Bekijk de webversie

"Het haventje
combineert de
functie van een
haventje met de
mooie uitstraling
van het gebied. In
vergelijking met de
huidige situatie gaat
iedere gebruiker van
het gebied er op
vooruit"

Hoe kun je met lokale kennis en de expertise van een
hogeschool tot een mooi project komen? Stichting
Natuurbeheer Waalbos, Stichting De Rijsoordse Molen en
IJsclub Rijsoord & Omstreken vroegen het zich af en
gingen op zoek naar een slimme samenwerking. Met als
belangrijkste doel de bouw van een gebouw dat dienst
doet als beheerdersgebouw voor het Waalbos,
ontmoetingsplek en bezoekerscentrum.
Het gebouw moet plaats krijgen tussen Molen en Landijsbaan en moet zo veel mogelijk bestaan
uit duurzame, natuurlijke materialen. Bovendien streven de organisaties naar een gebouw dat
zelfvoorzienend is in energie en past in het landschap.
Behalve dat de stichtingen al langere tijd optrekken met de gemeente Ridderkerk en
Staatsbosbeheer, boorden zij een interessant nieuw netwerk aan en legden contact met de
afdeling bouwkunde van de Hogeschool Rotterdam. Zij pikten het project met enthousiasme op
en maken er een studie- en uitvoeringsproject van. Een mooi voorbeeld van hoe je elkaar kunt
versterken!
Benieuwd naar wat de samenwerkende partijen nog meer doen voor het Waalbos of wilt u het
verloop van de samenwerking met de hogeschool blijven volgen? Neem dan ook eens kijkje op
www.onswaalbos.nl.

De plannen van het waterschap
Op 26 juni schoof het Waterschap Hollandse Delta aan bij het wijkoverleg Rijsoord. Daar
vertelde de projectleider dat er natuurvriendelijke oevers gemaakt worden langs de Waal
en dat er dus grond moet worden afgegraven op bepaalde plekken. De plannen kunnen
tot op heden nog niet op veel bijval rekenen.
De belangrijkste aanleiding is de waterkwaliteit op alle gebieden te verbeteren. Om dat te
bereiken is het project dat de naam "Waaloevers" draagt uitgerold. Concreet betekent het
project dat het Waterschap ter hoogte van de Waalweg (tegenover de Wevershoek) grond weg
zal halen, waardoor er door de verschillende waterdieptes meer drijfbladplanten en
moerasplanten kunnen groeien. Dat heeft weer tot gevolg dat er meer vissen en insecten
kunnen leven.
Het afgraven van de grond baart de omwonenden zorgen. Behalve dat dit stukje Waal stamt uit
1400 en dus een historische waarde heeft leven er ook bedreigde diersoorten en zeldzame
planten.
Het Waterschap draagt er zorg voor de rietkraag weer terug komt zoals in de huidige situatie en
om dit proces sneller te laten verlopen zal riet waar mogelijk al direct worden terug geplant. Het
Waterschap geeft daarbij ook aan dat er niet dieper dan 50 centimeter wordt gegraven zodat er
geen archeolochise relicten beschadigd worden en en dat de grond op verschillende plekken
beschermd wordt tijdens de werkzaamheden. De wortelstelsels van de rietkraag wortelen zo
diep, dat het riet op de meeste plaatsen na de werkzaamheden gewoon weer terug zal groeien.
Het project "Waaloevers" bevindt zich op dit moment nog in de voorbereidende fase, maar zal
binnenkort in uitvoering gaan. Voor de laatste stand van zaken kunt u terecht op de website
www.wshd.nl.

Hoe nu verder?
U leest het, van alle kanten wordt er hard gewerkt aan het verfraaien en verbeteren van de
Waal. Zoals eerder genoemd bereidt het projectteam momenteel een informatieavond voor om
de stand van zaken en het concept van de Waalvisie met u te bespreken. Die avond dient onder
andere ter voorbereiding op het voorleggen van de Waalvisie aan de gemeenteraden. De avond
zal plaatsvinden op 9 november!
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze informatieavond, we hopen ook dan weer op
een grote opkomst. Tot dan!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u t.endlich@bar-organisatie.nl toe aan uw adresboek.

