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 Groene Rivier Pannerden

Het werk is bijna af!
Het werk aan de Groene Rivier Pannerden is bijna 
afgerond. Aannemer Martens en Van Oord voert de 
laatste werkzaamheden uit. De oplevering van het 
werk is wat later geworden dan de geplande datum 
van 1 oktober 2015. Bij het laatste grondwerk (de 
aansluiting van de geul naar de bestaande plas) 
bleek dat er veel puin in de bodem zat: stortsteen 
van de oude oever van het Pannerdensch Kanaal. 
Een paar duizend kubieke meter grond moest 
worden gezeefd om het puin eruit te halen. Daarna 
was de grond pas bruikbaar voor het maken van 
de zuidelijke hoogwatervluchtplaats. Het puin is 
afgevoerd.

Hier Nieuwe foto

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

colofon6 maart 20146
Informatiemarkt 25 maart

Dinsdag 25 maart is er een informatiemarkt over de 
uitvoering van de Groene Rivier. Martens en van Oort en 
Dienst Landelijk Gebied organiseren deze avond om u 
te informeren en antwoord te geven op uw vragen. 

Inloop tussen 16:00 tot 20:00 uur 
Locatie: Cafe zalencentrum De Dijk, 
 Kerkstraat 6, 
 6911 AG Pannerden

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Lotte Greeve , Omgevingsmanager. 
L.g.greeve@dlg.nl of 06 52077126

Groene Rivier Pannerden

In de Pannerdensche Uiterwaard wordt een plan gereali-
seerd voor meer ruimte voor de rivier bij hoogwater en 
nieuwe natuur. In de uiterwaard komt een strang van ruim 
1,5 kilometer lang, met een breedte van circa 65 meter. 
In een deel van de strang staat zomer en winter water. 
Enkele delen vallen droog bij lage rivierwaterstanden. 
Opdrachtnemer Martens en Van Oord (MvO) is inmiddels 
begonnen met voorbereidende werkzaamheden. In het 
voorjaar start MvO met de graafwerkzaamheden. 
Na realisatie van de strang zal de natuur zich hier ontwik-
kelen en wordt de uiterwaard een gevarieerd gebied met 
vele soorten vogels, vissen en planten. 
DLG is verantwoordelijk voor de realisatie van de Groene 
Rivier. Het is het eerste project in de Rijnwaardense 
Uiterwaarden wat in uitvoering gaat en een deel van de 
waterstandsdaling en nieuwe natuur realiseert.
De werkzaamheden zijn afgerond voor 1 oktober 2015. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Dienst Landelijk Gebied
Rosendaalsestraat 64, 6824 CM Arnhem
Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
T (026) 378 12 00
www.dienstlandelijkgebied.nl

tekst, vormgeving en opmaak:
Dienst Landelijk Gebied

Foto’s: 
Jeroen Bosch

Informatie:
Lotte Greeve
Omgevingsmanager 
Dienst Landelijk Gebied
l.g.greeve@dlg.nl
06 5207 7126

Voor vragen aan de opdrachtnemer 
kunt u contact opnemen met:
Femke Verhoeven
Omgevingsmanager Martens en Van Oord
 f.verhoeven@mvogroep.nl 
T   0162 - 474 747
M  06 - 1047  7914
F   0162 - 474 748
I   www.mvogroep.nl

www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Excursie woensdag  
16 december 2015
 
Op 16 december is er een korte excursie door het 
gebied voor omwonenden en belangstellenden, 
van 11.00 tot 12.00 uur. Staatsbosbeheer en de 
aannemer geven in het veld uitleg over de Groene 
Rivier en de verrichte werkzaamheden. 
U bent van harte welkom! 
 
Meldt u zich even aan? Dat kan voor 9 december 
via een bericht aan mevrouw G. Roukema van 
Staatsbosbeheer: G.Roukema@Staatsbosbeheer.nl
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Staatsbosbeheer bij de afronding van het 

project Groene Rivier Pannerden. 

E: rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl 

I: www.staatsbosbeheer.nl/ 

over-staatsbosbeheer/dossiers/rivieren

Foto’s:   

Martens en Van Oord; L. Willems;  

Jeroen Bosch Fotografie en Landschap

Kaart:  

Vista landschapsarchitectuur en 

stedebouw

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Lei Willems, (omgevingsmanager)  
l.willems@Staatsbosbeheer.nl 
Jaring van Rooijen (projectleider) 
j.vanrooijen@Staatsbosbeheer.nl 

In de Rijnwaardense uiterwaarden realiseren overheid en bedrijfsleven een betere 
bescherming tegen hoogwater en meer ruimte  voor de  natuur en voor beleving 
van het landschap. www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl

Staatsbosbeheer neemt verantwoordelijk-
heid over van DLG 
Staatsbosbeheer is met ingang van 1 maart 2015 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het rivieren-
programma NURG: Nadere Uitwerking Rivierengebied. 
Deze verantwoordelijkheid heeft ze overgenomen van  
Dienst Landelijk Gebied in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken. 
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Extra diep water 
voor vissen in  
droge tijden

Pannerdensch Kanaal

Toegangshek

Basisinrichting Groene Rivier Pannerden

Het gebied is vrij toegankelijk. Op de 
kaart ziet u op welke plekken u het 
gebied in kunt.

