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Opstart werkzaamheden

Het is stil geweest in de uiterwaarden gedurende de winterperiode.
Eind november zijn de werkzaamheden waarbij grond werd
verplaatst gestaakt omdat het zo nat was. Vervolgens kwam er een
koude februarimaand, waardoor er niet kon worden gestart met
werkzaamheden. Inmiddels is het lente en begint alles groen te
worden en dat betekent dat er ook weer gewerkt wordt.
Inrichting schiereiland

De uitkijktoren op het schiereiland is afgerond en
opgeleverd. Nu de uitkijktoren is afgerond kan de
rest van de inrichting van het terrein beginnen.
Passanten kunnen op een ontspannen manier
verpozen op het eiland en kunnen genieten van
deze bijzondere plek. Op strategische plekken zijn
bosschages aangeplant om de wind te breken en
het eiland wat intiemer te maken. De soorten die
hiervoor gekozen zijn, passen bij de bomen en
struiken die elders in het gebied worden gevonden:
zwarte populier, vogelkers, hondsroos en meidoorn.
Daarnaast wordt er ook extra reliëf gemaakt
met daarop wat stammen en andere natuurlijke
elementen die op een veilige manier uitdagen tot
spelen. De aannemer heeft de meeste bestrating

Opmetselen ruïnes op schiereiland

en alle beplanting aangelegd. De volgende stap is
het aanbrengen van de bankjes, fietsenrekken en
andere zitmogelijkheden. Het eiland kan voor de
zomer al gebruikt worden!

Oeverzone Nieuwe Grindgat

De oeverzone langs het Nieuwe Grindgat is vorig
jaar verlaagd. Dat betekende dat we een groot aantal
wilgen die langs de oeverzone stonden, moesten
kappen. De stobben zijn niet afgevoerd maar
weer opnieuw geplant langs de oever en lopen nu
flink uit. Daarnaast hebben we een aantal andere
wilgensoorten geplant die minder vaak voorkomen
in de uiterwaarden: de grauwe wilg, de kraakwilg
en de zwarte populier. Door verschillende soorten
wilgen en zwarte populier aan te planten, krijgen
nu ook soorten een kans die zich hier van nature
minder makkelijk vestigen. Het gebied rondom het
Nieuwe Grindgat is hiermee vrijwel gereed.

Het Doddendaelpad

Op zondag 8 april was het zover, het Doddendaelpad
werd geopend. Dit pad loopt door de mooie
gemeente Beuningen en doet ook de uiterwaard
aan. De bordjes met de klompjes erop zijn geplaatst
zodat iedereen de route van 15 km kan lopen.
Natuurlijk loopt de route ook door het Weurtse
Straatje. Op de website www.klompenpaden.nl
kunt u de route bekijken en er meer over lezen.
Ook is via een app de route te downloaden. Bij het
Dijkmagazijn en Fruitbedrijf de Weeropper in
Beuningen kunt u de route op papier verkrijgen.

Voortgang aanleg terrein ENGIE

Op korte termijn wordt weer gestart met de
hoogwatervluchtplaats en afdeklaag op het ENGIE
-terrein. De werkzaamheden zijn eind november
gestaakt vanwege het slechte weer. Zodra er
meer bekend is over de planning van deze werk
zaamheden, informeren we u weer. De aanplant
van bomen en struiken die was voorzien voor
de lente, gebeurt pas in november van dit jaar.
Het plantseizoen voor bomen en struiken is nu
voorbij.

Duiker onder de toegangsweg naar de
Bunswaard

Het water tussen de hoogwatervrije terreinen
Bunswaard en Staartjeswaard staat zeer beperkt in
verbinding met het water in het Nieuwe Grindgat.
Om dit te verbeteren, wordt een duiker aangelegd
die beide waterpartijen met elkaar verbindt.
Op deze manier kunnen bijvoorbeeld vissen met
laagwater weer naar het diepere Nieuwe Grindgat
zwemmen en daar beter overleven. Ook is de
waterdiepte van beide plassen verschillend wat er
voor zorgt dat er meer verschillende soorten terecht
kunnen in het gebied. De werkzaamheden om
de duiker aan te leggen starten naar verwachting
medio juni. Dit heeft alles te maken met de
waterhoogte in het Nieuwe Grindgat. Ondanks dat
de waterstanden in de Waal weer flink lager zijn
dan een maand of twee gelden, staat het water in
het Nieuwe Grindgat nog vrij hoog. Dat moet nog
wat zakken om goed te kunnen werken.

Opening op 15 september 2018
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Het programma voor zaterdag 15 september
begint vorm te krijgen. Het schiereilandje met de
uitkijktoren zal de centrale locatie worden voor de
festiviteiten. Natuurlijk is er een formele opening
door de partijen die samen aan dit project hebben
gewerkt, maar het moet vooral een dag dóór en
vóór Beuningenaren worden. We zijn dan ook met
diverse organisaties en verenigingen in gesprek
om een programma te maken dat uitnodigt om de
uiterwaarden te ontdekken. We zien u graag ook op
zaterdag 15 september!

