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Vergunningen
onherroepelijk
Op 19 september 2013 zijn de definitieve vergunningen
en de antwoorden op de ingediende zienswijzen
gepubliceerd. Op 31 oktober 2013 zijn de vergunningen
definitief geworden. Tegen twee vergunningen is beroep
aangetekend. De Raad van State heeft op 16 april 2014
uitspraak gedaan in de beroepszaak. De uitspraak heeft
de plannen of de werkzaamheden niet veranderd of
vertraagd. In november kon daardoor de combinatie
Boskalis, Van de Wetering en/K3Delta daadwerkelijk aan
de slag.
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In november 2013 zijn de werkzaamheden gestart en vanaf
dat moment waren de veranderingen goed te zien in het
gebied. De combinatie Boskalis Van de Wetering/ K3Delta
is begonnen met kapwerkzaamheden, het opknappen van
de Waiboerweg en graafwerk om geulen te realiseren.

Foto Iwan Reerink- K3Delta

Kappen van bomen
Om de waterveiligheid voor de toekomst te borgen
worden er geulen gegraven om ruimte te creëren voor het
water. In de Millingerwaard stond veel opslag van stuweel
en bomen (voornamelijk wilg). Op de plekken waar deze
geulen gegraven worden zijn de bomen gekapt.

(15 maart) afgerond. Er was dus geen overlast voor broedende vogels van
het lawaai van de zaagwerkzaamheden of door vallende bomen.
Waiboerweg in de Millingerwaard
Terwijl de kap- en rooiwerkzaamheden nog volop aan de gang waren op
de plekken waar de geulen gegraven moeten worden, werd ook de
Waiboerweg aangepakt. Met kranen is de oude verharding afgegraven en
het profiel van de nieuwe weg aangebracht. De Waiboerweg werd
gedeeltelijk opgehoogd zodat deze weg bij hoog water beter toegankelijk
is. Niet alleen voor de bewoners van de Waiboerweg maar ook voor het de
grote grazers dat in de Millingerwaard rondloopt. Op dit profiel is een
betonnen verharding aangelegd. Door de natte periode en temperatuur
van net boven het vriespunt aan het begin van de winter duurde het wat
langer voordat het beton goed was uitgehard en er gebruik gemaakt kon
worden van de weg.

Foto Iwan Reerink- K3Delta

Uitvoering gestart

Eind januari 2014 zijn op strategische plaatsen passeerstroken aangelegd
zodat men elkaar daar goed en veilig kan passeren. Onlangs zijn ook de
borden geplaatst waarop aangegeven staat dat de Waiboerweg alleen
opengesteld is voor aanwonenden en bewoners van Klaverland. Net als
voorheen is de Theetuin voor bezoekers met de fiets of wandelend
bereikbaar via de Waiboerweg.

Soms waren de omstandigheden lastig omdat de kranen
en houthakkers dan in het water moesten staan om de
bomen om te zagen. De werkzaamheden verliepen verder
voorspoedig en waren ruim voor het nieuwe broedseizoen

Graven van de geulen
Na de kapwerkzaamheden op de oevers van de toekomstige ‘kwelvingers’
kon er begonnen worden met het verder uitgraven van de geulen. In de
Millingewaard komen er vijf zogenoemde ‘kwelvingers’ in de vorm van
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In de winterperiode van 2013 en 2014 zijn de bomen uit de
Millingerwaard gehaald.
Al het takhout is versnipperd en als houtchips afgevoerd
naar de zogenaamde Biomassacentrales. Deze centrales
gebruiken de houtchips, door ze te verbranden, zowel voor
opwekking van elektriciteit en in bepaalde gevallen ook
voor het gebruik van de vrijkomende.
De boomstronken of boomstobben zijn in een grote
shredder verkleind (vermorzeld) tot stukjes hout van
maximaal 30cm. Daarna is de grond gescheiden van het
hout door te zeven en is de grond keurig in de uiterwaarden achtergebleven. Deze stukjes hout, ook wel houtshred genoemd zijn afgevoerd om als structuur-materiaal
te gebruiken in een composteringsproces van GFT-afval
dat daarvoor eerst is vergist tot gas. Door het toepassen
van hout-shred wordt het mengsel “luchtiger” waardoor
de benodigde zuurstof beter in contact kan komen met het
uitgegiste GFT-materiaal.
De boomstammen zijn afgevoerd richting de houtverwerkende industrie; veelal wordt het hout hier verwerkt tot
plaatmateriaal.

De grond uit de kwelvingers wordt tijdelijk ‘geparkeerd’ in
de bestaande zandwinplas omdat de definitieve locatie
voor deze vrijkomende grond nog niet beschikbaar is.
Hiervoor zijn er met platenbanen wegen aangelegd voor
de vrachtwagens. Het was druk met het af- en aanrijden
van de vrachtwagens. Zodra de aannemer klaar is met het
graven van deze ‘kwelvingers’ wordt in dit deel van de
Millingerwaard niet meer gegraven of gewerkt en kan de
natuur zich in dit deel van het gebied ontwikkelen.

