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Wat gebeurt er precies in de Bemmelse Waard?
In de Bemmelse Waard werken Staatsbosbeheer, Lingewaard 
Natuurlijk, Doornik Natuurakkers, Stichting Natura Saned en 
K3Delta samen aan natuurontwikkeling. De natuurontwikkeling 
richt zich op weidevogels en begrazingsnatuur. In de 
Ambtswaard ontstaat een meer traditioneel beheerd nat 
grasland waar hopelijk weer vele kieviten en grutto’s zich thuis 
gaan voelen.

In de rest van de uiterwaard richt de inrichting zich op meer 
dynamische (begrazings)natuur. Waterplassen en ooibossen 
worden met elkaar verbonden, akkers worden omgezet naar 
weidevogel gebieden en er komen nieuwe struinpaden, een 
ruiterroute onder langs de dijk en diverse rust- en uitzichtpunten. 
Uit de plassen wordt zand gewonnen en veredeld (gesorteerd) in 
de installatie op het fabrieksterrein.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De inrichtingswerkzaamheden die eind 2018 zijn begonnen, 
duren ongeveer een jaar.  Er wordt niet het gehele jaar gewerkt 
maar telkens in de perioden van een aantal weken. Het 
grondwerk aan de oostkant van de uiterwaard is al gereed 
en het grondwerk in de ambtswaard is vermoedelijk dit 
voorjaar klaar. Als laatste wordt het grondwerk in het gebied 
van het oude installatieterrein uitgevoerd (zie onderstaande 
kaartje). Tegelijkertijd worden in het gebied de hoogwaardige 
grondstoffen zand en grind gewonnen.
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Er liep een onverharde weg van de Ambachtstraat 
naar de Defensiedijk. Dat vormde een mooie 
route voor een rondje met de hond, maar omdat 
de zandwinningsplas is uitgebreid, loopt dat pad 
nu dood. Is daar nog wat aan te doen? Een andere 
doorgang naar de Defensiedijk creëren bijvoorbeeld?
Tijdens de werkzaamheden in het noordoosten van de polder 
is die onverharde weg mede gebruikt door de aannemer voor 
het vervoer van het materiaal. Het pad van de Ambachtstraat 
langs de plas richting de defensiedijk is openbaar toegankelijk 
voor wandelaars en honden zolang deze aangelijnd zijn. In de 
schemering is er een grote kans om een bever te spotten aan 
deze kant van de plas.

Waarom is het fietspad afgesloten?
We zijn bezig met het verbreden van de berm naast het fietspad 
ter hoogte van het fabrieksterrein. Daarmee wordt meer ruimte 
gegeven aan de grote grazers in het gebied. Zo kunnen grote 
grazers en fietsers elkaar straks op een veilige manier passeren. 
Voor het verbreden van de berm naast het fietspad is het 
fietspad ter hoogte van het fabrieksterrein tijdelijk afgesloten 
om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Deze 
werkzaamheden zullen tot circa eind februari duren. Zodra het 
kan, wordt het fietspad weer geopend.

Ik lees dat het fietspad tot eind maart is afgesloten. 
Eerder is gecommuniceerd dat het fietspad in maart 
weer open zou gaan. Hoe zit dat?
Eerder meldden we inderdaad dat de afsluiting tot eind februari 
zou duren, maar dat het fietspad in het voorjaar en de zomer nog 
een aantal keer afgesloten zou worden voor afvoer van klei. De 
werkzaamheden verlopen echter zo voortvarend, dat vóór 1 april 
de nu vrijkomende klei al kan worden afgevoerd. Dat betekent 
dat afsluiting in het voorjaar en in de zomer niet meer nodig is.

