dijkverlegging en natuurontwikkeling

ase 2; eindfase waarin de bestaande dijk is afgegraven.

Ruimte voor Rijntakken

Meer informatie

Hogere waterstanden in de rivier: we krijgen er blijvend mee te maken.

Wilt u meer informatie over project Bakenhof, neem dan contact op

We hebben steeds meer land bebouwd en de ruimte voor de rivier verder in-

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland

gekrompen. Bovendien brengt de verwachte klimaatverandering meer regenval.

Afdeling Communicatie

Daarom zijn er in de toekomst maatregelen nodig die de rivier meer ruimte geven

Postbus 9070

om overstromingen te voorkomen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat directie Oost-

6800 ED Arnhem

Nederland in samenwerking met verschillende overheden zoals provincies,

telefoon (026) 368 88 46

gemeenten en waterschappen voor het werkgebied van Oost-Nederland het advies
Ruimte voor Rijntakken opgesteid. Hierin worden oplossingen niet meer gezocht in
het verder ophogen van de dijken maar in rivierverruimende maatregelen zoals

Co I of on

bijvoorbeeld het verlagen van uiterwaarden en dijkterugleggingen.

Uitgave: Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland
Fotografie: Eppo Notenboom, Lekkerkerk
Ontwerp: Margo Vlamings, Arnhem

Bakenhof

Druk: Drukkerij H P C , Arnhem
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Het gebied van de dijkverlegging Bakenhof ligt aan de zuidoever van de Nederrijn,
in de gemeenten Arnhem en Huissen. Het bestrijkt zo'n 45 hectare waarvan nu een
deel agrarisch gebied is met aaneensluitend een volkstuinencomplex. De Bakenhof
grenst direct aan de wijk Malburgen. Kortom, een samenspel tussen stad, rivier en
natuur.
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