1-11-2018

Kierbesluit 15 november 2018 in werking | Rijkswaterstaat

NIEUWSBERICHT

Kierbesluit treedt 15 november 2018 in werking
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Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat hebben de
afgelopen 4 jaar verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er
voldoende zoet water beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen op een kier gaan.
Bij voldoende hoogwater kunnen de sluizen op een kier.
Op 15 november 2018, de dag waarop de Haringvlietsluizen 47 jaar bestaan, stelt minister
Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) daarom samen met haar bestuurlijke
partners van Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf het Kierbesluit ofﬁcieel in
werking. Dit betekent niet dat op die dag de sluizen opengaan. Dat gebeurt alleen als de
rivierwaterafvoer hoog genoeg is. Het Kierbesluit schrijft dit voor.

Doel Kiesbesluit is bevorderen vismigratie
Het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie en het
verbeteren van de biodiversiteit. Door de voordeur van de Haringvlietsluizen regelmatig op
een kier te zetten kunnen trekvissen als de zalm en zeeforel volop naar binnen zwemmen om
te paaien.

Zoetwatervoorziening
Een ander effect is dat het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. In het Kierbesluit
is geborgd dat innamepunten ten oosten van de lijn Middelharnis–Spui zoetwater kunnen
innemen. Bij lage rivierafvoeren staan de sluizen dicht. Met een uitgebreid onderzoeks- en
monitoringsprogramma houdt Rijkswaterstaat nauwkeurig in de gaten of de zoutintrek niet
verder komt dan de afgesproken grens. Bovendien monitoren waterschap Hollandse Delta
en Evides waterbedrijf de innamepunten van het zoete water.

Voorbereidende maatregelen
Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben de afgelopen 4 jaar diverse
nieuwe innamepunten, pijpleidingen, sloten en kanalen aangelegd. Hiermee is de
zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overﬂakkee en SchouwenDuiveland veiliggesteld. Nu deze werkzaamheden zijn afgerond, is aan alle voorwaarden
voldaan om te kunnen starten met het stap voor stap implementeren van het Kierbesluit.
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Jubileum Haringvlietsluizen
Op 15 november 1971 opende Koningin Juliana de Haringvlietsluizen. Dit Deltawerk levert
een forse bijdrage aan de veiligheid tegen overstroming en de beschikbaarheid van
zoetwater in West-Nederland. Met het Kierbesluit wordt een 3e functie toegevoegd: een
betere passeerbaarheid van internationaal migrerende vissen. De zoetwatervoorziening en
veiligheid blijven daarbij gegarandeerd.
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