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Graafwerk voor natuur
Begin maart start aannemer Martens
en Van Oord met graafwerkzaam
heden. Na jaren van plannen maken,
overleggen met betrokken partijen,
maken van een inrichtingsplan,
aanvragen van vergunningen, de
aanbesteding en het selecteren van
de aannemer, gaat de schop de
grond in.
Dit jaar wordt de rivierdynamiek
binnen de polder vergroot door de
verbreding en uitdieping van een oude
rivierstrang. De historische loop van
deze oude rivierstrang wordt hersteld.
De herinrichting van de uiterwaard

creëert een moerassig en grasrijk
leefgebied waar de Porseleinhoen en
de K
 wartelkoning zich thuis kunnen
voelen. Een broedsucces van deze
vogels zou de beloning van de
herinrichting en het beheer zijn.
In deze nieuwsbrief leest u over de
planning en de uitvoeringswerkzaamheden. Voor u als omwonende en
bezoeker van het gebied wordt
aangegeven wat u tijdens de
uitvoering kunt verwachten. In een
korte terugblik leest u over het
werk dat in het najaar van 2018
is uitgevoerd.


Waar kunt u terecht?
• Om u goed en tijdig te informeren ontvangt u tijdens de uitvoering
NIEUWSFLITSEN. Dit zijn korte berichten met actuele informatie over
het werk. De nieuwsflits wordt verzonden via de mailinglijst van deze
nieuwsbrief. De nieuwsflitsen komen ook op de website
www.loenenschebuitenpolder.nl.
• Als u vragen heeft over de uitvoering van werkzaamheden of overlast
ervaart kunt u een mail sturen naar loenenschebuitenpolder@mvogroep.nl
of bellen naar 06-23751861.
• Voor overige vragen kunt u terecht bij rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl.
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Korte terugblik op najaar 2018
Weghalen van bomen en
struiken
In oktober 2018 is de aannemer
begonnen met het opschonen van de
sloten en het weghalen van bomen
en struiken in de Loenensche
Buitenpolder op plekken waar in het
voorjaar de nieuwe geulen worden
gegraven. Dit om te voorkomen dat
vogels hier in het voorjaar gaan
broeden of dat er vleermuizen in gaan
zitten. Ecologen van Staatsbosbeheer
en van de aannemer hebben van te
voren gezamenlijk bepaald welke
bomen er gespaard en welke bomen
weggehaald moesten worden.

Inloopbijeenkomst project
Loenensche Buitenpolder
Naar schatting 60 omwonenden en
belangstellenden kwamen zaterdag
10 november 2018 naar de inloop
bijeenkomst van het project Loenensche Buitenpolder. Bij de tekeningen
van de werkzaamheden liet men zich
informeren. Ook gingen vele mensen
mee met het pendelbusje naar de
polder voor een toelichting in het
veld. Om een indruk te geven van
het werk waren de contouren van de
te graven geulen uitgezet.

Historische sluis en overlaat zijn klaar voor de toekomst!
In november/december 2018 hebben de historische sluis en de overlaat een
metamorfose ondergaan. Ontdaan van alle begroeiingen, voorzien van nieuw
voegwerk én voor de sluis nieuw plaatwerk kunnen ze de toekomst weer in.
Leuk detail: Bij het opknappen is dankbaar gebruik gemaakt van de eerder
losgeraakte stenen die door de heer Elings – bewoner van de Loenensche
Buitenpolder – zijn gevonden en bewaard.
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Oeverlaat voor
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Geen ‘bommen en granaten’
gevonden

Voormalige camping wordt
natuurterrein
Net voor het einde van vorig jaar
hebben we een deel van de beton
platen aan de rivierzijde verwijderd
van de voormalige camping langs de
Waal. Ook de elektrakasten zijn
weggehaald.

De oogst van het onderzoek naar
‘niet gesprongen explosieven’ (NGE)
of munitie uit de Tweede Wereld
oorlog was veel oud draad, ijzer,
kabels en afgebroken palen… maar
gelukkig geen ‘bommen en granaten’.
Het onderzoek werd in december
2018 uitgevoerd op de plekken waar
volgend jaar gegraven gaat worden.
Bodac, een erkend explosieven
opsporingsbureau, voerde dit
onderzoek uit.
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Onlangs is ook het gebouw met de
douches en toiletten weggehaald.
Het terrein wordt in 2019 opgehoogd
en omgevormd tot een vluchtplaats
bij hoogwater voor de dieren in het
gebied.

Werk in uitvoering in 2019
Deze meestromende geul zorgt ervoor dat vissen als
barbeel, winde, serpeling en alver in het gebied komen om
te paaien en om hun eerste levensfase door te brengen.

In het westelijke deel van de Loenensche Buitenpolder
maken we één van de geulen breder en dieper. We graven
daar ook een nieuwe brede geul. Naast de historische
sluis wordt deze geul verbonden met de Waal. Over de
nieuwe geul komt een voetgangersbrug.

