Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder inwoners van Rossum en Hurwenen en is daarnaast
ook verkrijgbaar via onder andere het gemeentehuis en de bibliotheek in Kerkdriel.
Meer informatie vindt u ook op www.dienstlandelijkgebied.nl/hurwenen
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In opdracht van Rijkswaterstaat en onder de
vlag van het Europese programma Kader
Richtlijn Water realiseert DLG in het
noorden een meestromende nevengeul.
Het natuurgebied de Kil in het westen krijgt
de komende jaren een kwaliteitsimpuls.
Realisatie vindt plaats onder de vlag van het
programma WaalWeelde en in opdracht van
de provincie Gelderland. De provincie, het
Rijk en waterschap Rivierenland zorgen
gezamenlijk voor financiering.
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Na een intensief traject van planuitwerking, politieke
besluitvorming, consultatie van omgevingspartijen en
grondaankoop, gaat de uitvoering van het project
Hurwenense Uiterwaard eind 2013 van start. Eind november – begin december wordt met voorbereidende werkzaamheden gestart. Vanaf december 2013 begint
aannemer De Vries & Van de Wiel met de graafwerkzaamheden voor de meestromende nevengeul, de werkzaamheden in de Kil en de aanleg van een nieuwe afvoersloot
en gemaal. Woensdag 4 december vindt de officiële starthandeling plaats met bewoners, belanghebbenden en
samenwerkingspartners. Iedereen is welkom.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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1.4 dynamische rivieroever

Willie Tiggeloven, Gebiedsmanager Rivierengebied Dienst Landelijk Gebied

4.4 invaarblokkade
1.3 soortenrijk grasland

2.2 oeverbescherming

1.2 verondieping

Dankzij de actieve medewerking van de grondeigenaren
en pachters is het onze aankopers gelukt om alle
gronden in de uiterwaard op vrijwillige basis te
verwerven, waardoor de uitvoering van het project nu op
tijd kan starten. Dat kon alleen doordat eigenaren en
pachters in de uiterwaard positief in het proces stonden
en bereid waren om mee te denken!

4.1 ontsluitingsvoorziening (brug nevengeul)
5.1 inlaatwerk (brug / dam)

5.2 erosiebescherming
1.1.1 nevengeul oost

1.1.2 nevengeul west

2.1 zomerkade

5.2 erosiebescherming
4.4 invaarblokkade
5.3 instroomgeul
2.2 oeverbescherming

4.2 hoogwatervluchtplaats

8.2.1 watergang
8.2.2 gemaal
8.2.3 duiker

Aannemer De Vries & Van de Wiel gaat aan de slag
7.1 open water
7.4 rietmoeras

8.2.4 geherprofileerde
watergang

8.1 duiker Roerdompweg
7.2 droog grasland

7.3 inundatie grasland

8.2.5 dam
7.1 open water
7.5 geregenereerd rietmoeras

7.3 inundatie grasland

Na maanden van voorbereidende werkzaamheden kan nu dan eindelijk het echte werk beginnen. De vergunningen zijn binnen,
grondeigenaren en direct omwonenden zijn geïnformeerd. Niets staat De Vries & Van de Wiel nog in de weg om met het graven van
start te gaan.
Vanaf 2 december wordt begonnen met
het graven van de nevengeul en verondiepen van de zandwinplas. Tegelijkertijd
begint ook het werk rondom het natuurgebied De Kil. Het materieel (graafmachines,
grondtransportwagens e.d.) wordt als
N Dit
eerste naar het gebied gebracht.
gebeurt over de openbare weg. Verder
transport van zwaar materieel zult u niet
meer tegenkomen, want alle
afgegraven
schaal 1:+/-3.500
grond blijft in de uiterwaard.
0

terwaard ontwerpnota - BWZ ingenieurs - 15-01-2013

Het project Hurwenense Uiterwaard
De Hurwenense Uiterwaard is een gebied waar landbouw, natuur en waterberging naast elkaar voorkomen.
Om de natuurkwaliteit in het natuurgebied de Kil, de
waterkwaliteit van de Waal en de leefomstandigheden
van diverse plant- en diersoorten te verbeteren is in 2002
het startsein gegeven voor de herinrichting van de
uiterwaard.
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Maatregelen in het kort
In het noorden van de Hurwenense Uiterwaard komt een
meestromende nevengeul. In het westelijke deel van de
Hurwenense Uiterwaard worden percelen bij het natuurgebied de Kil verlaagd om de verlanding van het rietmoeras tegen te gaan en zowel de natte als niet-natte natuur
uit te breiden. Een nieuwe sloot en een gemaal maken het
mogelijk om de uiterwaard ook voor de landbouw te
blijven gebruiken. De zomerkade wordt opnieuw
aangelegd en op het voormalige steenfabrieksterrein
wordt de bestaande hoogwatervluchtplaats voor vee
verhoogd.
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200

