
In het gebied de Rijnstrangen staat de komende jaren veel te 
gebeuren. Er liggen plannen voor natuur, water, wegen, landbouw, 
leefbaarheid en een overnachtingshaven. Er komt veel op u af.  
De partijen die met de verschillende plannen bezig zijn, willen u 
daarom graag gezamenlijk informeren over de opgaves binnen het 
gebiedsproces via deze nieuwsbrief.

Samen werken 
aan ons gebied
Nummer 13, april 2021

Het kavelruilgebied
in Rijnstrangen



Uitnodiging digitale informatieve 
bijeenkomst kavelruil Rijnstrangen

Op 31 maart vond de aktepassering plaats van de 
kavelruil in de Rosandse Polder. De meest omvang rijke 
kavelruil binnen het kavelruilproject in Rijnstrangen. 
Provincie Gelderland nodigt u uit voor een digitale 
informatieve bijeenkomst. De uitzending is op: 
donderdag 29 april 2021 van 12.00 tot 13.00 uur.

De aktepassering van een dergelijk project voor 
kavelruil is een bijzonder moment. Dat mag gevierd 
worden. Wat vieren we precies? Er is grond geruild 
voor landbouwstructuurverbetering en natuur
ontwikkeling. En er is ruimte gemaakt voor 
recreatieve paden en natuurinclusief boeren. 

Hoofdlijn van het programma:
• Opening door dagvoorzitter George Meurders
• Harrie Swarte, kavelruilcoördinator. Terugblik 

kavelruilproces Rijnstrangen en presentatie plan 
Rosandse polder.

• Peter Drenth, gedeputeerde voor landbouw, natuur 
en landschap en biodiversiteit, gaat in op de behaalde 
doelen voor dit gebied van Provincie Gelderland: 
landbouwstructuur en natuur ontwikkeling.

• Belinda Elfrink, wethouder gemeente Zevenaar, 
met in haar portefeuille land en tuinbouw, 
recreatie & toerisme en natuur en landschap 
vertelt over het wandelpadenplan en de 
Mauritswerken.

• Wilke Schoenmaker, beheerder bij Stichting 
Twickel, en Anja van Norel, directeur van 
Landgoed Huis Sevenaer, vertellen over de 
voordelen van de kavelruil voor de mogelijkheden 
voor natuurinclusief boeren en biodiversiteit. 

Tijdens het programma ziet u prachtige fragmenten 
van opnames in het gebied.

Aanmelden
Wilt u deze uitzending via een livestream volgen? 
Schrijf u dan gratis in door een email te sturen naar 
rijnstrangen@gelderland.nl onder vermelding van 
‘Aanmelding livestream kavelruil Rijnstrangen’. 
Aanmelden kan tot 11 uur ‘s morgens op de dag van 
uitzending. U ontvangt dan kort voor aanvang een 
email met link en verdere instructies.

Nieuw gemaal in Grondstein tegen 
wateroverlast Duitse boeren

Provincie Gelderland realiseerde in samenwerking 
met het Duitse Deichverband Bislich-Landesgrenze 
(DV-BL) de nieuwbouw van een gemaal met stuw net 
over de Nederlandse grens. Het gemaal ligt in de in 
Duitsland gelegen waterloop Strange Grondstein en 
moet wateroverlast in dit gebied tegengaan in tijden 
van hogere wateraanvoer. Het gemaal is geplaatst 
na afstemming met Waterschap Rijn en IJssel 
(WRIJ). Door deze unieke samenwerking tussen 
Nederland en Duitsland is er na lange tijd een 
oplossing gekomen voor dit probleem.

De bouw van dit gemaal is gebaseerd op een advies in 
2013 van de gebiedscommissie Rijnstrangen aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland om maatregelen 
te nemen ter voorkoming van wateroverlast in 
Grond stein na uitvoering van het peilbesluit Rijn
strangen. Dit advies volgde op een verzoek van DVBL 
om iets aan de Duitse wateroverlast te doen. 
Dit peilbesluit zorgt voor een goed waterpeil in het 
Rijnstrangengebied. De provincie wil het waterbeheer 
hier meer afstemmen op de functie natuur. Vooral voor 
moerasvogels is het gebied Rijnstrangen van belang.

Oplossing voor twee kanten
Aan de NederlandsDuitse grens overstroomt daardoor 
periodiek de Strange Grondstein. Deze watergang ligt 
in het beheergebied van het Duitse DVBL.  
Deze watergang watert de laatste kilometers af via 
Nederlands grondgebied richting de Oude Rijn,  
via het beheergebied van WRIJ. DVBL, WRIJ en 
Provincie Gelderland besloten, na diverse vooronder–
zoeken en meerdere overleggen, deze overstromingen 
tegen te gaan door een klein gemaal met een kantel–
stuw te plaatsen in het beheergebied van het DVBL.

