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Millingerwaard
Dit voortgangsbericht is bedoeld om u als betrokkenen te informeren
over het gebiedsproces in de Millingerwaard. Dit voortgangsbericht
verschijnt 4 keer per jaar via de email en wordt ook op de website
www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard geplaatst.

oktober 2011

Start uitvoering in de
Millingerwaard
Millingerwaard voor meer veiligheid en natuur
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De Millingerwaard gaat de komende tijd op de schop. Er
komt extra ruimte voor het rivierwater door de aanleg van
een geulenpatroon in de uiterwaard. En de kenmerkende
riviernatuur met ooibossen, kruidenrijke graslanden en
rivierduinen wordt versterkt.
Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft de uitvoering van dit
werk gegund aan de aannemerscombinatie
Boskalis/v.d.Wetering. Het adviesbureau Royal Haskoning
ondersteunt DLG bij de contractbeheersing van dit werk.
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Millingerwaard

voor veiligheid en natuur

Rijkswaterstaat
Infrastructuur en Milieu

Nieuw impuls
De aannemerscombinatie Boskalis/v.d. Wetering is al jaren
bekend in het rivierengebied en heeft ook in de
Millingerwaard al veel grond verzet en het natuurgebied
ontwikkeld. DLG is blij om samen met deze aannemerscombinatie te werken aan de waterveiligheid en de
ontwikkeling van de natuur. De komende tijd wordt een
Millingerwaard | 1

definitieve ontwerp gemaakt en start het vergunningentraject.
Eind 2012 starten naar verwachting de werkzaamheden in het
terrein.
Millingerwaard blijft open voor publiek
De Millingerwaard is een van de bekendste (struin-)uiterwaarden-

gebieden van Nederland. Naar schatting komen er per jaar
honderdduizend bezoekers. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het gebied zoveel mogelijk open voor het
publiek. Uitgezonderd de locaties waar op dat moment wordt
gewerkt of waar het gevaarlijk is.

Uitplaatsing De Beijer een stap dichterbij
Om de waterveiligheid en de natuurontwikkeling in de Millingerwaard te realiseren wordt het zand- en grindoverslagbedrijf De Beijer uit
het gebied geplaatst. Door het besluit van Provinciale Staten van Gelderland over het inzetten van financiële middelen en door de
vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan door Gedeputeerde Staten worden de werkzaamheden voor de uitplaatsing van De Beijer
uit de Millingerwaard voortgezet.
Het plangebied van het inpassingsplan betreft enkel de gronden die in eigendom zijn van zand- en grindoverslag De Beijer BV. dat
gelegen is in de gemeente Ubbergen. Het ontwerp-inpassingsplan ligt voor iedereen terinzage van 21 oktober t/m 2 december 2011
• bij de provincie Gelderland in de bibliotheek in het Huis der Provincie,
• Markt 11 te Arnhem op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur
• bij de gemeente Ubbergen in het gemeentehuis,
• Rijkstraatweg 139 te Beek-Ubbergen op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur
• en op donderdagavond van 17.30 uur tot 19.00 uur.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan:
• Provinciale Staten van Gelderland, T.a.v. TALO/ROA - Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
• Onder vermelding van ‘zienswijze inpassingsplan Millingerwaard (Uitplaatsing De Beijer)’, zaaknummer 2010–015600.
• Per e-mail kan dit alleen via post@gelderland.nl (onder vermelding van TALO/ROA, zaaknummer: 2010–015600).
• Ook mondeling kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact
opnemen met mevrouw Rozema van de afdeling TALO/ROA T (026) 359 87 59. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag
gemaakt.
Meer informatie is te vinden op
Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
Via bestemmingsplannen zoeken op plannaam Inpassingsplan Millingerwaard

Uitvoeringsbord
Millingerwaard
geplaatst.
Om de bezoekers van de Millingerwaard
optimaal te informeren heeft DLG een
nieuw projectbord laten maken.
Op 20 oktober heeft Staatsbosbeheer
dit bord in de Millingerwaard geplaatst.
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Millingerwaard in het
nieuws
De afgelopen tijd is de Millingerwaard herhaaldelijk in het
nieuws geweest. Hieronder vindt u een korte impressie.

Augustus 2011		
Zwarte ooievaar strijkt neer in de Millingerwaard
In de Millingerwaard in natuurgebied Gelderse Poort van
Staatbosbeheer zijn zwarte ooievaars gezien. Niet alleen is
de vogel zelf zeldzaam, maar hij is ook hét symbool is van
de nieuwe natuurontwikkeling in dit gebied (Plan
Ooievaar). Er zijn meerdere zwarte ooievaars in het gebied
gezien, waaronder in elk geval een ouder en een éénjarig
jong.

foto: Frans Jozef Killewald

Augustus 2011 		

September 2011

Millingerwaard uitgeroepen tot wildste natuurgebied
De Millingerwaard en andere delen van de Gelderse Poort zijn door de
website www.ongereptenatuur.nl uitgeroepen tot het wildste natuurgebied van Nederland. Er komen in de Gelderse Poort weliswaar (nog) geen
edelherten, wolven of bruine beren voor, maar het reservaat geeft volgens
de samenstellers van de ranglijst wel een goede indruk van hoe
Nederlandse natuur er in optima forma uit ziet.
De Poort scoort behalve op natuurlijkheid ook goed op natuurrijkdom,
omvang en toegankelijkheid voor bezoekers.

Millingerwaard in BuitenGewoon – TV Gelderland
Op 6 september werd de uitzending van het tv-programma BuitenGewoon opgenomen in de Millingerwaard. In
Nederland was een weeralarm afgegeven, het donderde
en bliksemde en dikke regenbuien zetten de straten blank.
Sytske Jellema en Twan Teunissen zwierven ondanks het
weer door het terrein en langs de rivier. Kortom het werd
een spectaculaire uitzending: ruig weer in ruige natuur.
(zie ook Uitzending gemist bij www.omroepgelderland.nl)

September 2011
Konikspaarden verhuizen van Millingerwaard naar
Bulgarije
In Nederland komen steeds meer konikpaarden voor en in
Bulgarije zijn ze hard nodig om de natuur een handje te
helpen. Daarom verhuizen er 12 konikspaarden naar hun
nieuwe leefgebied, de ruige wildernis van het oostelijke
Rhodopen in Bulgarije.

Reactie

Meer informatie

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

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

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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