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Loenensche Buitenpolder: uniek WaalWeelde project:
Samenspel tussen ecologie, leefomgeving en rivierveiligheid.
Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gemeente Overbetuwe werken samen
in het project. De Loenensche Buitenpolder . Dit project zorgt ervoor dat het landschap voortaan
meebeweegt met de rivier waardoor er diversiteit ontstaat en er moeras, weidegebied en
cultuurlandschap naast elkaar te vinden is.
Het project Loenensche Buitenpolder is onderdeel van het rivierenprogramma WaalWeelde en zorgt voor
versterking van de ruimtelijke kwaliteit, beleving van het gebied en van de Waal(oevers). In dit
programma slaan verschillende overheden en andere partijen de handen ineen om uitvoering te geven
aan de visie WaalWeelde
Lees meer: www.waalweelde.nl

Uitvoering maatregelen Loenensche Buitenpolder begin 2016 van start
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Het gaat om het bepalen van precieze
terreinvormen die het gewenste effect hebben op de doorstroming van de uiterwaard. Het ontwerp is
dan pas veilig en solide en vanaf dan zouden er ook vergunningen gegeven kunnen worden.
In juli volgen waarschijnlijk de vergunningsaanvragen. De definitieve invulling van de ‘aankleding’ in de
Buitenpolder met bijvoorbeeld wandelpaden en de nieuwe rasters volgt in een later stadium. Naar
verwachting kunnen de werkzaamheden begin 2016 van start gaan.

Houtkap Programma Stroomlijn
In de Loenensche Buitenpolder zullen binnenkort ook bomen gekapt worden. Dit gebeurt in het kader
van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Een aannemer zal dit werk doen tussen medio
september 2015-februari 2016 . Het betreft vooral de wilgen langs de strangen. De oude bomen rond de
Grote kolk blijven grotendeels ongemoeid. (www.uitvoeringstroomlijn.nl)
Enthousiasme en betrokkenheid tijdens eerste informatie avond
Het voorlopig ontwerp van de Loenensche Buitenpolder werd gepresenteerd op 3 maart 2015. Er
kwamen maar liefst 75 bezoekers! Op de avond waren projectleider Frans Smeding, Rick Basten van
Staatsbosbeheer, Bas Colen van de Gemeente Overbetuwe en Michel ten Holder van de Provincie
Gelderland beschikbaar om in te gaan op vragen over het concept ontwerp. Er kwamen diverse
waardevolle suggesties naar voren, bijvoorbeeld over wandelroutes. Alle reacties van de bezoekers op
deze avond zijn verzameld. Per reactie wordt er gekeken hoe we deze kunnen inpassen in het project.
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Voorlopig ontwerp

Uitleg van het Voorlopig Ontwerp
Na de inrichting vertoont de Loenensche Buitenpolder grofweg drie zones.
Vanaf de dijk gezien is de voorste zone het meest agrarisch. Vervolgens is er een zone moeras en open
water. Daarachter, bij de rivier, ligt begraasd gebied op de oeverwal.
In de agrarische zone groeit, vanwege een vruchtbare bovengrond met lichte bemesting, relatief veel
gras. Dit gebied is geschikt voor weidevogels als kievit en tureluur, omdat deze vogels afhankelijk zijn
van een rijk bodemleven.
In samenwerking met de pachters zorgt Staatsbosbeheer dat er later en gespreid gemaaid wordt.
Dit geeft weidevogels kans om hun kuikens groot te brengen.
In het moeras en begrazingsgebied wordt pas na de zomer gemaaid.
De kuikens en jonge weidevogels kunnen in juni uitwijken naar dit gebied, waar op dat moment veel
insecten leven (hun voedsel) en dekking is.
Het nieuwe moerasgebied in de ‘middelste zone’ bevat enkele maanden water in tegenstelling tot nu.
Dat komt doordat er grond afgegraven is.
De dammen met de gasleidingen zorgen ervoor dat er in dit moeras water achter blijft na een
overstroming. De openingen in deze dammen zijn daartoe dichtgemaakt.
Dit is het biotoop voor moerasvogels zoals de zeldzame porseleinhoen.
De kwartelkoning voelt zich thuis in een gevarieerde uiterwaard met maailand, moeras en grasland.
Indien de kwartelkoning broedt op een agrarisch perceel dan wordt het maaien hier langdurig
uitgesteld.
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Wie werken er aan Loenensche Buitenpolder?
Frans Smeding, Projectleider, Bioloog “Inspiratie voor mij is dat de Loenensche
Buitenpolder deel is van een zeer oud landgoed dat uit elkaar viel. Staatsbosbeheer
kan met WaalWeelde iets extra’s doen voor de toekomst en eenheid van het
landgoed: de natuur versterken en zorgen voor de bindingen met agrariërs, landgoeden dorpsbewoners. Het zou leuk zijn als dit project nieuwe ontwikkelingen in gang
kan zetten.”