Het werkterrein
Tijdens de uitvoering kunt u op de plekken
waar niet gewerkt wordt gewoon in de
uiterwaard blijven komen. Buiten het
werkterrein langs de Waal liggen landbouwpercelen die in gebruik blijven bij de
agrarische grondgebruikers. De toegankelijkheid hiervan wordt gewaarborgd.
In principe is het gebied waar de geul
wordt aangelegd en waar de Kil wordt
gerevitaliseerd (zie de kaart elders in de
500m.

nieuwsbrief) niet toegankelijk gedurende de
gehele uitvoeringsperiode. Dit wordt
aangegeven middels bebording. Houdt u
zich aan de borden voor uw eigen veiligheid.
Het werkterrein is o.a. gevaarlijk door het
heen en weer rijden van het zware materieel.
De chauffeurs en machinisten zijn niet
berekend op wandelaars, loslopende
honden en dergelijke. Moet u toch op het
werkterrein zijn, meldt u zich dan ten alle
tijde bij de aannemer in de bouwkeet aan de
Waaldijk 65 in Hurwenen of neem contact
op via onderstaand telefoonnummer.

Planning
Eind november

voorbereidende werkzaamheden:
rooien bomen en struiken

Vanaf
2 december
2013

Start met graven van de
nevengeul en verondiepen
zandwinplas en start werkzaamheden natuurmaatregel De Kil

4 december
2013

Startbijeenkomst met officiële
starthandeling

1 februari 2015

Oplevering nieuw gemaal en
bijbehorende watergang

22 december
2015

Oplevering nevengeul en
natuurmaatregel De Kil

Voor vragen of klachten kunt u contact
opnemen met dhr. Coen Visscher van De
Vries & Van de Wiel, via telefoonnummer
06-20498686 of buiten werktijd via de
calamiteitentelefoon 0224-211211.
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Initiatieven van betrokken bewoners krijgen gehoor
Provincie Gelderland stelt extra budget
uit het Programma WaalWeelde beschikbaar om waardevolle initiatieven uit de
omgeving uit te voeren. Tot nu toe zijn
6 initiatieven ingediend.
Het idee om initiatieven uit de omgeving te
ondersteunen is ontstaan vanuit de
samenwerking tussen de gebiedspartners
en de mensen uit het gebied zelf. In
gesprekken die tijdens de voorbereiding
van het project de Hurwenense Uiterwaard
plaatsvonden met betrokkenen werden
soms kansen en initiatieven geopperd die
een meerwaarde kunnen hebben voor het
gebied. Dit meedenken geeft aan hoe
groot de betrokkenheid van de omgeving
bij het gebied is. Daar wil de provincie
Gelderland graag haar steentje aan
bijdragen.

Welke initiatieven zijn toegekend
Er zijn 6 initiatieven ingediend. Hans
Frumau, projectleider : ‘Één initiatief
voldoet op dit moment aan alle randvoorwaarden om snel tot uitvoering te komen.
Het gaat om het gezamenlijk idee ‘Behoud,
verplaatsen en ontwikkelen van authentieke zadendepots’ van Gijsbert Smit,
stichting Dorp en Landschap
Bommelerwaard, en Jerry Wind van
Staatsbosbeheer. Dit initiatief kan
inmiddels op goedkeuring en een financiële bijdrage vanuit het programma
WaalWeelde rekenen. Het draagt bij aan
behoud en versterking van de ecologische
waarden binnen de Hurwenense
Uiterwaard.