Beheer van de 
Groene Rivier
Rijkswaterstaat gaat over het 
toekomstig beheer 
De huidige eigenaar van grote delen 
van de Groene Rivier Pannerden is 
Bureau Beheer Landbouwgronden 
(BBL) van het ministerie van Economi-
sche Zaken. BBL draagt het eigendom 
begin 2016 over aan Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat is vanaf dat moment 
verantwoordelijk voor het beheer. 
Enkele delen van de Groene Rivier 
zijn overigens nu al in bezit van Rijks-
waterstaat.  
Voor vragen en informatie over het 
beheer vanaf 2016 kunt u terecht bij 
de heer M. van de Leemkule van 
Rijkswaterstaat, telefoon: 
06 11526099. E-mailadres: 
marcel.vande.leemkule@rws.nl

Kuddes paarden en runderen 
Op de ruige graslanden rond de 
nevengeul zullen straks het hele 
jaar door paarden en/of runderen 
vrij rondlopen. Zij zorgen voor 
een afwisselende plantengroei en 
houden de begroeiing laag. Zo 
kan bij hoogwater het water goed 
doorstromen. Bij hoogwater staan 
de dieren veilig op de twee vlucht-
plaatsen.  
Houd altijd gepaste afstand van de 
dieren als u er gaat wandelen. Los-
lopend vee en loslopende honden 
gaan helaas niet samen. Ook raken 
watervogels snel verstoord. Daarom 
moeten honden in het gebied altijd 
aan de lijn. 

In de afgelopen maanden hebben we de nevengeul gerealiseerd en het 
gebied ingericht. Zo hebben we de doelen op het gebied van water-
standsdaling en natuurontwikkeling behaald. Tijdens onze uitvoe-
ringsperiode hebben we 400.000 m3 grondverzet uitgevoerd, waarvan 
we 350.000 m3 materiaal een andere bestemming konden geven. Ook 
hebben we totaal 5.000 m afrastering geplaatst.

Een gedenkwaardig moment was de vondst van een klein scheepswrak 
uit de Middeleeuwen. Volgens de regioarcheoloog was het destijds 
een bootje van ongeveer 6-8 meter groot, met een mast en een platte 
bodem. Een klein zeilbootje dus.   

We kijken terug op een bijzonder project met een goed contact met de 
omgeving. We bedanken iedereen daarom voor de prettige samenwerking. 

Terugblik door de aannemer
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In gebruik 
nemen 
Omheining
Begin september heeft de aannemer 
een omheining om het hele terrein 
geplaatst. Dat is nodig om de runde-
ren en paarden in het gebied te hou-
den. Op vijf plekken zijn er klaphek-
ken geplaatst die toegang geven tot 
het gebied. Op drie plekken komen 
informatieborden over de Groene 
Rivier Pannerden te staan. 
 
Laatste werkzaamheden  
De aannemer verwijdert alle rijplaten 
en rondt ook het laatste grondwerk 
af aan de geul en aan de zuidelijke 
hoogwatervluchtplaats. 

Vrije toegang  
Na de oplevering door de aannemer 
is de basis van de nevengeul af en 
kan het gebied in gebruik worden 
genomen: door mensen, dieren en 
planten. De kaart in deze nieuwsbrief 
laat zien hoe het gebied er na afron-
ding uitziet.
 

• Circa 112 ha. natuur en water op voormalige agrarische grond
• Circa 12 ha. geïsoleerde geul met open water
• Maximale diepte nieuwe geul is 4 m
• Circa 100 ha. rivier-en moerasnatuur en natuurlijk grasland waarop koeien 

en runderen kunnen grazen
• Beoogd beheer is het hele jaar door begrazing door paarden en/of  

runderen

• Uitvoerder: Martens en van Oord
• Opdrachtgever uitvoering: Staatsbosbeheer
• Contractbegeleider opdrachtgever: Royal HaskoningDHV
• Aanneemsom uitvoering: 1,2 miljoen euro

De Groene Rivier Pannerden
De Groene Rivier is een nevengeul die is aangelegd om meer ruimte te maken 
voor de rivier én voor natuur. 

Hoogwaterveiligheid: 
hoe werkt het?
Bij hoogwater (rivierstand 15-16,5 
m+ NAP Lobith) ontstaat een 
‘nevengeul’ in de Rijnwaardense 
uiterwaarden. De uiterwaarden 
gaan als het ware meestromen. 
Hierdoor staat het rivierwater lager 
en is de kans op overstroming 
kleiner.
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