Michel ten Holder van Provincie Gelderland en WaalWeelde.
“Eén van de doelen die wij als provincie met dit project hebben, is dat er in de naaste
toekomst weer porseleinhoenders en kwartelkoninkjes rondlopen en vliegen in de
Loenensche Buitenpolder. Het gebied is een uniek samenspel tussen ecologie,
leefomgeving en rivierveiligheid.”

Johan van der Meulen van Waterschap Rivierenland. “We gaan ervoor zorgen dat de
waterhuishouding van de Loenensche Buitenpolder goed aansluit bij het waterbeheer
aan de binnenzijde van de dijk. Zodat het aan beide zijden van de sterke dijk goed
toeven is.”

Rick Basten van Staatsbosbeheer. “We gaan terug naar een situatie, zoals deze vroeger
was. Het landgoed Loenen, dat binnendijks ligt, zal weer een verbinding gaan maken
met de Loenensche Buitenpolder buitendijks. De pachters rijden ruige potstalmest uit
in de uiterwaard, dit verbetert het bodemleven, weidevogels profiteren ervan, koeien
en paarden grazen de hele zomer en voordat ze op stal gaan wordt de ruigte gemaaid
en in de potstal verwerkt. Een nieuw bedje ligt in de stal klaar voor de dieren, het
hoogwater kan komen en het volgende jaar begint de cyclus weer opnieuw.”

Bas Colen van Gemeente Overbetuwe. “Landgoed Loenen is een van de parels voor de
gemeente Overbetuwe. Het gebied de Loenensche Buitenpolder maken we
aantrekkelijker voor planten en dieren. Ook de cultuurhistorie van het gebied maken
we meer zichtbaar. Om dit alles te kunnen beleven komen er struinpaden. Zo kunnen
onze inwoners in hun directe woonomgeving nog meer genieten van het prachtige
Overbetuwse landschap.
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Meld je aan voor de Excursie!
Als vervolg op de informatieavond willen we graag met geïnteresseerden een excursie houden op 2
september 2015. We verzamelen bij de parkeerplaats De Grote Doorn om 18.30 uur. Vanaf daar lopen we
naar de Loenensche Buitenpolder.
Het hoofddoel van deze excursie is om de recreatieve routes te bekijken in het veld. Tijdens de
informatie avond kwamen verschillende ideeën naar voren voor recreatieve routes. Deze hebben we
verder uitgewerkt en we willen ze samen met u in het veld bekijken om te peilen wat de beste opties
zijn. Graag vooraf aanmelden voor de excursie bij r.basten@staatsbosbeheer.nl
Digitale nieuwsbrief!
Deze nieuwsbrieven zouden we ook graag digitaal gaan versturen.
Heeft u een mailadres en wilt u deze brief ook digitaal ontvangen?
Stuur dan een mail met naam, adres en woonplaats naar r.basten@staatsbosbeheer.nl
Contact
Voor meer informatie over het project:
Rick Basten, boswachter Staatsbosbeheer Gelderse Poort
T: 06-12844404
E: r.basten@staatsbosbeheer.nl

