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Zeven zienswijzen op
ontwerp-vergunningen
De ontwerpbesluiten Ruimte voor de Rivier ‘Veiligheid
en Natuur Millingerwaard’ hebben vanaf 7 juni 2013 tot
en met 18 juli 2013 voor een ieder ter inzage gelegen.
Daarop zijn 7 zienswijzen binnengekomen. De meeste
zienswijzen richtten zich tegen het aanpassen van de
wandelpaden in de uiterwaard door de komst van de
hoofdgeul die het gebied doorsnijd. Enkele mensen
hebben de bezorgdheid dat het gebied minder toegankelijk wordt door het aanleggen van de stroombaangeul
en de daardoor veranderende bereikbaarheid van
achterliggend gebied. Het huidige rondje wordt
weliswaar doorsneden maar er komen veel wandel en
struin mogelijkheden extra in het gebied beschikbaar.
De gehele uiterwaard wordt ingericht als struinnatuur.
De bestaande toegangswegen van de Millingerwaard
(via de Millingerdam en het kerkje bij Kekerdom) blijven
gehandhaafd. Vanaf de parkeerplaats de Lange Paal
wordt een hoofdwandelpad naar de Theetuin aangelegd, tevens begint daar het avontuurlijke wandelpad
langs de verschillende kwelvingers. De drempel bij de
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oude toegangsweg naar De Beijer wordt op 8,20 m + NAP
aangelegd. De drempel is gemiddeld genomen de helft
van het jaar begaanbaar voor avonturiers. In de huidige
situatie is deze toegangsweg alleen bedoeld voor
bestemmingsverkeer.
Vooruitlopend op de formele antwoorden in de Nota van
Antwoord is met alle indieners overleg gevoerd om de
aanpassingen in de ontsluiting uit te leggen.

Publicatie definitieve
vergunningen
Op 19 september zijn de definitieve vergunningen en de
antwoorden op de ingediende zienswijzen gepubliceerd in
de Staatscourant en De Rozet.
De indieners van de zienswijze zijn in de gelegenheid
gesteld om in beroep te gaan tegen de definitieve
vergunningen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Deze periode loopt van 20 september tot
31 oktober 2013.
De besluiten zijn in te zien en te downloaden via de
website www.coordinatiegelderland.nl.

neerstrijken in de Millingerwaard worden op deze wijze zo min mogelijk
gestoord.
Nadat de begroeiing is verwijderd zal het gebied allereerst door een
gespecialiseerd bedrijf gedetecteerd worden op mogelijke aanwezige
“Conventionele explosieven” (CE’s). Indien deze worden gedetecteerd
(middels een soort metaaldetector) zullen ze worden verwijderd. Zodra
een gebied wordt “vrijgegeven” kan de uitvoering van het grondwerk
(veilig) starten. De aannemerscombinatie verwacht dit najaar (2013) de
Waiboerweg aan te leggen (mits goede weersomstandigheden) en begin
2014 te starten met het grootschalig grondverzet; uiteraard na de
kapwerkzaamheden.
Als eerste worden de kwelvingers en kwelkoppen gegraven. Omdat de
definitieve locatie voor deze vrijkomende grond (tijdelijke zandwinplas)
dan nog niet beschikbaar is, zal deze grond tijdelijk worden “geparkeerd”
in de bestaande zandwinplas. Door het opleveren van de kwelvingers en
kwelkoppen voor het eind van 2015 wordt voldaan aan de Kader Richtlijn
Water (KRW) doelstelling. Na oplevering zal dit gebied niet meer door de
aannemer worden betreden en kan de natuur zich in dit deel van gebied
ontwikkelen.
Om in oktober 2015 de MHW doelstelling (Maatgevend Hoogwater) te
behalen eind 2014 gestart worden met het deels uitgraven van de
hoofdgeul. Deze vrijkomende grond wordt ook tijdelijk geparkeerd in de
oude zandwinplas en een deel wordt verwerkt in de Hoogwatervrije
vluchtplaats. In een later stadium (2018) zullen de geulen op einddiepte
worden gegraven waarbij de vrijkomende grond direct gebruikt kan
worden als dempingsmateriaal van de tijdelijke zandwinplas. Na gereedkomen van de zandwinning (2020) zal de zandzuiger de tijdelijk “geparkeerde” grond via een persleiding vanuit de bestaande zandwinplas naar
de tijdelijke zandwinplas transporteren.

Kapwerkzaamheden
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De eerste stap in dit proces is het kappen van alle opslag op de
plaatsen waar in de toekomst water komt
In het aankomende kapseizoen 15 oktober 2013 tot 15 maart 2014
zal er (nadat de vergunningen definitief zijn geworden) worden
gestart met de kapwerkzaamheden.
Mochten er vragen zijn betreffende deze werkzaamheden dan
Om de veiligheidsdoelstelling te behalen en te kunnen beginnen
met de werkzaamheden in de Millingerwaard zijn kapwerkzaamhe- kunt u contact op te nemen met de aannemer Combinatie
den noodzakelijk. In de Millingerwaard staat veel opslag van jonge Boskalis Van de Wetering en vragen naar Jan van Casteren op
nummer 0412 451 368 of anders vragen naar de omgevingsmanabomen (voornamelijk wilg). Deze opslag vormt een belemmering
ger Iwan Reerink 024 – 348 88 54. Daarnaast is tijdens de
voor de doorstroming bij hoog water. Het water kan niet vrij
stromen en het drijfvuil blijft in de bomen hangen, wat op zijn beurt uitvoering van de werkzaamheden in het gebied informatie
beschikbaar waarop wordt aangegeven waarvoor de werkzaamweer zorgt voor extra opstuwing van het water.
heden nodig zijn en wat de toekomstige situatie wordt.
Om de doelstelling van het project te behalen moeten een groot
aantal geulen gegraven gaan worden om ruimte te creëren voor het Het hout dat vrijkomt bij de werkzaamheden wordt duurzaam
hergebruikt als biobrandstof.
water.

