Dijkverlegging en natuurontwikkeling

ongeveer 7 centimeter waterstandsverlaging bereikt. Dit lijkt op zich niet zo heel
veel, maar in combinatie met andere rivierverruimende projecten wordt er heel wat

Bakenhof is het eerste project In Nederland waarbij in het kader van rivierverruiming

bereikt. Zo zijn er bij Oosterbeek (spoorbrug) en Driel (stuweiland) ook projecten

de dijk landinwaarts wordt verlegd. Door in de uiterwaard een meestromende geul

die zorgen voor meer ruimte voor de rivier en daarmee voor waterstandsverlaging.

aan te leggen wordt een bijdrage geleverd aan natuurontwikkeling.

Bakenhof loopt voorop in een reeks projecten die de komende 10 tot 15 jaar in het

Door het maken van uiterwaardgebied ontstaat er een ecologische verbinding.

rivierengebied zal worden uitgevoerd.

De uiterwaard in de huidige situatie van de Bakenhof is zo smal dat er geen ecologische verbindingszone is tussen Meinerswijk en de Huissense uiterwaarden.

Samenwerking

Die ecologische verbinding wordt door de dijkverlegging mogelijk gemaakt.
Organisaties in Duitsland, Belgie, Frankrijk, Nederland en Luxemburg werken samen
De werkzaamheden rond de dijkverlegging zijn opgedeeld in twee fasen.

aan het duurzaam beschermen tegen hoog water. De Europese Unie heeft hiervoor

In de eerste fase wordt de nieuwe dijk aangelegd in het binnendijksgebied.

een programma opgezet: IRMA. Dit staat voor Interregionale Rijn-Maas-Activteiten.

Deze wordt maximaal 200 meter landinwaarts gelegd over een lengte van 1200

In Nederland worden verschillende rivierverruimingsprojecten van Rijkswaterstaat

meter. De uiterwaardgrond die in het verleden verontreinigd is geraakt door de Rijn,

directie Oost-Nederland met IRMA-subsidie ondersteund. De dijkverlegging

wordt verwijderd. Door deze bodemsanering stijgt ook de waarde voor de natuur

Bakenhof is zo'n project.

van de uiterwaard.
Project Bakenhof is een samenwerkingsverband waarin de gemeenten Arnhem,
Het duurt een jaar voordat deze dijk gebruikt kan worden, omdat de dijk eerst een

Huissen, de provincie Gelderland en het polderdistrict Betuwe een rol hebben.

jaar stevig moet worden. Vervolgens Ikan met fase twee gestart worden. De bestaan-

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland is trekker van dit project en cobrdineert de

de dijk wordt dan afgegraven, uiterwaarden worden verlaagd en hierin wordt de

uitvoering.

nevengeul gegraven. Deze staat in open verbinding met de Rijn zodat het water
blijft stromen.

En als het werk af is....

In de nieuwe uiterwaarden komt een pad te liggen en een brug zodat er om de geul
gewandeld kan worden. Het zuidelijk gedeelte wordt ingericht als natuurgebied.

Gaat het polderdistrict Betuwe ook de toekomstige dijk beheren en

Eind 2001 moet het werk afgerond zijm.

Gaat de gemeente Arnhem achter de dijk het gebied inrichten, waarbij nieuwe
woningbouw aan de dijk komt. Daarnaast worden de sportvelden verplaatst en komt

Met het verleggen van de dijk Bakenhof krijgt de Rijn meer ruimte en wordt er

er een park. De Bakenhof wordt daarmee een 'groen balkon voor de rivier'.