Aan de zuidkant van de plas bij de 
zandwinninginstallatie wordt de grond afgegraven. 
Wordt hier alleen grond afgegraven of wordt de plas 
groter?
De bovengrond en klei worden afgegraven, vervolgens wordt 
met de zandzuiger het zand gewonnen. De plas wordt hiermee 
groter. Op het onderstaande inrichtingsplan is gearceerd wat 
eerst land was, en nu water wordt. 
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De weilanden aan weerszijden van de weg als je de 
polder vanaf Bemmel inloopt zijn met prikkeldraad 
afgezet. Er zijn geen doorgangen gecreëerd voor de 
struintochten, terwijl we vernomen hebben dat dit 
wel zou gebeuren. Hoe zit dat?
De weilanden zijn in eigendom bij Natura Saned. In dit gebied 
wordt de grond wat verschraald, zoals wij dat noemen. Daarmee 
worden er gunstige omstandigheden gecreëerd voor de groei 
van verschillende soorten planten. Omdat we nog bezig zijn met 
de grond, is het op dit moment nog niet toegestaan om deze 
weilanden te gebruiken als struinroutes. De struinroutes ziet u 
op het onderstaande kaartje. Aan de noordzijde van het gebied 
ligt ook een ruiterroute. 1 wandelpad is in het broedseizoen 
(maart tot en met augustus) niet toegankelijk.
 

Het prikkeldraad is bij de struinroute/bruggetje 
direct langs het water geplaatst. Zo kan er niet meer 
gestruind worden. Kan dat niet worden aangepast?
Het raster aan de noordzijde van deze percelen zal worden 
verzet zodat er nog ruimte over blijft voor een struinroute aan 
deze zijde van het perceel.

Bij de oude zandwininstallatie lag een stalen silo die 
bestemd was voor het maken van een vogelkijkhut. 
Deze is al een tijdje geleden verdwenen. Komt er nog 
een vogelkijkhut? 
In overleg met stichting Onze Waal, de gemeente en 
Rijkswaterstaat wordt er hard gewerkt aan een historische 
Mauritstoren welke tevens als vogelkijkhut gebruikt kan worden. 
Deze toren wordt dit voorjaar geplaatst mits alle toestemmingen 
daarvoor zijn verkregen. U kunt meer over de Mauritstorens 
lezen in de nieuwsbrief van februari 2018. Alle nieuwsbrieven 
zijn te vinden op www.k3.nl/projecten/bemmelsewaard.



Waar kan ik meer informatie vinden? 
Meer informatie over de werkzaamheden in de Bemmelse 
Waard vindt u op www.k3.nl/projecten/bemmelsewaard. 
Hier vindt u ook de meest recente versie van dit document. 
Wij voegen meer vragen toe als deze binnenkomen.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de 
volgende personen:

Contactpersonen

K3Delta
Titus Haverkamp 
024 348 88 00
t.haverkamp@k3.nl

Stichting Lingewaard Natuurlijk
Jac Lamerichs
voorzitter@lingewaardnatuurlijk.nl 

Stichting Natura Saned
Rob Koekkoek
06 53 39 80 72
saned@xs4all.nl

Staatsbosbeheer
Allan Krijgsheld
06 51 40 81 89
a.krijgsheld@staatsbosbeheer.nl

Stichting Doornik Natuurakkers
Louis Dolmans
dolmans@doorniknatuurakkers.nl
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 Wij hoorden dat er bomen gekapt zullen worden bij 
de Ambtswaard en langs de strang. Klopt dat? Het 
ontwikkelt zich nu toch al tot een mooi groen gebied?
In het kader van het onderhouden van al het groen en de 
rivierkundige veiligheid is bosontwikkeling in de uiterwaarde 
niet op iedere plek toegestaan. Daarnaast is het voor de 
weidevogels van belang dat deze ver genoeg kunnen kijken 
zodat mogelijke gevaarlijke situaties (roofvogels) van grote 
afstand gezien kunnen worden. Daarom wordt een deel van 
het opkomende groen op de plaatsen waar het niet gewenst is 
gekapt. De uitvoering hiervan gebeurd door Stichting Doornik 
Natuurakkers, de beheerder van de Ambtswaard.


