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Werkzaamheden Beuningse
uiterwaarden officieel van start
Op vrijdagmiddag 1 september 2017 zijn de werkzaamheden in de
Beuningse uiterwaarden officieel van start gegaan. Na ontvangst
met koffie en appeltaart kreeg eerst William van de Akker van
het Dijkmagazijn in Beuningen het woord.
Hij is erg blij met de komst van het project
WaalWeelde en verheugt zich er op om kinderen
en hun ouders door de heringerichte uiterwaarden
rond te leiden. Daarna was er een kort vraaggesprek
met Peter van de Kreeke (Provincie Gelderland), Piet
de Klein (wethouder gemeente Beuningen) en
Nelly Kalfs (HID Rijkswaterstaat Oost Nederland).
De bestuurders gaven aan tevreden te zijn over de
samenwerking en de uitwerking van de plannen.
Vervolgens liepen alle genodigden naar de overkant
van de weg om met een eerste schop in de grond de
werkzaamheden officieel te laten starten. In de
zomer van 2018 moeten de werkzaamheden
afgerond zijn.

Wist u dat…
…we de overgebleven boomstronken van de gekapte
bomen zoveel als mogelijk hergebruiken in de
oevers van de wateren? Ze kunnen op die locatie
opnieuw uitschieten. Bovendien bieden de stronken
een schuilgelegenheid aan diverse kleine
diersoorten die zich in het gebied bevinden. ….
tijdens de officiële opening de ‘eerste schep’ door
meer dan veertig personen in de grond is gestoken?
….wij in totaal 120.000 m³ grond gaan verzetten
waarvan inmiddels al ca. 25% is verzet?

Nieuws van de aannemer
In juni 2017 is aannemer Van den Biggelaar Gronden waterbouw gestart met de werkzaamheden in de
Beuningse Uiterwaarden. Daarbij is voor de
bouwvakantie begonnen met de werkzaamheden
aan de oostzijde van de uiterwaarden ter hoogte van
het Grindgat. Op deze locatie zijn drie poelen
gegraven om meer ruimte te bieden aan natuur in
het algemeen en aan de kamsalamander in het
bijzonder. De grond die hierbij is vrijgekomen
wordt gebruikt om delen van de uiterwaarden op te
hogen, waaronder het aanleggen van een
schiereiland in het grindgat.
Na de bouwvakantie is verder gegaan met het
graven van extra poelen en is het talud langs het
grindgat (Bunswaard) vergraven om deze beter
geschikt te maken voor de ontwikkeling van een
zachthoutooibos. Parralel aan deze werkzaamheden
is een rijplatenpad aangelegd dwars door de
uiterwaarden om transport van vrijkomende grond
mogelijk te maken naar het ENGIE-terrein aan de
westzijde van het gebied (Moespotsewaard). Op deze
locatie wordt een groot deel van de grond gebruikt
om de aanwezige vliegasstort beter af te dekken en
daarmee te beschermen tegen hoog water. Ook
wordt voor de veiligheid van de dieren in het gebied
een hoogwatervluchtplaats gemaakt die droog blijft
in geval van hoog water.

Uitkijktoren nog voor de
winter geplaatst

Op het schiereilandje in de Beuningse uiterwaarden
is altijd bedrijvigheid geweest. Rond 1900 stond er
een steenfabriek, later een smederij en een
scheepswerfje. De gebouwen zijn in de jaren 70
gesloopt en het eiland is leeg gemaakt.
Het schiereiland ligt op een bijzondere plek
omgeven door water en sluit aan op het Weurtsche
Straatje. De plek is uitermate geschikt voor
recreatie. Op en rond de overgebleven
funderingsresten van de oude gebouwen kan naar
hartelust gespeeld worden en er komen
picknickplekken en een uitkijktoren.
Half september is aannemer Spoeltman begonnen
met de bouw van de uitkijktoren. Bovenop staand
kunnen recreanten het gebied en de Waal van een
andere kant bekijken. Je kunt onder andere de
stuwwal achter de Rijn, de nieuwe brug van
Nijmegen en de kerk van Weurt zien.
De toren is ontworpen met een knipoog naar de
steenfabriek en de haven door een combinatie van
staal en metselwerk te combineren tot een eenheid.
Eind van het jaar kan de toren beklommen worden.

Het programma Waalweelde is een samenwerkingsverband tussen Waalgemeenten,
waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en partijen uit de markt, samenleving
en de wetenschap.

Meer informatie
Provincie Gelderland
Markt 11
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
waalweelde@gelderland.nl
www.waalweelde.nl

17 333 000

In de komende periode wordt de klimaatbuffer
verder afgegraven en wordt op hoofdlijnen van oost
naar west gewerkt.