Kantelstuw met vijzelgemaal
Advies en ingenieursbedrijf Tauw werkte het ontwerp 
van het gemaal Grondstein, een stalen damwand 
voorzien van kantelstuw en vijzelgemaal, uit. 
Aannemer Spie en onderaannemer Van Heteren 
zorgden voor de bouw van het gemaal. Het oppervlakte
watergemaal Grondstein is een wateraanvoergemaal, 
voorzien van een vijzel met een capaciteit van circa 
8 m³/minuut. De vijzel moet water kunnen blijven 
afvoeren in calamiteiten situaties, waarbij door 
opstuwing peilstijging plaatsvindt. Naast het gemaal 
zit een kantelstuw, waarmee in de reguliere situatie 
water wordt doorgelaten. De stuwklep is in de normale 
situatie helemaal geopend. Als bij een grote afvoer 
opstuwing en daarmee peilstijging plaatsvindt, sluit 
de stuwklep helemaal en kan de waterafvoer via de 
vijzel worden geregeld. Het gemaal ligt op Duits 
grondgebied en voldoet aan de lokale voorschriften. 
De toekomstige eigenaar, beheerder en gebruiker is 
DVBL te Emmerich. Het gemaal kostte 235.000 euro.

Gemaal Grondstein.
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Vispassage gemaal Kandia in aanbouw

De nieuwe vispassage bij gemaal Kandia bij Groessen 
in de gemeente Duiven is over een paar maanden 
klaar voor gebruik! Dit is belangrijk voor de visstand 
en de natuur rond het water. De vispassage wordt 
toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Vanaf juni kan 
iedereen de vissen, zoals brasem, baars, voorn, snoek 
en zeelt, aanmoedigen tijdens hun tocht naar de 
paaigronden stroomopwaarts!

De vispassage is onderdeel van het Waterakkoord 
Blauw Knooppunt. Hierin trekken Rijkswaterstaat 
en Waterschap Rijn en IJssel gezamenlijk op om de 
grote rivieren met regionale watersystemen te 
verbinden. Met de komst van deze vispassage 
kunnen vissen de binnenwateren van het hele 
stroomgebied van de Rijnstrangen tot in Duitsland 
bereiken.

Terinzagelegging Voorontwerp 
bestemmingsplan Gelders eiland

Het bestemmingsplan Buitengebied 2008 is 
verouderd en daarom gaat de gemeente Zevenaar 
dit bijwerken. Het plan betreft het grondgebied 
van de voormalige gemeente Rijnwaarden, het 
Gelders Eiland. 

Om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan voor 
het Buitengebied Gelders Eiland, ligt het voorontwerp 
ter inzage. Dit ontwerp is vanaf 25 maart tot en met 
5 mei 2021 te bekijken via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar ‘plannen 
zoeken’ en voer uw adres in. Hier kunt u het 
voorontwerp inzien. Ook is het mogelijk om de 
plannaam of het plannummer in te voeren. U gebruikt 
hiervoor de zogenoemde IMROcode van het 
voorontwerp: NL.IMRO.0299.BP00GELDERSEILANDVO01. 
Naast het bestemmingsplan ligt ook de Notitie 
reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieueffect
rapportage ter inzage. De stukken staan ook als pdf op 
de site www.zevenaar.nl/projecten.

Laat ons weten wat u van het voorontwerp vindt
Heeft u op of aanmerkingen op het voorontwerp? 
Stuur dan uw reactie voor 6 mei 2021. Vermeld 
hierbij uw naam, adres, woonplaats en de locatie 

en/of het onderwerp waarop uw reactie betrekking 
heeft. Schriftelijke reacties kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 
10, 6900 AA Zevenaar. U kunt uw inspraakreactie 
ook indienen per email via a.schenk@zevenaar.nl. 
Het mondeling indienen van een inspraakreactie is 
niet mogelijk.

Persoonlijk contact
Graag was de gemeente tijdens een inloopavond met 
u in gesprek gegaan over het vernieuwen van het 
bestemmingsplan. Vanwege de coronamaatregelen 
is dit helaas niet mogelijk. Wel is het mogelijk via 
Teams of telefonisch met elkaar te spreken. U kunt 
uw vragen dan stellen aan Ard Schenk, projectleider. 
Hij is op 7, 12 en 21 april beschikbaar. Wilt u met 
hem van gedachten wisselen? Maak dan een 
afspraak via a.schenk@zevenaar.nl. In de email 
kunt u alvast aangeven welk tijdstip uw voorkeur 
heeft, over welk adres het gaat en of u via Teams of 
telefonisch contact wilt. 

Vervolg
Na de inzagetermijn verzamelen en verwerkt de 
gemeente uw reacties. Ook gaat de gemeente dan 
aan de slag met de milieueffectrapportage. Deze 
rapportage ligt samen met het ontwerpplan dit 
najaar ter inzage. Dan start ook de formele 
procedure. U heeft dan de mogelijkheid om een 
officiële zienswijze in te dienen. Het bestemmingsplan 
wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld. 