Het initiatief van het bezoekerscentrum De
Grote Rivieren in Heerewaarden voor de
ontwikkeling van een educatieprogramma
kan inmiddels ook rekenen op financiële
ondersteuning.
Twee andere initiatieven ‘Kwaliteitsimpuls
de Kil’ en ‘Een afwisselende inrichting van
de nieuw te verplaatsen zomerkade’ (zie
ook elders in de nieuwsbrief) worden nu
onderzocht. Gekeken wordt of deze ook
echt passen binnen de randvoorwaarden
die aan projecten in uiterwaardgebieden
worden gesteld op het gebied van
veiligheid, invloed op de waterstand e.d.
Nieuwe initiatieven zijn nog steeds
welkom. Omwonenden kunnen met
hun eerste ideeën terecht bij de
omgevingsmanager voor Hurwenen;
Marjolein Anneveldt
(m.anneveldt@dlg.nl).

‘Behoud, verplaatsen en ontwikkelen van authentieke
zadendepots’
Gijsbert Smit, stichting Dorp en
Landschap Bommelerwaard, en Jerry
Wind, Staatsbosbeheer, willen voorkomen dat door de te graven nevengeul en
de uiterwaardverlaging bijzondere plantensoorten verloren gaan. Gijsbert Smit
vertelt over de achterliggende gedachten.

‘Al sinds vele decennia zijn de graslanden
van de Kil bekend om hun plantkundige en
landschappelijke waarde. Maar tegelijkertijd zien velen met lede ogen aan dat in de
loop der tijd de soortenrijkdom afneemt.
Mede door verruiging en slecht onderhoud,
maar ook door landbouwkundige
bemesting en gebruik als maïsland, zijn
veel soorten verdwenen. De plekken waar
de kwartelkoning nog te horen is worden
steeds zeldzamer.
Voor de revitalisering (versterken en
herstellen) van de Kil wordt een gedeelte
van de mooiere percelen gras en hooiland
verlaagd. De waardevolle bovenlaag met
zaden, wortels en planten dreigt zo
verloren te gaan. Maar dat hoeft niet.

Staatsbosbeheer en de Stichting Dorp en
Landschap Bommelerwaard, met adviezen
van ecoloog Cyril Liebrand, hebben reeds
vele jaren ervaring met het terugzetten van
oude stukken vegetatie. Mooie voorbeelden zijn te zien op het nieuw fort Sint
Andries en op de Waaldijk bij Wamel .
Het is mogelijk om het areaal glanshaver
hooilanden uit te breiden en soorten als
marjolein, sikkelklaver, luzerne, kruisdistel,
echt walstro, karwij, varkenskervel,
vlasbekje en zo meer, weer in grote
aantallen terug te zien keren.’

Josan Meijers, Gedeputeerde Provincie Gelderland

De start van de werkzaamheden in de Hurwenense Uiterwaard gaat
gepaard met lokale initiatieven, zoals de natuureducatie-activiteiten
door bezoekerscentrum De Grote Rivieren en de aanleg van een
tijdelijk depot voor zaden van waardevolle plantensoorten. 		
Het is mooi te zien hoe deze initiatieven vanuit actieve lokale
betrokkenheid zijn ontstaan. Ik ben blij dat de provincie dit vanuit
het programma WaalWeelde kan ondersteunen met een financiële
bijdrage.
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‘Ons initiatief, dat we namens Stichting
Dorp en Landschap Bommelerwaard
samen met Staatsbosbeheer hebben
ingediend, bestaat uit het afgraven van de
zode op de plaatsen waar de nevengeul
komt. Deze zode bevat zaden van typische
en zeldzame riviergebonden flora en wordt
gedeponeerd op plekken waar na de
uitvoering plaats is voor herstel en
ontwikkeling van deze bijzondere flora.
Met een goed maaibeheer is het waarschijnlijk dat we de gewenste bloemrijke
graslanden en de zo gewaardeerde
bezoekers als leeuwerik, patrijs en
kwartelkoning weer vaker zullen zien.’

‘Daarnaast wil de stichting Dorp en
Landschap Bommelerwaard ook graag een
deel van de zode gebruiken voor de
zuidzijde van de nieuw aan te leggen
zomerkade. De nieuwe zomerkade ziet er
op de plantekening nogal strak en
landschapsvreemd uit. Het voorstel is om
deze dijk op verschillende plekken aan te
zetten met grond om zo de juiste condities
voor de gewenste soorten te creëren en
om de dijk beter in het landschap te laten
passen. Als aanvulling suggereer ik om de
kopse kanten van de kavels die haaks op
de zomerdijk liggen, deels te beplanten
met (elders gerooid) inheems heggenmateriaal.’ Dit deel van het initiatief wordt
nog onderzocht door de projectorganisatie. Projectleider Hans Frumau van DLG

zegt hierover ‘Het is een heel goede
aanvulling, want de landschappelijke
kwaliteit is er zeker mee gediend. Maar
deze maatregel kan gevolgen hebben voor
de rivierveiligheid en de doorstroming bij
hoogwater, dat moet eerst duidelijk
worden.’

