Zomer 2014

Nieuwsbrief Bemmelse Waard
Er is veel gebeurd in de Bemmelse Waard en daarom is het hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Graag praten wij u bij !

Meer ruimte voor weidevogels
in Ambtswaard
Op initiatief van de Stichting Doornik Natuurakkers
en Sovon Vogelonderzoek Nederland krijgen
weidevogels meer ruimte in de Ambtswaard in
de Bemmelse Waard.

In januari en februari 2014 zijn er rondom de Ambtswaard
bomen gekapt, is er een wandelpad verlegd en is er een
perceel plas-dras gemaakt. Weidevogels hebben namelijk
ruimte, rust en vochtig land nodig om succesvol te kunnen

In de eerste maanden van 2014 zijn er allerlei maatregelen

broeden. De nesten liggen op de grond in het gras. Als de

genomen om de weidevogels in de Ambtswaard, tot voor

eieren eenmaal zijn uitgekomen lopen de jongen direct rond

kort het belangrijkste weidevogelbolwerk in de wijde omgeving,

door het gras, onder begeleiding van hun ouders op zoek naar

terug te laten keren. Sovon volgt de ontwikkeling van de

eten. In het gehele voorjaar zijn de weidevogels zeer kwetsbaar

weidevogels op de voet en we zijn blij om te kunnen vertellen

voor verstoring.

dat de resultaten dit jaar positief zijn. Zo zijn er dit jaar weer
broedende tureluurs en zijn er tientallen paartjes kieviten in de

We werken aan een plan om in een grotere oppervlakte van

Ambtswaard gesignaleerd. Ook vertoonden zich weer enkele

de Ambtwaard een plas-drassituatie te maken. Goed voor

grutto’s.

broedende- en voedselzoekende vogels!
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Meer rust in de polder

De uiterwaard is, behoudens verkeer naar de woningen

met een ontheffing (grondeigenaren, pachters, minder

en het fabrieksterrein, niet toegankelijk voor autoverkeer.

valide leden van visvereniging De Karper) de uiterwaard

De ingang aan de kant van Lent (bij de Sprok) is om

wel in met een voertuig. Politie en brandweer hebben erop

Wandelpad

deze reden alweer een aantal jaar permanent

aangedrongen om dit gerealiseerd te krijgen en houden

Het rondje om de recreatieplas voor wandelaars is komen

afgesloten.

het gebied ook extra in de gaten. Mochten er toch auto’s

te vervallen. Als alternatief is een andere route aangelegd.

De ingang bij de Sportlaan is afgesloten met een

zonder ontheffing de uiterwaard in rijden dan wordt er

Deze gaat aan de zuidkant van de recreatieplas de andere

uitneembare paal die door de gemeente is geplaatst.

direct proces verbaal opgemaakt.

kant op en via de dijkvoet terug naar de parkeerplaats aan de

Bij deze ingang kunnen de hulpdiensten en de mensen

Nieuw
wandelpad
Bemmelse
Waard

Sportlaan. Bij enkele rasters zijn overstaphekjes geplaatst.

Nieuwsbrief Bemmelse Waard

3

Agrarisch
gebruik
Momenteel is er nog een groot aantal percelen
in agrarisch gebruik. Op een aantal percelen
wordt mais verbouwd. Met het nieuwe
inrichtingsplan kan een groot aantal percelen
worden omgevormd naar natuur. Hiervoor
moeten eerst de procedures doorlopen worden.

Inpassing fabrieksterrein
Afgelopen voorjaar zijn er bomen op de groenwal en naast het

loofboomsoorten geplant (winterlinde, fladderiep, sleedoorn, wilg

fietspad aangeplant. Om bovenop de groenwal snel tot een dichte,

e.d.). Deze soorten zijn nu nauwelijks zichtbaar maar groeien snel.

wintergroene en drie meter hoge afscherming te komen zijn er

Zij zullen het beeld van het coniferenscherm na een aantal jaren

coniferen aangeplant. Om het gewenste omgevingsbeeld te krijgen

gaan overnemen. Daarnaast is de groenwal ingezaaid met een

zijn hier tegenaan (zowel bovenop als onderaan de grondwal)

dijkengrasmengsel en is er een bewateringssysteem aangelegd.

Zondag 5 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Open dag in de Bemmelse Waard
Op zondag 5 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur organiseren de samenwerkende partijen weer een open
dag in de Bemmelse waard. Deze open dag valt dit jaar samen met festival de oversteek, waarvan ook een
voorstelling op het fabrieksterrein te zien zal zijn. Festival De Oversteek organiseert sinds jaren bijzondere
concerten, voorstellingen en voordrachten op bijzondere locaties in het rivierenlandschap van Nijmegen
Noord, Bemmel, Oosterhout en Lent.
Tijdens de open dag krijgen bezoekers informatie over het

achtergrond. De foto krijgt u direct mee naar huis.

nieuwe inrichtingsplan, zijn er natuurexcursies door de polder

Kortom het belooft een informatieve en vooral gezellige

en rondleidingen op het fabrieksterrein.

dag te worden. U bent van harte welkom!

Ook zullen er leuke kinderactiviteiten worden georganiseerd

Voor meer informatie over het festival kunt u kijken op

zoals schminken, voederhuisjes schilderen en knutselen.

www.festivaldeoversteek.nl

Liefhebbers kunnen worden gefotografeerd op de
shovel en met de indrukwekkende bergen zand op de

Locatie: naast het fietspad ter hoogte van de steenfabriek
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Planning
De gemeente Lingewaard heeft afgelopen voorjaar
het voorontwerp bestemmingsplan voor het nieuwe
inrichtingsplan gepubliceerd. Hiermee is in de
procedure de eerste stap gezet naar realisatie. Volgens
planning zullen het ontwerp bestemmingsplan
en de andere noodzakelijke procedures dit najaar
gepubliceerd worden. Indien er geen lange
bezwaarprocedures volgen kan het inrichtingsplan
begin volgend jaar in uitvoering gaan.
De meest zichtbare maatregelen zoals het nieuwe
ruiterpad, de extra wandelpaden, de vogeluitkijkplaats
en het vlonderpad zullen als eerste worden uitgevoerd
zodat daar snel gebruik van gemaakt kan worden.

Contact
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met K3Delta via telefoonnummer: 024 348 88 00.
De contactpersonen bij de samenwerkende partijen zijn:
K3Delta
Hans Hooijer en Titus Haverkamp

Staatsbosbeheer
Jerry Wind en Theo Wijers

Lingewaard Natuurlijk
Wim Roelofs en Jac Lamerichs

Stichting Natura Saned
Rob Koekkoek

Stichting Doornik Natuurakkers
Louis Dolmans