Het oostelijke deel van de Loenensche Buitenpolder
richten we aantrekkelijk in voor de kwartelkoning en de
porseleinhoen. Deze beschermde vogelsoorten leven
graag in een gevarieerd gebied met natte graslanden,
hooilanden en ruigte. Dit realiseren we door het maaiveld
te verlagen met het doel een moerasachtige vegetatie
te laten ontstaan. Op onderstaande tekening ziet u hoe er
dit uit ziet.
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Via een nieuwe smalle geul stroomt in de zomer water
naar de zandwinplas. Een inlaatconstructie regelt hoeveel
water bij de verschillende rivierwaterstanden binnenstroomt.
In de winter wordt de inlaat dichtgezet. Aan de andere zijde
van de zandwinplas zorgt een nieuwe geul via de bestaande
strang dat het water weer terug kan stromen naar de rivier.
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Wanneer start het werk?
Aannemer Martens en Van Oord
wil begin maart starten met het
grondwerk. De verwachting is dat de
waterstand in de rivier dan voldoende
laag is om het werk uit te voeren.
Zo niet, dan wordt er gestart zodra
de waterstand gezakt is. Om de
omgeving en omwonenden zo min
mogelijk te belasten worden de
machines die nodig zijn voor het
werk zoveel mogelijk via het water
aangevoerd.

Tijdelijke parkeerplaats
Begin maart wordt de tijdelijke
parkeerplaats gemaakt aan de
westzijde van het projectgebied bij
de afrit tegenover Waaldijk 10. Deze
tijdelijke parkeerplaats voor 20 auto’s
komt direct onderaan de afrit.

Grondwerk
Het grondwerk start aan de oostzijde
(bij de voormalige camping). Vervolgens
wordt in westelijke richting gewerkt.
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Eerst het deel tot de dam van de
oostelijke gasleiding, daarna het deel
tussen de dammen van de beide
gasleidingen in en uiteindelijk het
gebied ten westen van de westelijke
gasleiding. Dit grondwerk bestaat uit
het graven van nieuwe strangen en
geulen, opknappen van bestaande
strangen, gedeeltelijk verlagen van
het huidige maaiveld en gedeeltelijk
ophogen van het voormalige campingterrein als hoogwatervluchtplaats
voor dieren.

Samenwerken aan Riviernatuur
Het project Herinrichting Loenensche Buitenpolder
maakt onderdeel uit van het rivierenprogramma
Waalweelde van de provincie Gelderland. Het is ook
onderdeel van een programma van Rijkswaterstaat
om de kwaliteit van het natuurwater in Nederland
te verbeteren. We dragen daarmee bij aan de

Europese regels voor schoon water, de Kaderrichtlijn
Water (KRW). Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in samenwerking
met provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en
Waterschap Rivierenland. Het beheer van het gebied is
en blijft bij Staatsbosbeheer.

Wat zijn de gevolgen
voor u?
De werkzaamheden zijn gepland
vanaf maart 2019 en lopen door tot
juli 2019. Aannemer Martens en
Van Oord begint dan met het graven,
rijden en afwerken van klei en zand.
De omgeving kan geluidshinder
ervaren door deze werkzaamheden.
Het gebied zal deze periode niet
toegankelijk zijn voor omwonenden
en recreanten. Dit wordt aangegeven
met borden.

Materieel
Groot materieel zoals hydraulische
graafmachines en bulldozer(s) die
nodig zijn voor de uitvoering worden
via het water aangevoerd. Dit gebeurt
met een ponton. Met de vaarwegbeheerder zijn afspraken gemaakt over
het kribvak waar het materieel vanaf
de ponton aan land komt.

Materiaal
De grond die bij het graven van de
geulen vrijkomt, wordt gebruikt
binnen het gebied om delen op te
hogen. Er gaat geen grond over de
weg of over het water vanuit het
gebied naar andere locaties. Het is
nodig om binnen de beschermings
zone van de dijk de bodem van de
gegraven geulen te bedekken met
een kleilaag van 1 meter dik. In het
gebied is niet voldoende kwalitatief
goede klei beschikbaar. Er is elders
klei met een hoge kwaliteit ingekocht
en deze wordt per schip aangevoerd.
Stortsteen is nodig voor de bodem
bescherming bij de inlaatconstructie
(instroomgeul) en bij de aantakking
van de uitstroomgeul op de rivier.
Deze stortsteen wordt ook aan
gevoerd per schip.

Meer
informatie?
Op www.loenenschebuitenpolder.nl
vindt u meer informatie over het
project. Via deze internetpagina
kunt u zich ook aanmelden voor de
informatiebijeenkomst en/of voor
het o
 ntvangen van een digitale
nieuwsbrief.
Voor aanvullende vragen of opmer
kingen kunt u contact opnemen met
Annemieke van den Berg (omgevingsmanager) via rivierprojecten@
staatsbosbeheer.nl of 06-52401611.

Colofon
Reactie
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
Of wilt u deze voortaan ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl
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