Project Geitenwaard - NIEUWSBERICHT maart ‘20
Beste lezer,
Na jaren van ontwerpen, afstemmen met omgeving over het inrichtingsplan, afstemmen met bevoegd gezag over de vergunningen
en uitvoeren van verschillende onderzoeken (rivierkundig, archeologie, natuur etc.) is het inrichtingsplan gereed. Het is dan ook de
bedoeling dat dit jaar daadwerkelijk ‘de schop in de grond’ gaat. Om u goed en tijdig te informeren ontvangt u tijdens de uitvoering
NIEUWSBERICHTEN. Dit zijn korte berichten met actuele informatie over het werk.

Nieuwe riviernatuur
In de Geitenwaard wordt nieuwe riviernatuur ontwikkeld. Bijzonder is dat hier nieuw hardhoutooibos komt in de uiterwaard. Dit
nieuwe bos komt in het oostelijk deel van de Geitenwaard en gaat geleidelijk over in het omringende grasland. In het midden van de
Geitenwaard is er ruimte voor de bloemrijke graslanden, namelijk de zogenaamde glanshaverhooiland en kruiden- en faunarijke
graslanden. De biodiversiteit krijgt hier een impuls. Deze inrichting is afgestemd en sluit goed aan bij het initiatief voor particuliere
natuurrealisatie in het westelijk deel van de Geitenwaard.

Inloopbijeenkomst op 12 maart
Naar schatting 40 omwonenden en belangstellenden kwamen donderdag 12 maart
naar de inloopbijeenkomst van het project Geitenwaard. Gelukkig kon deze
bijeenkomst nog doorgaan voordat alle bijeenkomsten werden afgelast i.v.m. het
Corona-virus. Gebogen over de kaarten met daarop het definitieve inrichtingsplan liet
men zich persoonlijk informeren over de ontwikkelingen in de Geitenwaard.
Planning van de werkzaamheden
In het voorjaar worden de voormalige akkergronden ingezaaid met een grasmengsel
om ongewenste onkruidvorming te voorkomen. En waar nodig wordt de afrastering
weggehaald. In de winter/voorjaarsperiode van 2021 gaan we boompjes planten. Dit
wordt niet zomaar bos, maar het zeldzame hardhoutooibos dat op deze plek in de
riviernatuur past. Enkele percelen waar glanshaverhooiland komt worden later dit
jaar gediepploegd en ingezaaid. De aanbesteding voor de beplanting vindt voor de
zomer plaats.

