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In deze nieuwsbrief informeren we u over de aanleg van de bufferzone 
ten noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk. Afgelopen jaren hebben 
we gewerkt aan de voorbereiding hiervan. In onze vorige nieuwsbrief 
(februari 2021) stond dat we in de zomer van 2021 dachten te kunnen 
beginnen met de aanleg van de bufferzone en inrichting van nieuwe 
natuur. Helaas is deze planning opgeschoven. Maar binnenkort gaat 
de uitvoering dan toch echt van start! Ook leggen we extra nieuw bos 
aan. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

De nieuw aan te leggen bufferzone vormt een 
overgangszone tussen het hoge grondwater in het 
Natura 2000-gebied en het lagere grondwater in de 
polder. Zo verminderen we de verdroging van het 
natuurgebied. Verdroogde natuur is gevoeliger voor 
stikstof; het is belangrijk dat deze weer 
veerkrachtiger wordt. 

De aanleg van de bufferzone bestaat uit twee delen. 
Het verleggen van de huidige watergang (sloot) die 
tegen het natuurgebied aan ligt, in noordelijke 
richting. En daarnaast verhogen we het oppervlakte–
waterpeil, zodat de grondwaterstand in deze buffer–
zone stijgt. Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan 
de voorbereiding van de aanleg van de bufferzone: 
van onder andere het regelen van vergunningen en 
het maken van plannen, tot aan het uitbaggeren van 
sloten, snoeien van overhangend hout boven de sloot 
en het weghalen van bepaalde begroeiing. 

Peilbesluit Tielerwaard opnieuw opstellen
In de vorige nieuwsbrief (februari 2021) kon u lezen 
dat er een beroep was ingesteld tegen het door het 
algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland 
vastgestelde peilbesluit (dd 21 juni 2019).  
De rechtbank heeft hierover afgelopen september 
een uitspraak gedaan: de eiser is op enkele onderdelen 
in het gelijk gesteld. Met deze uitspraak heeft de 
rechtbank het bestreden peilbesluit vernietigd.  
Het Waterschap Rivierenland heeft besloten om niet 
in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Ze gaat 
een nieuw peilbesluit opstellen, die waarschijnlijk in 
het najaar wordt vastgesteld. 



Aannemer en planning binnenkort bekend
We weten bijna wie de aannemer wordt die de werk–
zaamheden gaat uitvoeren om de bufferzone te 
realiseren. Het werk bestaat onder andere uit het 
graven van een waterberging, het afplaggen van 
voedselrijke bovengrond, het graven van een nieuwe 
sloot en het ophogen van percelen. Het hogere peil  
in deze bufferzone wordt pas ingesteld nadat het 
peilbesluit is vastgesteld. U hoort snel van ons wie de 
aannemer is en wanneer hij begint. Dat is waarschijnlijk 
al binnen een maand. De aannemer gaat u vanaf dan 
zelf op de hoogte houden van wat hij gaat doen,  
de preciezere planning, de manier van uitvoering  
en wat u hiervan misschien gaat merken (denk aan 
mogelijke hinder als gevolg van grondtransport).  
In onze volgende nieuwsbrief staat hoe u zelf uw 
contactgegevens aan de aannemer kunt doorgeven 
om door hem op de hoogte te worden gehouden.

Extra: 8 hectare bos
Gemeente West Betuwe heeft de wens om extra bos 
aan te leggen. Dit is mogelijk in samenwerking met 
de provincie die 8 ha grond in eigendom heeft die 
nog geen bestemming had. Nieuw bos - dat ten 
noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk komt - sluit 
goed aan bij onze (provinciale) wens om meer bomen 
en bos aan te planten in het landelijk gebied en in 
dorpen en steden. De gezondheid van de Gelderse 
bossen staat namelijk onder druk door klimaat–
verandering, stikstofneerslag en verdroging.  
We verhogen de biodiversiteit ermee en remmen 
klimaatverandering af. We (gemeente en provincie) 
vinden het belangrijk dat we ons voorbereiden op het 
veranderende klimaat. Door de aanplant van het bos 
neemt de CO2-opslag toe, door verdamping koelt het 
bos de openbare ruimte, en langs de wortels kan 
regenwater makkelijker infiltreren. Daarnaast zorgt 
het bos voor langdurig voedselaanbod, schuilgelegen–
heid en nestplekken. Daar profiteren veel soorten 
vlinders, wilde bijen, (zang)vogels en andere dieren 
van. Maar liefst 17 soorten streekeigen struiken en 
bomen willen we aanplanten. 

Kwetsbare vogel matkop. Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis.

Vormgeving nieuwsbrief wordt anders
We zijn onze nieuwsbrief voor het Lingegebied & 
Diefdijk-Zuid aan het verbeteren. De volgende keer 
krijgt u niet meer een pdf per mail, maar een echte 
digitale nieuwsbrief. Per onderwerp kunt u dan 
doorklikken voor meer informatie. U hoeft hier  
niks voor te doen en ontvangt hem vanzelf. 

Groot onderhoud N848
Wist u dat de provincie ook bezig is met groot 
onderhoud aan de provinciale weg N848 tussen 
Vuren en Leerdam? Lees hier meer over op  
www.gelderland.nl/N848

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van 
provincie Gelderland, in samenwerking met 
Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en 
gemeente West Betuwe. De nieuwsbrief verschijnt 
een paar keer per jaar.

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief en stellen 
van vragen kan via:
lingediefdijk@gelderland.nl

Meer informatie vindt u op:
www.gelderland.nl/lingediefdijk

Bijzondere natuur tussen Geldermalsen en 
Gorinchem
In het Lingegebied & Diefdijk-Zuid (751 hectare) 
ligt unieke natuur langs de rivier de Linge en de 
Diefdijk. In het kleinschalige rivierenlandschap 
met open water, moeras, grasland en bosjes is  
er rust en ruimte. Het is een van de ruim  
160 Natura 2000-gebieden in Nederland.  
De Natura 2000-gebieden vormen samen een 
netwerk van top-natuurgebieden in Europa waar 
kwetsbare dier- en plantensoorten voorkomen. 
In het Lingegebied zijn dat onder meer grote 
modderkruiper, bittervoorn, kamsalamander  
en de plant moeraswolfsmelk. Waterschap 
Rivierenland, Staatsbosbeheer, provincie 
Gelderland en gemeente West Betuwe werken 
hier samen aan het herstel van de natuur, om de 
voor Europa en Nederland bijzondere planten en 
dieren te beschermen en behouden.
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