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De werkzaamheden aan de watergangen rondom De Bruuk zijn 
gestart. Ze gaan een jaar duren. Firma Den Boer houdt u hiervan  
op de hoogte. Wel hebben zij uw gegevens daarvoor nodig. In deze 
nieuwsbrief leest u daar meer over. Ook informeren we u graag  
over andere ontwikkelingen in en om De Bruuk. Zoals over het 
onderzoek naar de vuilstort en de herontwikkeling van agrarisch 
bedrijf Roelofs.

Werk aan de watergangen is begonnen. 
Deelt u uw gegevens? 
In november is aannemingsbedrijf J. den Boer B.V. 
begonnen met de uitvoering van de natuurmaat–
regelen aan de watergangen rondom De Bruuk.  
We willen voorkomen dat greppels en sloten het 
kalkrijke kwelwater afvoeren. We willen het 
kwelwater juist vasthouden. Hoe we dat doen 
verschilt per watergang. De ene wordt bijvoorbeeld 
verbreed, de ander verlegd en weer een ander wordt 
verkleind. Het werk aan de watergangen is in 
november 2021 klaar.

De aannemer gaat u zelf op de hoogte houden  
van de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
watergangen. Vanwege uw privacy delen wij uw 
e-mailadres niet met de aannemer. 
Wilt u uw gegevens zelf doorgeven via  
debruuk@jdenboer.nl.

mailto:debruuk@jdenboer.nl


Herontwikkeling agrarisch bedrijf 
Roelofs
Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen  
om mee te denken over de ontwikkeling van de 
voormalige locatie van het agrarisch bedrijf Roelofs. 
Met diegenen die dat wilden, hebben we het 
concept Landschapsplan besproken. De reacties 
waren vooral positief. Opmerkingen over het plan 
gaan we waar mogelijk verwerken. Het plan dienen 
we waarschijnlijk begin 2021 in bij de gemeente 
Berg en Dal. De voorbereiding voor sloop van de 
stallen zijn in een ver stadium. We verwachten  
in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen slopen. 

Geslaagde veldwandeling op 21 augustus
Het is alweer even geleden, maar in de avond van  
21 augustus hebben we - passend binnen de toen 
geldende corona-maatregelen - een veldwandeling 
georganiseerd. Onder begeleiding van boswachter 
Thijmen van Heerde hebben we u veel mogen 
vertellen over het werk dat we uitvoeren, en ook  
veel mogen horen over het mooie gebied De Bruuk. 

Veldwandeling met Staatsbosbeheer, aannemer, provincie en 
omwonenden over het werk aan de sloten en greppels. 



Bijzondere natuur behouden en 
versterken
Bij Groesbeek ligt het moerasgebied De Bruuk. 
Het gebied is een van de beste voorbeelden in 
Nederland van een maden- of medenlandschap: 
kleinschalige afwisseling van natte graslanden, 
struwelen, houtwallen en broekbossen. Om de 
bijzondere natuur te behouden en versterken, 
is De Bruuk aangewezen als Natura 2000-gebied. 
Natura 2000 is een Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden.

De Zilveren maan is een zeldzame vlinder die we graag willen 
behouden in het gebied. Foto: Henk Bosma, Saxifraga

Maatregelen Staatsbosbeheer binnen 
natuurgebied zijn klaar 
Ook ín het gebied zijn natuurherstelmaatregelen 
uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn leemlagen 
aangebracht in een aantal sloten en greppels,  
op grondgebied van Staatsbosbeheer en de gemeente 
Groesbeek. Deze leemlaag gaat ervoor zorgen dat het 
kalkrijke kwelwater zo lang mogelijk in De Bruuk 
wordt vastgehouden. Juist dit kalkrijke water is 
nodig om de bestaande bijzondere soorten in het 
gebied ook in de toekomst te kunnen behouden. 
In de vorige nieuwsbrief heeft u hier uitgebreid  
over kunnen lezen. 

Onderzoek vuilstort: geen verspreiding 
van schadelijke stoffen/verontreiniging
Onderdeel van natuurherstel in De Bruuk is dat 
we onderzoeken of de vuilstort Dukenburg effect 
heeft op het omliggende gebied. Dit onderzoek 
bestaat uit twee delen. 
In het eerste deel is bekeken welke maatregelen  
bij de aanleg van de vuilstort zijn genomen om te 
voorkomen dat er ‘lekkage’ van verontreiniging  
naar de omgeving zou optreden. Ook zijn meet–
gegevens van waterkwaliteit rondom de vuilstort 
geanalyseerd. Resultaten uit dit eerste deel wijzen 
niet op enige vervuiling naar de omgeving.
Het tweede deel van het onderzoek zijn we gestart, 
omdat er vrij weinig meetgegevens beschikbaar 
waren. We hebben daarom rondom de vuilstort 
aanvullend onderzoek naar de grondwaterkwaliteit 
gedaan. Op een aantal plaatsen nemen we meerdere 
keren per jaar grondwatermonsters. 
Die onderzoeken we op aanwezigheid van 
schadelijke stoffen. Dit hebben we nu twee jaar 
gedaan en ook hieruit blijken geen effecten van  
de vuilstort op de omgeving. We blijven dit de 
komende twee jaar ook nog meten. 

Project Breedeweg maakt ruimte voor 
Water
De gemeente Berg en Dal en het Waterschap 
Rivierenland pakken wateroverlast en verdroging 
aan in de kern Breedeweg. Dat doen ze samen met 
inwoners. Hiervoor is het project ‘Breedeweg maakt 
ruimte voor Water’ opgestart. Het doel is om water–
overlast bij piekbuien in de bebouwde kom van 
Breedeweg en de bebouwing langs Grafwegen en 
Bredeweg te verminderen. Dit willen de gemeente 
en het waterschap bereiken door de waterstromen 
die ontstaan bij hevige regenbuien zo hoog mogelijk 
op de helling op te vangen en vast te houden. 
Krijgt u de nieuwsbrief ‘Breedeweg maakt ruimte 
voor Water’ nog niet? Neemt u dan contact op met 
Anet Huisken van de gemeente Berg en Dal via  
a.huisken@bergendal.nl. 

mailto:a.huisken@bergendal.nl
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Aan- of afmelden voor nieuwsbrief
Tijdens het project versturen we nieuwsbrieven 
digitaal. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet?  
Stuur dan een mail naar DeBruuk@gelderland.nl. 
Als u geen e-mailadres heeft, neem dan 
telefonisch contact op met het Provincieloket, 
telefoon 026 359 99 99, dan sturen wij u de 
nieuwsbrief per post.
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan 
via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Meer informatie op website
Achtergrondinformatie, vorige nieuwsbrieven en 
andere documenten vindt u op
www.gelderland.nl/Bruuk. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van provincie 
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met 
Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer  
en gemeente Berg en Dal. U ontvangt deze 
nieuwsbrief omdat u eigendommen heeft in of 
dichtbij De Bruuk of omdat u in het verleden 
betrokken was. Wij houden u via deze nieuwsbrief 
op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied.
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Markt 11
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