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Deze advertorial Rijnstrangen gebiedsproces landbouw- en natuurontwikkeling is een initiatief  
van de provincie Gelderland en verschijnt 2 tot 3 keer per jaar. 
Bij de totstandkoming van deze nieuwsbrief zijn betrokken: Gemeenten Zevenaar en Duiven, Waterschap 
Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Landgoed Twickel, Stichting Effectief Verkavelen 
Gelderland, Provincie Gelderland, LTO Noord en Vereniging Streekbeheer Rijnstromen.

Samen werken
aan ons gebied

Korte Ketens Liemers 
Landschap
In het kader van het project 
Korte Ketens in het Liemers 
Landschap hebben LiemERS++ 
en haar projectuitvoerders 
lokale voedselketens in de 
Liemers en Rijnstrangen op de 
kaart gezet. In het voorberei–
dingstraject volgden Liemerse 
producenten workshops om 
hun bedrijfsvoering (mede) in 
te richten op lokaal produceren 
en lokaal afzetten. Gemeenten 
gingen van start om hun 
faciliterende rol in de korte 
ketens te optimaliseren.  
Ten aanzien van de markt 
legden de projectuitvoerders 
verbindingen tussen produ- 
centen, retail, horeca en 
consumenten. 

Medio oktober organiseerde 
LiemERS++ als afsluiting van 
het voorbereidingstraject een 
geslaagde Liemerse 
Voedselmanifestatie. Om de 
wensen van het winkelend 
publiek te inventariseren, 
werden mensen bevraagd. 
Het resultaat is dat er een 
vervolg komt op het project 
Korte Ketens, mogelijk met 
100 procent financiering van 
de provincie Gelderland. 
Betrokken gemeenten willen 
in de tussentijd garant staan. 
De inwoners van het gebied 
spelen een belangrijke rol in 
het vervolg van het project.

Kavelruil Rijnstrangen
De inventarisatie van de ruil–
mogelijkheden in de Rosandse 
Polder en Grote en Kleine 
Gelderse Waard is afgerond. 
Deze maand bespreken we met 
potentiële deelnemers aan de 
kavelruil of we in 2018 nog een 
akte kunnen passeren bij de 
notaris. Als dit niet meer lukt 
in 2018 ronden we de kavelruil 
begin 2019 af. Daarna starten we 
het proces in de Driedorpenpolder.

Meer informatie
Heeft u vragen over de kavel–
ruil of wilt u nieuwe kansen 
om te ruilen bespreken,  
neem dan contact op met de 
kavelruilcommissie: 
RIJNSTRANGEN@gelderland.nl.

Droogte 2018 en 
moerasnatuur
Om het moeras in de Rijn–
strangen te verbeteren, moet 
eens in de vier jaar droogval 
plaatsvinden. Deze maatregel 
moet ophoping van organische 
stof voorkomen en voedings–
stoffen uit het systeem ver–
wijderen. In 2016 is de droogval 
via stuwbeheer uitgevoerd.  
Dit jaar doet de natuur het 
zelf. De metingen van de 
voedingsstoffen in 2017 en 2018 
laten een daling zien, maar 
twee jaar is te kort voor echte 
conclusies. In het algemeen 
lijkt de broedvogelontwikkeling 
een afspiegeling van de 

biotoopmaatregelen van de 
afgelopen jaren. Opvallend is 
de toename van de roerdomp. 
Negen territoria in 2018 en vier 
in 2017. Verder doet ook de 
grote karekiet het goed met 
tien paar, tegen negen in 2017. 
De enige nadelen zijn de 
droogval van poelen en 
afgesloten waterpartijen voor 
het waterleven. 

Bijeenkomst retentie–
gebied Rijnstrangen
Op woensdag 12 december 
houdt de gemeente Zevenaar 
een informatiebijeenkomst over 
retentiegebied Rijnstrangen. 
Medewerkers van Delta–
programma Rijn vertellen 
tijdens deze bijeenkomst over 
hoe Rijnstrangen als één van 
de opties wordt meegenomen 
in de voorbereiding van plan–
nen voor de toekomst van het 
rivierengebied.
• Aanvang: inloop vanaf  

19.30 uur, start 20.00 uur
• Locatie: Dorpshuis De Cluse, 

Herwen
• Meer info uiterlijk  

1 december op  
www.zevenaar.nl 

Natuurcompensatie 
Aerdtse brug
Eind september startte de 
inrichting van de natuur–
compensatie nabij de Aerdtse 
brug. Eerst wordt het gebied 
afgegraven. 

Circa 8.000-10.000 m³ van de 
bovenste grondlaag wordt 
direct afgevoerd. De overige 
grond wordt in depot gezet en 
afgevoerd wanneer er afzet is. 
De aanplant vindt vermoedelijk 
volgend najaar plaats.

Klompenpad 
Rijnstrangenpad geopend
Klompenpad Rijnstrangenpad 
is een rondwandeling van 
veertien kilometer door het 
mooie buitengebied van Aerdt, 
Pannerden en Zevenaar. Het 
pad is de opvolger van het 
bestaande wandelpad Gangen 
door de Strangen. De route is 
opgeknapt, de inrichting is 
vernieuwd en de promotie is 
opgepakt. Onder begeleiding 
van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland en in samenwerking 
met vrijwilligers, de gemeente 
Zevenaar en grondeigenaren 
als Staatsbosbeheer, Stichting 
Twickel, Vereniging Streek–
beheer Rijnstrangen en 
Waterschap Rijn en IJssel 
kwam deze route tot stand. 
Het Rijnstrangenpad is mede 
gefinancierd door de gemeente 
Zevenaar, provincie 
Gelderland, SBNL Natuurfonds 
en de Nationale Postcode 
Loterij. 

Meer informatie
www.klompenpaden.nl 
Facebook klompenpaden 

In het gebied de Rijnstrangen staat de komende jaren veel te gebeuren. Er liggen 
plannen voor natuur, water, wegen, landbouw, leefbaarheid en een overnachtings
haven. Er komt veel op u af. De partijen die met de verschillende plannen bezig 
zijn, willen u daarom graag gezamenlijk informeren over de opgaves binnen het 
gebiedsproces via deze advertorial.  

Meer informatie
Provincie Gelderland
Sylvia Peeters-Som Projectleider/omgevingsmanager 
026 359 81 20, s.peeters@gelderland.nl