Joke Cuperus, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Voor Rijkswaterstaat is de aanleg van een meestromende nevengeul een
belangrijke Kaderrichtlijn Water-maatregel. Hiermee verbeteren we de
waterkwaliteit en het leefmilieu van planten en dieren in de Waal.
Ik vind het mooi dat dit project ook laat zien dat overheden door samenwerking
meer kunnen bereiken. In de Hurwenense Uiterwaard wordt één plus één drie!

4 december Starthandeling
project Hurwenense Uiterwaard
Op het voormalig steenfabrieksterrein,
nabij café de Roskam aan de Waaldijk
wordt op 4 december het startsein gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden in de Hurwenense Uiterwaard.
Voor deze gelegenheid wordt een tent
opgebouwd. Iedereen is van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen!

Startsein en samenwerking
De officiële starthandeling vindt plaats met
bewoners, belanghebbenden en samenwerkingspartners. Tijdens de bijeenkomst
wordt stilgestaan bij de start van de
uitvoering, de hechte samenwerking
tussen de projectpartners en bij de
belangrijke rol van bewoners, beheerders
en gemeente. Vasthoudendheid van lokale
partijen droeg ertoe bij dat er niet alleen
een nevengeul in de uiterwaard komt,
maar dat het hele gebied nu ‘in één keer
goed’ wordt aangepakt. Hierdoor wordt nu
ook het natuurgebied de Kil opgeknapt en
versterkt en blijft ook een deel van het
gebied behouden voor de landbouw. Een
goede onderlinge samenwerking en
afstemming was hiervoor de basis.

Programma
Verschillende sprekers zullen vanaf 13:30
uur ingaan op dit aspect van samenwerking. Met een gezamenlijke starthandeling
om 14:30 uur geven Joke Cuperus,
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat
Oost-Nederland en Josan Meijers
Gedeputeerde Provincie Gelderland samen
met alle aanwezigen het officiële startsein
voor de werkzaamheden. Na afloop van de
starthandeling is er vanaf 15:00 uur de
mogelijkheid om deel te nemen aan een
excursie door het gebied onder begeleiding
van Staatsbosbeheer en vrijwilligers van
het bezoekerscentrum De Grote Rivieren
en/of na te praten met een hapje en een
drankje.
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Aanmelden

Vragen?

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via starthandelinghurwenen@dlg.
nl. Dat kan tot 29 november.
Persoonlijke uitnodigingen voor deze
bijeenkomst zijn reeds verspreid aan
bewoners en belanghebbenden van wie
mail- en postadressen bekend zijn. Maar
ook als u geen persoonlijke uitnodiging
hebt ontvangen bent u van harte welkom!

Voor vragen over de startbijeenkomst of
het programma, kunt u mailen naar
starthandelinghurwenen@dlg.nl of bellen
met Omgevingsmanager Marjolein
Anneveldt-Pot, tel 06-52401503

Programma
13:00
13:30
		

Inloop, koffie en thee
Start programma
Welkom door Jos Huizinga, Wethouder Gemeente Maasdriel

		
In gesprek met:
		 - Joke Cuperus, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat
		Oost-Nederland
		 - Josan Meijers, Gedeputeerde Provincie Gelderland
		 - Willie Tiggeloven, Gebiedsmanager Rivierengebied
		 Dienst Landelijk Gebied
		
Reacties van projectpartners en overigen
		
Projectinitiatief Bezoekerscentrum De Grote Rivieren:
		
14:30 Gezamenlijke starthandeling in de uiterwaard *)
		 Aansluitend de mogelijkheid tot deelname aan excursie in het gebied
15:00

Hapje en drankje

16:00

Einde

*) In geval van slecht weer is er sprake van een alternatieve handeling.
Stem uw kledingkeuze af op de terrein- en weeromstandigheden
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