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Even bijpraten…
Graag praten wij u bij over de stand van zaken van
het project Demen-Dieden, want inmiddels komt de
uitvoering na een jarenlange voorbereiding dan echt
in zicht. Via deze nieuwsbrief informeren we u graag
over de laatste ontwikkelingen.

Hier doen we het voor

Start van de uitvoering in zicht
De afgelopen tijd hebben wij alle vergunningen voor het
project aangevraagd en zijn deze door de verschillende
bevoegde gezagen (gemeente Oss, provincie Noord-Brabant,
waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat) ter inzage
gelegd en vervolgens daadwerkelijk verleend.

bij de Diedensche Uiterdijk nog voorbij Huis te Dieden (ook wel
bekend als Kasteel Eerbosch. Daar wordt op dit moment ook
al gewerkt en dat gaan we een handje helpen. In het vroege
voorjaar organiseren we ook een gezamenlijk feestelijk moment
die de start van de uitvoering gaat markeren.

Start van het werk
Begin december zijn de laatste voor de uitvoering noodzakelijke
vergunningen verleend. Daarmee is er dan echt zicht op de
start van de uitvoering van het project. We starten in januari
of februari 2022, maar we beginnen nog niet direct in het
projectgebied. We starten namelijk aan de westzijde ervan,

De start van de uitvoering is later dan de aanvankelijke planning.
Daarbij werd ervan uitgegaan dat we al vroeg in 2020 konden
starten met het werk. In de vorige nieuwsbrief meldden we al
dat procedurewijzigingen hebben gezorgd voor wat vertraging.
Daar kwam nog bij dat er bij onder andere overheden behoefte
was aan aanvullend archeologisch onderzoek. Nu staan we dan
alsnog in de startblokken.
Bijeenkomst en nieuwsbrief
Begin volgend jaar organiseren wij een informatiebijeenkomst
en ontvangt u een nieuwsbrief. We vertellen dan meer over de
wijze van uitvoering van het werk, over de planning daarvan
en stellen we de mensen in het veld aan u voor. Heeft u eerder
communicatie van ons ontvangen? Dan krijgt u van ons een
uitnodiging voor deze bijeenkomst. Bent u nog niet bij ons
bekend, dan kunt u een e-mail sturen naar Yvonne Kieft van
K3 via y.kieft@k3.nl. Dan zorgen wij dat u op de hoogte wordt
gehouden.

Door de herinrichting creëren we een goede basis
voor natuurontwikkeling en leveren we een bijdrage
aan de hoogwaterveiligheid. Dat doen we door
middel van kleiwinning.

Het plan is om de uiterwaarden tussen Demen en
Dieden te verlagen en nevengeulen aan te leggen.
Dankzij deze ingrepen komt er weer ondiep water
en meer variatie in het landschap. Zo verbeteren de
natuurwaarden en de ecologische waterkwaliteit
van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op
overstromingen in het gebied en wordt de rivier
beter beleefbaar.
Op naar een natuurlijkere Maas!
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Hoogwater in het
projectgebied
In juli moest de Maas een recordhoge hoeveelheid
water afvoeren. Dat gebeurde ook nog eens in de
zomer, wanneer we normaliter eerder te maken hebben
met lage afvoeren van de rivier. In het projectgebied
bereikte de rivier rond 19 juli de hoogste stand.
Grote delen van de uiterwaard en de veerweg naar het
fiets- en voetveer Demen-Batenburg stonden in het
water. En ook de bakenbomen stonden met de voeten
in het water. Het hoogwater zorgde voor pachters in de
uiterwaard voor problemen. De aardappel- en ook de
maisoogst kan als verloren worden beschouwd. Door de
relatief langzame stijging van het water, hebben de meeste
dieren wel de tijd gehad om weg te komen. Het vee was
sowieso al op tijd weggehaald uit het gebied.

