Afferdense
en Deestse
Waarden
Toegift voor de natuur

Rijkswaterstaat richt de Afferdense en Deestse Waarden opnieuw
in om de waterveiligheid te verbeteren. Belangrijk nevendoel
daarbij is de ontwikkeling van 158 hectare nieuwe riviernatuur.
De uitvoering van de herinrichting gaat voortvarend.
We verwachten dat we in 2018 de maatregelen voor de water
veiligheid gereed hebben en dat we in 2019 het project helemaal
afronden en de uiterwaarden weer teruggeven aan de inwoners
van Druten, Deest en Afferden. We plannen echter nog een
toegift. Een extraatje waardoor we het leefgebied van de dieren
en planten nog verder kunnen verbeteren. Zodat u nog meer
kunt genieten van ‘uw achtertuin’.

uit 2007 nog verder kunnen optimaliseren. Die ruimte blijkt er
te zijn. Door de optimalisatie benutten we de uiterwaarden nog
beter. In het voorjaar 2016 hebben we een aantal ideeën
verkend. Hiervoor hebben we gesproken met interne en externe
deskundigen, die unaniem positief zijn.

Met deze folder lichten we u in over hoe we extra landschap
pelijke kwaliteiten willen toevoegen aan de oorspronkelijke
plannen van de herinrichting van de Afferdense en Deestse
Waarden. De aanvullende ideeën worden binnen het budget
gerealiseerd.

Waarom een toegift voor de natuur?
Ons streven is om een rijk en waardevol natuurgebied achter te
laten voor de inwoners en toeristen. Aangezien we bezig zijn met
grote ingrepen, is dit hét moment om kansen te verzilveren. Het
is namelijk niet waarschijnlijk dat in de nabije toekomst dit
gebied weer op de schop gaat. Daarom kijken we continu naar
verbetermogelijkheden.
Het uitgangspunt voor de herinrichting is het plan dat stamt uit
de jaren ’90. Het ontwerp is nog steeds actueel. Gedurende de
uitvoering hebben we echter gekeken of we de inrichtingschets

Wat wordt er gerealiseerd?
We nemen extra maatregelen op het gebied van recreatie, water,
ecologie, veiligheid, milieu en cultuurhistorie.
• Aanleg visdiefeiland: dit kleine kunstmatige eilandje is
de perfecte broedplaats voor vogels, waaronder de visdief.
• Aanleg steilranden voor holenbroeders: een steilrand is een abrupt
hoogteverschil in het landschap. De steilranden hebben een grote
ecologische waarde. Vleermuizen en vogelsoorten, zoals
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oeverzwaluwen zoeken graag de beschutting in holen tijdens het
broedseizoen en de begroeide randen vormen een bron van voedsel.
Realiseren van uitkijkpunten.
Plaatsen van rivierhout: dood hout hoort van nature thuis in de
Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten
insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengen we dode
bomen aan in de nevengeul. De bomen vormen als het ware een
koraal voor ongewervelde diertjes die met het blote oog nét te
zien zijn, zoals kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen.
Deze diertjes worden weer gegeten door vissen. Zij gebruiken de
takken en de wortels van de boom om te schuilen, te paaien en
voedsel te verzamelen.
Realiseren faciliteiten voor sportvissers.
Aanleg mosselbank: mosselen eten algen en zijn zelf belangrijk
voedsel voor diverse dieren, zoals eenden, lepelaars en aalscholvers.
Aanleg van extra struinpaden.
Saneren van asbestverdacht gebied rondom de vlamoven.

Hoe wordt de toegift voor de natuur gerealiseerd?
Om de ecologische kwaliteit van de uiterwaarden te verbeteren zal
Rijkswaterstaat moeten investeren. De kosten voor de maatregelen
kunnen echter 100% gedekt worden doordat we extra zand kunnen
winnen. Tijdens de zandwinning bleek dat de kwaliteit van het zand
uitzonderlijk goed is. Hierdoor hoeven we de zandwinning qua
gebied niet uit te breiden, maar hebben we slechts een vergunning
nodig om meer zand uit het bestaande gebied te halen. Doordat er
weinig onbruikbaar zand is, kunnen we zo’n 650.000 kuub extra
verkopen aan de industrie. De opbrengsten daarvan investeren we
terug in het gebied.

Vergunningen
Om de maatregelen te realiseren, heeft Rijkswaterstaat een paar
kleine aanpassingen op de verleende vergunningen nodig. Het gaat
om het projectplan Waterwet, de ontgrondingsvergunning en de
ontheffing Natuurbeschermingswet. Hiervoor doorlopen wij een
officiële procedure. Inwoners kunnen zienswijzen indienen.
We berichten u via de lokale pers en onze digitale nieuwsbrief
tijdig wanneer de vergunningen ter inzage liggen.

Op de hoogte blijven
U kunt dit project volgen via de website rws.nl/adw.
Bij nieuwe ontwikkelingen informeert Rijkswaterstaat u via
lokale persartikelen, folders of bijeenkomsten. U kunt zich
ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Deze versturen
wij vier keer per jaar. Aanmelden kan via
abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven.
Zoek in het menu naar ‘Nieuwsbrief Rijkswaterstaat
Herinrichting Afferdense en Deestse Waarden’.
Vrijwel dagelijks plaatsen wij foto’s van de voortgang
van onze werkzaamheden op ons twitteraccount
twitter.com/ADWaarden. De foto’s worden gemaakt door
vijf lokale hobbyfotografen.
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