Bever neemt een kijkje

hoeven de ‘beverfamilies’ niet gelijktijdig op zoek te gaan naar een nieuw
geschikt onderkomen. Rondom de te verhuizen burchten en op de plaats
van de toekomstige vingers en geulen is vooraf het hout gekapt zodat
hervestiging op deze plaatsen wordt bemoeilijkt. De hoop was dat de
dieren zich in de begroeiing tussen de vingers gingen vestigen , daar is
jong bos en moerasvegetatie gespaard dat kan dienen als een nieuwe
leefomgeving voor de bever. Dit is ook na ontmanteling van de eerste
burchten gebleken; deze dieren hebben daar een nieuw onderkomen
gevonden. Tijdens de werkzaamheden komt de bever af en toe een kijkje
nemen.

Foto M. van Eeuwijk – Van de Wetering B.V.

De bever is een van de hoofdbewoners in de
Millingerwaard. Door de werkzaamheden moest een
aantal beverfamilies verhuizen naar een van de andere
burchten binnen hun territorium.
Onder begeleiding van ecologen en Staatsbosbeheer heeft
de aannemerscombinatie reeds verschillende beverholen
en burchten verhuisd. Om onrust onder de dieren te
beperken wordt dit gefaseerd uitgevoerd; hierdoor

Foto Iwan Reerink- K3Delta

een hand. Deze ‘kwelvingers’ zorgen ervoor dat het
rivierwater opkwelt in de Millingerwaard. Dit schone
kwelwater zorgt voor bijzondere natuurwaarden.
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Recreatieroutes

Foto Iwan Reerink- K3Delta

Door deze werkzaamheden veranderen ook de wandel- en
fietsroutes in het gebied. Op sommige plaatsen moeten
paden worden afgesloten om de veiligheid van de
bezoekers te blijven garanderen. Tijdens de uitvoering
worden wijzigingen in deze routes met tijdelijke bebording
aangegeven.
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De ‘noordelijke’ wandelroute (voorheen gemarkeerd als de gele route) in
het gebied vanaf de parkeerplaats De Lange Poal naar de Theetuin komt
te vervallen. De ‘zuidelijke’ route in het gebied (nu gemarkeerd als de
blauwe route) gaat nu via het Vogelkijkhuis nu naar de Theetuin. De
Theetuin is natuurlijk ook prima per fiets en per voet bereikbaar via de
opgeknapte Waiboerweg.
Nadat de geulen van de ‘kwelvingers’ zijn gegraven komt in dit gebied een
struinroute zodat men volop kan genieten van de nieuw ontstane natuur.

Feestje in september

LET OP!
De borden bij de ingangen deden anders vermoeden, maar de
Millingerwaard blijft tijdens de uitvoering zo veel mogelijk open
voor publiek. Uitzonderingen worden gemaakt voor locaties
waar op dat moment wordt gewerkt of waar het gevaarlijk is.
De aannemerscombinatie geeft dit aan met waarschuwingsborden in het gebied zelf.

De werkzaamheden zijn bijna een jaar geleden gestart: tijd voor
een feestje!. Begin september wordt de Waiboerweg feestelijk
geopend en wordt gevierd dat een deel van de hoogwaterveiligheid is gerealiseerd door het graven van de ‘kwelvingers’. Dit is
ook een prima moment om het boek ‘Millingerwaard’ van Fokko
Erhart feestelijk te presenteren.
Meer informatie komt op de website
www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard

Boekje Millingerwaard
“Dit boekje is bedoeld om mensen enthousiast te maken voor de natuurontwikkelingen
in de Millingerwaard.” Aldus de auteur en fotograaf Fokko Erhardt. “Al is het maar om
mensen inzicht te geven wat er speelt in het gebied waar ze doorheen fietsen of
wandelen. Of misschien om te mensen te motiveren ook eens of nogmaals te komen.
Helemaal fantastisch zou het zijn als dit project navolging krijgt in Nederland of
daarbuiten. Zodat ook daar mensen kunnen genieten van bijzondere natuurontwikkelingen, die ontstaan als letterlijk en figuurlijk afgeweken wordt van gebaande paden. En de
natuur de ruimte krijgt.’”
Het boekje is te bestellen door een email met je naam en
adres te sturen naar Fokko@wildernisfoto.nl
De kosten zijn € 9,95 (incl. verzendkosten) ISBN 978-94-91609-04-6

Reactie

Vragen over de
werkzaamheden
Voor meer informatie over de werkzaamheden in de
Millingerwaard kunt u contact opnemen met de aannemerscombinatie
Boskalis/Van de Wetering; tel: 010-2888777
Zie ook
www.boskalisbv.nl / www.wetering-heesch.nl
en www.dienstlandelijkgebied.nl/millingerwaard.

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.
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Millingerwaard

voor veiligheid en natuur

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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