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Herinrichting polder verbetert ook waterkwaliteit van Waal

Ideaal voor porseleinhoen
De Loenense
Buitenpolder bij
Slijk-Ewijk wordt
nog mooier, aldus
Staatsbosbeheer.
Misschien nestelt
het zeldzame
porseleinhoen er
wel.
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Pim Roelofs
Loenen

elen van de Loenense
Buitenpolder worden
opgehoogd of afgegraven; in 2019 moet
het werk gereed zijn.
Dan is ruim 80 hectare natuurgebied langs de Waal, tussen SlijkEwijk en Herveld, een stuk vochtiger. Vogelaars kunnen er hun hart
ophalen. ,,Het porseleinhoen en de
kwartelkoning voelen zich thuis
in vochtig grasland. Er is een Europese verplichting om deze soorten
in stand te houden”, vertelt projectleider Janine Spieksma.
De herinrichting van de polder
dient meer doelen. Zo wordt ook
de waterkwaliteit van de Waal
verbeterd. Onderdeel van het project is het verbinden van de huidige zandwinplas aan twee kanten
met de Waal. De instroomopening
wordt 3 meter breed, de uitstroomopening circa twintig me-
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ter. ,,De meestromende nevengeul
is aantrekkelijk voor dieren die in
en rond het water leven. Het rustige water is geschikt als paaigebied voor vissen zoals de winde en
voor waterplanten”, aldus
Spieksma.
Het verbeteren van de waterkwaliteit is een verplichting. Op
Europees niveau zijn afspraken gemaakt en die moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in 2027 het water
in alle Europese landen schoner en
gezonder is dan nu het geval.
Het aanpassen van het natuurgebied bij Slijk-Ewijk is een initiatief van de provincie Gelderland.
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat,
waterschap Rivierenland en de gemeente Overbetuwe zijn haar
partners. Eerder deze maand zijn
omwonenden en andere belangstellenden in het witte kerkje Van
Galerie 1400 in Slijk-Ewijk bijgepraat over de plannen.
Deze zomer vinden nog enkele
bodemonderzoeken plaats, daarna
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Het rustige water
is geschikt als
paaigebied voor
vissen als de winde
—Janine Spieksma
 Porseleinhoen. FOTO THINKSTOCK

worden de noodzakelijke ontgrondings- en omgevingsvergunningen aangevraagd. De uitvoering
van het werk in het natuurgebied
start medio juli 2018 en wordt begin 2019 afgerond.
De Loenense Buitenpolder
blijft alleen toegankelijk voor
voetgangers.
Spieksma:
,,Het is en
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blijft een prachtige plek om te
struinen.” Het gebied is
per fiets of auto te bereiken. Aan de westkant
wordt een parkeervoorziening gerealiseerd. Op
dit moment wordt er op
de dijk geparkeerd, dat
levert volgens Staatsbosbeheer gevaarlijke
situaties op.

Staking vooral om verlichten werkdruk
Maaike van der Putten verrast
haar collega’s van basisschool
De Esdoorn in Elst met eieren.
De meesters en juffen laten de
300 leerlingen deze dinsdag
een uur wachten op de les, eerst
ontbijten ze op het schoolplein.
Marc van Onna
Elst

en echte prikactie dus, onder
het motto ‘Ik verdien meer’.
In het hele land staken scholen. Volgens leerkracht Menno
Goedhart gaat het meer om verlichting van werkdruk dan om geld. Hij
is nu 55 jaar en merkt dat hij steeds
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 ‘Staakontbijt’ op het schoolplein in Elst. FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

meer
tijd
kwijt
is
aan
randzaken. ,,Administratie, vergaderen, lessen voorbereiden, nakijken, bijscholen...”
Door de komst van passend onderwijs zijn er bovendien meer
leerlingen die zorg nodig hebben.
De 25 leerkrachten werken veelal
in deeltijd, voor elf groepen. Directeur Els Leenders zegt dat veel docenten het werk boven het hoofd

Mijn zoon heeft zorg
nodig, de school doet
veel voor hem. Dat is
allemaal extra werk
—Kara Hoogveld, moeder

groeit. In het voortgezet onderwijs
waar salarissen hoger liggen, hebben ze het makkelijker. ,,Daar werk
je niet met kinderen van alle niveaus.”
Volgens Goedhart mist ‘Den
Haag’ voeling met de werkvloer. Als
dat niet verandert, zijn de docenten
bereid vaker actie te voeren.
De eerste kinderen die arriveren
melden dat ze lekker hebben uitgeslapen. Rinze van Essen (10) weet
goed wat er speelt. ,,Ze krijgen weinig salaris. Als ze thuiskomen, kunnen ze niet lekker op de bank gaan
zitten maar moeten ze nog werk
doen, soms tot 22.00 uur.”
Moeder Kara Hoogveld hoopt dat
de actie helpt. ,,Mijn zoon heeft
zorg nodig, de school doet veel voor
hem. Da’s allemaal extra werk.”