Goed bezochte presentatie
archeologisch onderzoek

Dit hoogwater laat zien dat rivierverruimingsprojecten
onverminderd nodig zijn. Uiterwaarden hebben immers
de natuurlijke functie om ruimte te bieden aan hogere
rivierafvoeren. Het project Demen-Dieden resulteert
na uitvoering in een waterstandsdaling van circa 5 cm
bij hoogwater. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan de hoogwaterveiligheid in het gebied.

Net voor de zomervakantie, op 5 juli, organiseerden we in
dorpshuis Onder d’n Plag in Demen een informatieavond over
het archeologisch onderzoek dat in de periode vanaf februari
is uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats ter onderbouwing
van de aanvraag van de ontgrondingsvergunning bij de
provincie Noord-Brabant. Onze adviseur Reinier Ellenkamp
(projectleider bij RAAP; onderzoeks- en adviesbureau voor
archeologie) gaf in een bevlogen presentatie een toelichting
op het uitgevoerde onderzoek, de vondsten en resultaten.
Zo vertelde hij dat vlakbij de middeleeuwse kerk bij Demen
in een compact gebied drie greppels en vier paalkuilen zijn
aangetroffen. Deze elementen wijzen in combinatie met
aardewerk en botmateriaal op de restanten van een gebouw.
Elders in het projectgebied is een, vermoedelijk middeleeuws,
riembeslag gevonden (zie foto). Aan de hand van kaartmateriaal
kwam ook de ontstaansgeschiedenis van het gebied aan bod.
De presentatie kan desgewenst worden opgevraagd via Jildert
Hijlkema van K3 via j.hijlkema@k3.nl. Gelet op de aanwezigheid
van ruim vijftig belangstellenden kijken we terug op een
geslaagde avond.

Meer informatie over het project

Oprichting klankbordgroep
Wij blijven graag nauw met u in contact. Dat doen wij
onder meer via nieuwsbrieven, en via de klankbordgroep
Demen-Dieden. De klankbordgroep is opgericht voor
omwonenden of andere geïnteresseerden die willen
meedenken en de vinger aan de pols willen houden. De
initiatiefnemers praten de klankbordgroepleden periodiek
(ongeveer eens per kwartaal) bij over de uitvoering en de stand
van zaken. De groep bestaat naast vertegenwoordigers vanuit
de initiatiefnemers uit enkele bewoners van de dorpen Demen
en Dieden, die zich gedurende de planvoorbereiding hebben
aangemeld. Op dinsdag 12 oktober 2021 vond in dorpshuis/MFA
Onder d’n Plag de aftrap plaats.

Meer informatie over het project kunt u vinden op
www.k3.nl/demendieden. Daar vindt u ook de meest
gestelde vragen over het project en de antwoorden
daarop. Vanzelfsprekend wordt deze lijst continu
aangevuld. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met:

Plek voor honden
We hebben de afgelopen tijd van meerdere bewoners de
wens ontvangen om ook een plek voor loslopende honden
te creëren. Een heel begrijpelijke behoefte, maar het past
niet echt in een natuurgebied. Het gebied wordt na inrichting
namelijk veel waterrijker en daarmee vogelrijker. Bovendien
is er ook meer ruimte voor kleine zoogdieren als hazen en
konijnen. Allemaal dieren die gevoelig zijn voor verstoring
van loslopende honden.

Deelnemen aan de klankbordgroep
Er is binnen de klankbordgroep nog plek voor versterking.
Hebt u interesse, neem dan contact op met Jildert
Hijlkema van K3 via 024 348 88 52 of j.hijlkema@k3.nl.

Maar we willen kijken wat er mogelijk is. Vanaf begin volgend
jaar gaat een groepje bewoners samen met de gemeente Oss
en Natuurmonumenten aan de slag met de vraag voor een
hondenlosloopterrein. Gezamenlijk gaan we kijken of we
binnen of buiten het projectgebied een oplossing kunnen
vinden. Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met Lianne Schröder van Natuurmonumenten.
Haar contactgegevens vindt u hiernaast.
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