Vergunningen
Om met het werk te mogen beginnen zijn vergunningen nodig. Bij het project Geitenwaard gaat het om de volgende vergunningen:
Projectplan Waterwet en Omgevingsvergunning.
In het Projectplan Waterwet wordt beschreven hoe het werk wordt uitgevoerd. Ook worden de effecten voor ecologie, scheepvaart
en wateroverlast beschreven en de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. Het Ontwerp Projectplan Waterwet Geitenwaard met
bijbehorende stukken ligt nog tot eind deze week ter inzage. Tijdens de periode van de ter inzage legging kunnen zienswijzen
worden ingediend. U kunt de informatie ook opvragen via rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl
Voor de uit te voeren werkzaamheden zoals diepploegen en planten van bosplantsoen is een omgevingsvergunning nodig. Nu het
inrichtingsplan gereed is wordt er dit voorjaar aanvullend onderzoek gedaan naar archeologie en mogelijke explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog in de Geitenwaard. Zodra dit onderzoek is afgerond wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Laatste veldonderzoeken van start
Deze week gaan de laatste benodigde onderzoeken in de Geitenwaard van start. Inmiddels
zijn er al veel onderzoeken gedaan om tot een zo goed mogelijk plan te komen voor het
toekomstige natuurgebied. Dat zijn onderzoeken naar onder meer flora en fauna,
rivierkundige doorstroming, bodemchemie (om te bepalen welke bijzondere natuur er op
welke plekken tot ontwikkeling kan komen), archeologie en niet gesprongen explosieven.
Deze laatste twee onderzoeken krijgen een vervolg en daarom moet er in het veld verder
één en ander worden uitgezocht. Op bepaalde plekken gaan we tijdens de uitvoering wat
dieper de grond in. Dat is onder meer voor de aanplant van bosplantsoen en voor het
diepploegen voor de ontwikkeling van glanshaverhooiland.
Ten eerste moet worden gekeken of we veilig te werk kunnen gaan en of er geen munitie wordt aangetroffen in de bodem. Door met
een quad met grondradar en op sommige plekken met een handkar het terrein in te gaan, wordt gekeken of we geen zogenoemde
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tegenkomen. Van die tijd is bekend dat in en rondom de Geitenwaard ook
gevochten is. Mochten er explosieven gevonden worden dan worden die door een erkend bedrijf op een veilige manier verwijderd.
Daarnaast zijn er in deze omgeving archeologische restanten gevonden. Tijdens de uitvoering moeten we dan ook rekening houden
met mogelijke archeologische vondsten. Daarom worden er op bepaalde plekken grondboringen gedaan om te bekijken of er nog
oude restanten in de bodem zitten en zo ja, of deze veilig moeten worden gesteld of afgedekt. Mocht er wat gevonden worden dan
kunnen we er ook voor kiezen om op die plekken de werkzaamheden in de bodem toch niet uit te voeren.
Dus al met al kunt u de komende twee tot vier weken veldmedewerkers in de Geitenwaard zien rondlopen of –rijden. We hopen dat u
door bovenstaande informatie zich dan een beeld kunt vormen, waarom zij hun werk daar moeten doen.
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Eerste deel van het werk in uitvoering
Nadat het veldonderzoek is afgerond, kan worden gestart met het eerste deel van de uitvoering. Dan gaat de inrichting van de
Geitenwaard echt beginnen, zodat dit langzaam wordt omgevormd tot een stukje riviernatuur met onder meer ooibos,
glanshaverhooiland- en kruiden- en faunarijke graslandpercelen. Daarbij blijven de bestaande elementen zoals heggen en houtwallen
behouden.
De uitvoering wordt in twee fasen opgeknipt. Dit voorjaar staan de
werkzaamheden zoals hierboven al is vermeld in het teken van opruim-, maai- en
zaaiwerkzaamheden. Er wordt gestart met het verwijderen van rasters en
hekwerken die niet meer worden gebruikt. Daarnaast moeten ook rasters worden
vervangen. Dit vervangen vindt grotendeels in de nazomer/najaar plaats en gaat
onder meer om de stukken die grenzen aan particuliere eigendommen.
Daarnaast worden een aantal akkerbouwpercelen ingezaaid voor de ontwikkeling
van kruiden- en faunarijk grasland en een enkel perceel als glanshaverhooiland.
Ook worden een tweetal bestaande akkers ingezaaid, die in het tweede deel van
de uitvoering grotendeels met boompjes worden ingeplant. Tot slot worden de
delen die al grasland zijn en de zomerkade, in de komende periode gemaaid. De
bosaanplant en het diepploegen van de percelen die we willen omvormen tot
glanshaverhooiland worden in de volgende uitvoeringsperiode vanaf de zomer tot
volgend voorjaar meegenomen.

Samenwerking
Het project is onderdeel van het landelijke programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Het Ministerie van LNV is
opdrachtgever van dit project. De Geitenwaard is onderdeel van de Rijnwaardense Uiterwaarden, een grote uiterwaard langs de Rijn.
De Rijnwaardense Uiterwaarden betreft een gecombineerde realisatie van natuur- en waterveiligheidsdoelstellingen.
Staatsbosbeheer realiseert nieuwe natuurrivier met een groot deel hardhoutooibos in de Geitenwaard op grond van Staatsbosbeheer
en Rijkswaterstaat.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het project Geitenwaard dan kun u contact opnemen met Annemieke van den Berg 06-52401611 of een mail
sturen naar rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl.
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