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Informatiebijeenkomst goed bezocht
In en omwonenden en andere belanghebbenden hebben tijdens de
inloopavond in het Dijkmagazijn op 16 april van de samenwerkende
partijen een toelichting gekregen op de plannen met de Beuningse uiterwaarden.
Vertegenwoordigers van gemeente Beuningen en provincie Gelderland gaven rond
panelen met kaarten (onder meer het schetsontwerp) toelichting op de plannen voor
de geplande natuurontwikkeling en de gezoneerde recreatieve invulling van het
gebied. Er was veel belangstelling.

Opening Klimaatbuffer
Donderdag 16 april heeft directeur Petra Souwerbren van ARK Natuurontwikkeling
de klimaatbuffer in de Beuningse uiterwaarden overgedragen aan gemeente
Beuningen, Staatsbosbeheer en provincie Gelderland.
Zij deed dit door letterlijk stokjes over te dragen aan vertegenwoordigers van de
partijen, waaronder wethouder Piet de Klein (gemeente Beuningen), Peter van de
Kreeke (provincie Gelderland) en Harry Woesthuis (Staatsbosbeheer). De stokken
die werden overgedragen waren de uiteinden van door bevers afgeknaagde
takken.
Het resultaat van de klimaatbuffer is een ondiepe afgraving aan de rand van het
ooibos; een aantrekkelijke plas met prima leefomstandigheden voor een rijke
waterflora en fauna, op de plek waar tien jaar geleden nog mais werd geteeld
en de laatste jaren een dicht wilgenwoud gekiemd was. De komende jaren zullen
de Beuningse Uiterwaarden verder ingericht worden op initiatief van provincie
Gelderland onder de vlag van programma WaalWeelde.
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De klimaatbuffer is
symbolisch
overgedragen aan
de provinice
Gelderland

Het Weurtsche Straatje
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt
aan verdere uitwerking van het
Weurtsche Straatje. Naast belangrijke
discussies als de juiste schrijfwijze en de
mogelijke aanwezigheid van een of
tweestijlige meidoorns is er ook gewerkt
aan het ontwerp van het straatje.
Er is een principe ontwerp vastgesteld
met een wandelpad op de kruin van
het dijklichaam, omzoomd door de
meidoorns en daarbuiten een rij
struweel en de grote bomen. Het pad
is net breed genoeg voor één
wandelaar. De afrastering komt strak
om het Weurtsche straatje zodat hij
minder opvalt en het beheer van het
straatje en de omliggende percelen
eenduidiger is en beter uit te voeren.

Bij het opknappen van het straatje
worden ook oude cultuurhistorische
landschapselementen terug gebracht
zoals de vlechthagen. Deze zullen de
eenheid van het straatje versterken,
het wandelpad spannender maken en
de historie van het pad als veedrift
terug brengen. De referentie naar de
veedrift wordt versterkt door het
terugbrengen van mooie simpele
historische verantwoorde landhekken.
De projectgroep Weurtsche Straatje,
bestaande uit overheden en andere
betrokken partijen werken verder aan
het ontwerp van het Straatje en zetten
in op een snel begin van de inrichting
van het Straatje.

De uiteindelijke inrichting is maatwerk.
Er zal per tak en struik worden gekeken
welke behouden kunnen blijven en
welke gesnoeid moeten worden. Met
de projectgroep Weurtsche Straatje is
het traject in het veld onderzocht en
het gaat zeker lukken om een mooi en
avontuurlijk wandelpad te maken.

p 16 pril info midda

Struinroute
Stichting Uitwerwaarden heeft in het gebied een struinroute uitgezet,
dit is een misverstand. De paaltjes zijn weggehaald en worden pas na afspraken
met de grondeigenaren opnieuw geplaatst.
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