UITNODIGING DORPSTAFEL MOERASDRAAK baart GROENE DELTA , ZUIVER WATER en meer. Over
de polders Meerwijk en Henriettewaard en de bijzondere renovatie van de RWZI.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven nodigt u uit voor een dorpstafel op woensdagavond 3 juli
2019 in de Engelenburcht. Inloop vanaf 19.00u, aanvang 19.30u.
Het Waterschap Aa en Maas renoveert al enige tijd de Riool Water Zuivering Installatie (RWZI) aan
de Treurenburg om die te laten voldoen aan de nieuwe aangescherpte zuiveringseisen. De RWZI ligt
op het laagste punt van de delta gevormd door Aa en Dommel , om het gezuiverde effluent net vóór
de Maas in de Dieze te lozen.

Projectleider Antoine van Geffen presenteert deze avond een film die hij met een drone maakte van
deze renovatie. Hij zal daarbij het geavanceerde nieuw geïnstalleerde proces op hoofdlijnen
toelichten alsmede de insteek ’van invoer van afval(water) naar uitvoer van nuttige energie en
grondstof’. Naast schoon water wordt er namelijk ook energie en grondstof voor kunstmest
geproduceerd.
Na gereed komen kan de RWZI zeker weer een tiental jaren mee en zal daarna bij verdergaande
aanscherping van regelgeving weer aanvullende processtappen toevoegen. De huidige renovatie past
dank zij moderne techniek op het huidige terrein van de RWZI. De volgens bestemmingsplan
beschikbare ruimte die (nog) niet nodig is wordt nu ingericht in de context van de Groene Delta.
Hopelijk is de techniek straks weer zo ver gevorderd dat de aanvullende proces stappen ook nog
weer binnen het huidige terrein passen.

De Gemeente ’s-Hertogenbosch voert grootse werken uit in het kader van de “Groen Delta” ter
versterking van dit machtig mooie deltagebied in en rond de stad.
Projectleider Rob Brinkhof neemt u mee in die Groene Delta in ontwikkeling en zal focussen op de
gebied in de polders Meerwijk en de Henriëttewaard. Hij zal laten zien hoe de RWZI daarin prima
past en wat er om die water/energie/grondstof fabriek wordt gedaan en alvast een tipje van de sluier
oplichten over de ambities om in de Henriëttewaard nieuwe natuur in te richten. Dat kan
gefinancierd worden door daar mede klei te winnen met aanvullende fondsen vanuit gemeente en
provincie. Gemeente en Waterschap hebben al een vistrap gerealiseerd en u hoort van Rob wat er
verder nog aan plannen wordt uitgewerkt.

Bijgaand een plaatje van de Groen Delta op hoofdlijnen en een plaatje ingezoomd op Henriëttewaard
en Meerwijk. Zie de aansluiting via Crevecoeur aan de Maas en via de konikpaarden en groene
grazers bij de Ertveldplas naar de stad. Veel plas en dras gebied, nu niet tegen de vijandige mens ,
maar vóór de prachtige natuur.
Komt dat zien, komt dat horen en breng uw ideeën en vragen mee (of stuur ze vooraf aan
info@bestuursraad.nl ). U bent van harte welkom!

