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Sinds eind 2016 werken we als provincie Gelderland,
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen aan een plan
voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel,
Dreumel en Heerewaarden. Het doel is om een waardevol
natuurgebied te creëren met schoon en gezond water,
waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Met de nieuwe
inrichting brengen we dier- en plantensoorten die horen
bij een levende rivier, terug in de uiterwaarden. We
werken nauw samen met de gemeenten West Maas en
Waal en Maasdriel en het Waterschap Rivierenland.
Het plan
We onderzoeken de mogelijkheden voor een geul die altijd
meestroomt met de rivier en kleinere geulen die aan één kant
verbonden zijn met de rivier. Ook willen we weiland omvormen
naar natuurlijk grasland. Daarnaast verkennen we de mogelijk
heden om ooibos terug te brengen in de uiterwaarden. Dat doen
we alleen op plekken waar dat niet voor een opstuwing bij hoog
water zorgt. Hiermee voeren we Europese en nationale regels
uit die zorgen voor natuurontwikkeling en -bescherming,
schoon en gezondwater en verbinding tussen de natuur
gebieden. Aan hoogwaterveiligheid doen we geen concessies.

Een kleine geul in de uiterwaard

Ooibos in de uiterwaard
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In dit project werken we aan een leefgebied voor dier- en planten
soorten die horen bij een levende rivier. Geulen, grasland en ooibos
maken het gebied geschikt voor verschillende vissoorten, broed
vogels en bijzondere diersoorten zoals de kamsalamander en de
bever. Wandelaars, sportvissers en natuurliefhebbers kunnen straks
van deze rijke natuur genieten. In het plan houden we rekening
met de belangen van bewoners, gebruikers en de scheepvaart.

Planning
Van oktober 2017 tot en met medio 2018 werken we het schetsontwerp
(zie afbeelding boven) uit tot een voorlopig ontwerp. We betrekken
inwoners en belanghebbenden bij de uitwerking van de plannen.
Daarna verwerken we het ontwerp in bestemmingsplannen. In de
tweede helft van 2018 liggen de bestemmingsplannen ter inzage.
De uitvoering van het plan gebeurt naar verwachting in 2020 en 2021.

Waar werken we aan?
• de aanleg van een 2 km meestromende nevengeul tussen
Dreumel en Wamel;
• het verbinden van drie kleinere geulen (in totaal 5,3 kilometer)
met de Waal bij Dreumel en Heerewaarden;
• 260 hectare nieuwe natuur waaronder natuurlijke graslanden
en ooibos.

Op de hoogte blijven?
U kunt dit project volgen via de website
www.wameldreumelheerewaarden.nl. Hier kunt u
zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
Vragen kunt u stellen via uwdh@gelderland.nl.
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