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Beste lezer, 
 
Bij deze ontvangt u het tweede nieuwsbericht over de uitvoeringswerkzaamheden in de Geitenwaard. Het is prima weer om aan de 
slag te gaan. Gelukkig kunnen we starten met de werkzaamheden in het veld ondanks de coronacrisis. 
 
 

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 glanshaverhooilanden 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. 
 

 

Geen ‘bommen en granaten’ aangetroffen 
In het nieuwsbericht van maart werd vermeld dat er onderzoek uitgevoerd zou worden naar archeologie en niet gesprongen 
explosieven in de Geitenwaard. In april heeft dit onderzoek plaatsgevonden.  
 

 
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft onze boswachter- ecologie in het veld een 
ecologische toets uitgevoerd in het kader van de zorgplicht flora en fauna. Dit 
als check om er zeker van te zijn dat er geen beschermde dier- en plantsoorten 
in de Geitenwaard aanwezig zijn die verstoord kunnen worden. Er werden geen 
beschermde soorten gespot en het veldonderzoek is nagenoeg helemaal 
uitgevoerd. Uitgezonderd een aantal stukken waar afrastering aanwezig. Deze 
dienen eerst te worden verwijderd, zodat op die plekken nog een laatste 
zoekronde naar niet gesprongen explosieven gedaan kan worden. 
 
Met een quad met grondradar werd allereerst de bodem onderzocht op niet 
gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens werden er op 
bepaalde plekken met mogelijk archeologische vondsten grondboringen 
gedaan om te bekijken of er nog oude restanten in de bodem zitten. 
 
Er zijn tot op heden geen ‘bommen en granaten’ gevonden en ook geen 
archeologische vondsten gedaan in het werkgebied. We kunnen dus aan de 
slag met de werkzaamheden.  

 

 

Start van de werkzaamheden  
Nu het veldonderzoek is afgerond, kan gestart worden met het verwijderen van rasters en hekwerken die niet meer worden gebruikt. 
Vervolgens 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 eind dit jaar/begin volgend jaar grotendeels 
met boompjes worden ingeplant. Dit om te voorkomen dat er onkruid ontstaat. Tot slot worden de delen die al grasland zijn en de 
zomerkade, in de komende periode gemaaid.  
 
De opdracht voor deze voorjaarswerkzaamheden is gegund aan Baks Civiel- en Cultuurtechniek uit Borculo.  
Baks Civiel- en Cultuurtechniek in onderdeel van Baks Groep en heeft zich de laatste jaren steeds 
meer gespecialiseerd in het uitvoeren van natuur- en landschapsontwikkeling. Het bedrijf heeft 
veel ervaring met grondwerk en met onderhoud en aanleg van natuur bij zowel particulieren als 
overheidsinstanties. Voor dit project een zeer geschikt aannemersbedrijf.  
 
Baks Civiel- en Cultuurtechniek start in de tweede week van mei met de werkzaamheden. 
Bewoners en direct betrokkenen waar de werkzaamheden plaatsvinden worden de komende tijd 
telefonisch geïnformeerd over het werk. Voor algemene vragen over de uitvoering van het werk 
kunt u terecht bij Cleo Hubers – Staatsbosbeheer via telefoonnummer 06-52401716.  
Voor specifieke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met 
Richard Teunissen – Baks Civiel- en Cultuurtechniek via telefoonnummer 06-53109625. 
 

 
Voor het maken van het definitieve ontwerp voor de inrichting en het opstellen van het bestek is Antea Group 
betrokken. Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau met ruime ervaring bij het realiseren 
van natuurbouw- en beplantingsprojecten. Naast het voorbereiden van het werk wordt ook de uitvoering door 
Antea Group begeleid.  
 

Op dit moment zijn zij bezig met de voorbereidingen van de werkzaamheden die na de zomer moeten worden uitgevoerd. Dan 
worden de overige rasters verwijderd en gaat de bosaanplant van start. Dit deel van het werk wordt weer apart aanbesteed. Deze 
werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van 2021. 
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Plaatsen van projectbord  
Om bekendheid te geven aan de werkzaamheden wordt er een projectbord in de Geitenwaard geplaatst. Dit bord komt te staan in 
het veld aan het begin van Puttmanskrib. 
 
 

Projectplan Waterwet  
Er zijn twee zienswijzen binnengekomen op het Ontwerp Projectplan Waterwet Geitenwaard. De ingediende zienswijze hadden 
betrekking op de natuurontwikkeling, de waterveiligheid en archeologie. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van 
het Projectplan Waterwet Geitenwaard. De reactie op de zienswijze is opgenomen in een reactienota. Deze reactienota wordt 
toegevoegd aan het definitieve Projectplan Waterwet. Binnenkort wordt dit definitieve Projectplan met de bijlagen op de website 
Rijnwaardense Uiterwaarden www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl geplaatst.  
 
 

Omgevingsvergunning  
Voor de uit te voeren werkzaamheden zoals diepploegen en planten van bosplantsoen is een omgevingsvergunning nodig. Er is dit 
voorjaar aanvullend onderzoek gedaan naar archeologie en mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Geitenwaard. 
Op een aantal locaties na is dit onderzoek afgerond, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.  
 
 

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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