Voorbereidingen overnachtingshaven 
Spijk gestart

Eind februari zijn de voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk 
gestart. Aan de rand van Spijk biedt die haven over 
een paar jaar plaats aan circa 50 binnenvaartschepen. 
De afgelopen maanden zijn alle bomen en struiken in 
het gebied verwijderd. Een aantal gekapte bomen 
komt terug langs de Rijn tussen de kribben om de 
ecologische diversiteit van het gebied te verbeteren. 
De andere bomen en struiken gingen naar Staats
bosbeheer. Het gebied is inmiddels afgezet, zodat 
aannemer Boskalis straks veilig kan werken. 

Visualisatie vispassage Kandia.

Archieffoto van het gebied waar de overnachtingshaven komt, 
foto The Flying Dutchmen.
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026 359 81 20
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Ook zijn amfibieschermen geplaatst, waarmee 
poelkikkers worden afgevangen. Verder bouwt 
Rijkswaterstaat aan een nieuwe verblijfplaats voor 
vleermuizen en worden maatregelen genomen voor 
het behoud van veldsalie op het dijktalud.

Aannemer Boskalis gaat de komende maanden 
bodemonderzoek uitvoeren om de precieze 
samenstelling van zand en klei vast te stellen. 
Dit onderzoek geeft informatie over de 
herbruikbaarheid van de aanwezige grond. Ook gaat 
Boskalis nog archeologisch onderzoek uitvoeren. Het is 
de verwachting dat archeologen onder meer resten van 
een circumvallatielinie, een verdedigingswerk uit de 
Tachtigjarige Oorlog, aantreffen.

Optimaal rietherstel in de Rijnstrangen

In de Rijnstrangen werken Provincie Gelderland en 
Staatsbosbeheer aan een robuust moerassysteem 
voor bijzondere vogelsoorten als grote karekiet en 
roerdomp. Lees hoe ze dat doen in het artikel van 
Theo Wijers, Staatsbosbeheer; Frans Smeding, 
Smeding Advies en Teun Spek, Provincie Gelderland 
op Nature Today: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature
reports/message/?msg=27434

Gebiedsbeheerders kwamen voor het 
laatst bijeen

Op 1 maart werd het laatste gebiedsbeheerders-
overleg binnen Rijnstrangen gehouden. Nu voor 
de provincie het werk er in Rijnstrangen opzit, 
houdt dit overleg op te bestaan. Het overleg 
werkte altijd goed, de lijntjes waren kort en 
processen verliepen daardoor soepel.

Sinds 2015 kennen we binnen Rijnstrangen het 
gebiedsbeheerdersoverleg. De belangrijkste partners 
en grondeigenaren in het gebied, zoals LTO, 
Staatsbosbeheer, Twickel, gemeente Zevenaar, 
Waterschap Rijn en IJssel, Vereniging Streekbeheer 
Rijnstromen en Provincie Gelderland, waren zo met 
elkaar in verbinding. Om informatie van de 
provincie te delen met de gebiedsbeheerders en hun 
achterban. Maar ook om van gebiedseigenaren te 
horen wat er in het gebied speelt en daarover 
adviezen te krijgen. Dit werkte altijd goed. Onder 
andere deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
gezamenlijke gebiedseigenaren.

In goede harmonie
De deelnemers bespraken met elkaar de stand van 
zaken over de kavelruil en grondverwerving, de 
natuur en wateropgaven, leefbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit en lokale economie. De provincie kon zo 
direct inspelen op thema’s en problemen die zich 
voordeden. En de gebiedsbeheerders fungeerden soms 
als tussenpersoon of bemiddelaar. ‘Uit evaluatie bleek 
dat de deelnemers het overleg als positief, functioneel 
en doelmatig beoordeelden’, vertellen Teun Spek en 
Sylvia Peeters, deelnemers namens de provincie. 
‘Deelnemers konden hun ei kwijt, het overleg verliep 
in harmonie en was constructief met alle partijen aan 
tafel, hoewel het wel eens lastig was de 
spanningsboog vast te houden gezien de duur van het 
proces’, vonden de deelnemers. Alle gebiedsbeheerders 
waren het erover eens dat de ontwikkelingen in het 
gebied doorgaan en willen zoeken naar een vorm om 
het gebiedsoverleg te continueren. De provincie hoopt 
dat de partijen het initiatief hiertoe nemen. 

Rijnstrangen met geplant riet, de rasters en linten beschermen 
tegen ganzenvraat, luchtfoto Stefan Kuiper | SK Production.

AVG
Voor het verzenden van deze nieuwsbrief maken wij 
gebruik van gegevens over uw naam, adres en 
woonplaats. Deze zogeheten NAWgegevens hebben 
wij verkregen via het openbaar register van het 
Kadaster. De gegevens worden uitsluitend gebruikt 
voor verzending van deze nieuwsbrief en worden niet 
aan derden verstrekt.

Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van 
deze nieuwsbrief, dan kunt u dat laten weten aan de 
omgevingsmanager van het gebiedsproces Sylvia 
PeetersSom. Uw gegevens worden dan verwijderd uit 
het bestand.

Meer informatie over ons privacybeleid kunt u vinden 
via de link www.gelderland.nl/Privacyverklaring.
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