14 april 2012

Binnen het plangebied liggen naast de Noordwaardpolder, ook de 

Hilpolders, onderdeel van Nationaal Park De Biesbosch. Midden in dit 

Nationaal Park is het Biesbosch Museum gevestigd. Hier maak je door 

middel van exposities, een audio visueel centrum, levensechte mock-ups 

en een enorme verzameling opgezette dieren kennis met het verleden, het 

heden en de toekomst van de Biesbosch, maar ook van de Noordwaard. 

In het Biesbosch Museum is een maquette van negen bij drie meter van 

de Noordwaard opgesteld. Filmbeelden en animaties op de maquette 

geven op een sprekende wijze een indruk van het beoogde eindresultaat. 

Op deze maquette is goed te zien welke gevolgen de ontpoldering van 

de Noordwaard heeft voor het Biesbosch Museum. Het museum komt 

namelijk op een eiland te liggen.

Maar er is nog meer te zien! In de tentoonstelling ‘Dag! Noordwaard’ leggen 

Valentine Wikaart, als archivaris verbonden aan het Biesbosch Museum, 

en Agnes van Noorloos fotograaf/ beeldend kunstenaar, de veranderingen 

in de Noordwaard vast. Foto’s, maar ook bewijsmateriaal, zoals klompen 

of stenen, leggen de Noordwaard van vóór de ontpoldering vast. 

Wij nodigen u van harte uit om op kosten van Martens en Van Oord een 

kijkje te gaan nemen in en rondom dit interessante museum.

www.biesboschmuseum.nl

Bon gratis toegang Biesbosch Museum

Gratis toegang tot het Biesbosch Museum t.w.v. € 3,75

Geldig voor 1 persoon. Geldig tot en met 31 juli 2013.

Alleen originele bonnen worden geaccepteerd.

&

Het is soms best een moeizaam proces, waarbij de bewoners 
en de Combinatie vooral in het begin erg aan elkaar moesten 
wennen. Ik begrijp best dat het voor de Combinatie niet altijd 
mogelijk is om bewoners te geven wat ze willen, maar geef dit 
dan ook aan. Initiatieven zoals bewonersavonden en de speciale 
projectwebsite dragen hieraan bij en worden door bewoners dan 
ook gewaardeerd. Sinds de start van de werkzaamheden in de 
polder verloopt de samenwerking tussen Combinatie Noordwaard 
en de bewoners gelukkig steeds beter. Ik weet dan ook zeker dat 
we er samen wel uitkomen, het duurt tenslotte nog even voor 
het 2015 is!”