Zwarte ooievaar bij feest
20 jaar Millingerwaard
Toepasselijker kon het niet. Vanaf het terras voor de feesttent zagen
velen hoe een zwarte ooievaar boven de Millingerwaard cirkelde.
Deze vogel heeft in 1986 symbool gestaan voor de plannen om het
rivierengebied natuurlijker in te richten en zo ook meer ruimte voor
de rivier te creëren. De zwarte ooievaar broedt nog niet in het
gebied, maar dat is slechts een kwestie van tijd.
Tv-presentator Harm Edens opende samen met burgemeester
Marianne Schuurmans van Millingen aan de Rijn en wethouder Ria
Barber van Ubbergen de festiviteiten op 8 september. Zij deden dit
door hun wensen voor het gebied uit te spreken. Ook alle partners

die betrokken zijn en zijn geweest bij de ontwikkeling van het
gebied, spraken mooie wensen uit. Hierna kon iedereen een
wens aan de wenslijn hangen.
In totaal zijn er 248 wensen voor het gebied verzameld. Allemaal
wensen gericht op het behoud van het gebied. Velen spreken
ook de hoop uit dat het gebied nog mooier en groter mag
worden. Frans Schepers maakte bekend, dat de Gelderse Poort
- waar de Millingerwaard deel van uitmaakt - als eerste gebied
wordt opgenomen in het netwerk van ‘Rewilding Europe’:
eenorgani-satie die Europa ‘wilder’ wil maken. Meer ruimte voor
wilde dieren, wildernis en natuurlijke processen. Hij reikte
hiertoe een certificaat uit aan Piet Winterman, Regiodirecteur
Oost van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is beheerder van de
Millingerwaard.

Wanneer de vergunningen eind oktober definitief worden
verleend, kan in het winterseizoen 2013/2014 gestart
worden met het verwijderen van de begroeiing ter plaatse
van onder andere de te ontgraven geulen en kwelvingers.
Dit dient ruimschoots voor het nieuwe broedseizoen
gereed dienen te zijn (15 maart 2014). Hierdoor wordt het
mogelijk efficiënt onderzoek uit te voeren naar niet
gesprongen explosieven . Het gebied wordt ‘onaantrekkelijk’ gemaakt voor vogels om te voorkomen dat na de
winter vogels zich nestelen in dit deelgebied en uitwijken
naar omliggende begroeide gebieden. De vele vogels die
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Na de officiële opening breekt de zon definitief door en wordt het
vooral een gezellige middag met veel activiteiten. Veel mensen
wandelen onder leiding van Staatsbosbeheer en ARK
Natuurontwikkeling door het gebied. Zij zien onder andere bevers,
de zwarte ooievaar en een visarend. Kinderen spelen met het zand
bij de zandsculpturen, doen mee aan fotoworkshops en maken
hun eigen baksteen. In totaal negentig stuks.

Uit alle verzamelde wensen werden in de loop van de dag acht
gelukkigen getrokken die mee mochten in de luchtballon. Aan het
eind van de dag stegen twee ballonnen, van het Wereld Natuur
Fonds op voor een tocht over de Millingerwaard.

Foto Henk Baron

Op het terras voor de tent worden de mensen op weg geholpen

met wandelroutes. Medewerkers van DLG en Combinatie Boskalis
Van de Wetering / K3Delta staan klaar om de toekomstige ontwikkelingen in de Millingerwaard toe te lichten. Ruim 500 bezoekers
genoten van het rijke natuurgebied.

Feestelijke start uitvoering
Nadat alle vergunningen zijn geregeld kan de uitvoering beginnen. Begin 2014 komt er een
feestelijk startmoment in het gebied, waarvoor u op een later tijdstip allen wordt uitgenodigd.
Dit voortgangsbericht is bedoeld om u als betrokkenen te informeren over het gebiedsproces in de Millingerwaard.
Dit voortgangsbericht verschijnt via de email en wordt ook op de website www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard geplaatst.

Reactie

Wilt u reageren op dit voortgangsbericht dan
kunt u een mailbericht sturen naar
info.millingerwaard@dlg.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de projectenpagina van het project bezoeken
via www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard. U kunt ook contact
opnemen met Jette Eshuis, omgevingsmanager van het project
h.l.eshuis@dlg.nl of met René Tank, projectmanager r.g.b.m.tank@dlg.nl.

Millingerwaard voor veiligheid en natuur is een project dat wordt gefinancierd door Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie
van Economische Zaken en de provincie Gelderland.
rivier
r de
r u i m t e voo
de rivier rui
mte
voor

mte
te voor de rivier ruim
rui
er
ivi te
ruim
er
voo
rd
r de r
oo
ev

r u im

t e v o o r d e r iv i e r r u i m t e

voo

rd

iv
er

ie r

ru

t
im

vo
or
de
r

ivi
er

e
ivier ruimrutimete voor d
v
oo
r

ru

im

te v

oo r d
e rivi e r r u i m

or de
t e vo

r
rivie

voor de rivie
ruimte
r
rivier

r de
riv te voo
ruimier ruim

de

ruimte voor de rivie
rivier
r

te v o or
de rivier

Millingerwaard
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Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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