
  

Beste lezer,

Project Munnikenland wordt 
uitgevoerd met twee doel- 
stellingen: enerzijds zorgen we 
voor de waterveiligheid, daar-
naast is ruimtelijke kwaliteit - 
waarvan natuur een onderdeel 
is - belangrijk. De waterveilig-
heidsdoelstelling is eind vorig 
jaar behaald en dat vieren we 
op 9 juni aanstaande. In deze 
nieuwsbrief leest u hier meer 
over. Ook is er de gebruikelijke 
column van heemraad Goos  
den Hartog. Veel leesplezier!

Oplevering project Munnikenland op 9 juni 2016
Zoals u weet is er afgelopen jaren hard 
gewerkt in het Munnikenland om de rivier 
meer ruimte te geven. De werkzaamheden 
zijn begin 2013 gestart en eind vorig jaar 
is de waterveiligheidsdoelstelling behaald. 
Inmiddels zijn de werkzaamheden zo goed 
als gereed. Daarom vieren we de opleve-
ring van het project op donderdag 9 juni 
2016, in aanwezigheid van de minister van 
Infrastructuur en Milieu, mw. drs. M.H. 
Schultz-van Haegen. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. De 

ontvangst is om 10.00 uur in de tent op de 
Wakkere Dijk, aan de Maaskade. Het pro-
gramma start om 10.30 uur, en om 11.30 
uur vindt de officiële opleveringshandeling 
(buiten de tent) plaats. Parkeren kan op  
de bezoekersparkeerplaats van Slot  
Loevestein, vanuit daar rijden er pendel-
busjes op en neer. 
Houdt u rekening met eventuele wacht-
tijd. Parkeren op de Maaskade is niet  
mogelijk. Aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar munnikenland@wsrl.nl.
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Nieuwsbrief Project Munnikenland
Munnikenland natuurlijk veilig 

sterke dijken
      schoon water

Het project 
Met het project Munnikenland geven 
we de rivier meer ruimte en leggen we 
nieuwe natuur aan. Dat doen we door het 
terugleggen van de dijk en het graven van 
geulen in de uiterwaarden. Zo bescher-
men we de bewoners van het rivieren-
gebied in de toekomst nog beter tegen 

hoogwater en maken we het gebied aan-
trekkelijk. Werkzaamheden vinden plaats 
van 2012 tot en met 2015, de afronding in 
2016. Door u tijdig te laten weten waar de 
werkzaamheden plaatsvinden proberen 
we de overlast voor u zo beperkt mogelijk 
te houden.

Project Munnikenland is een van de 34  
projecten van het programma Ruimte voor 
de Rivier van Rijkswaterstaat. Nederlandse 
rivieren hebben steeds vaker te maken met 
hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- 
en smeltwater te verwerken, terwijl ze  
tussen de dijken maar weinig ruimte  
hebben. Hierdoor neemt de kans op over-
stromingen toe. Alleen dijkverhoging is  
onvoldoende om het toenemende over- 
stromingsgevaar te keren. De waterstand  
in de rivieren moet omlaag. 

Lees verder op de achterzijde >>

Geulen in de uiterwaarden
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Vervolg van de voorkant>>
Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschap-
pen, gemeentes en provincies onze rivieren op 
ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoor-
beeld door het verleggen van dijken, graven 
van nevengeulen en verdiepen van uiterwaar-
den. Op deze manier werken we samen aan de 
veiligheid van vier miljoen inwoners in het ri-
vierengebied én aan een aantrekkelijke leef-
omgeving.

Goos den Hartog is heemraad bij  
Waterschap  Rivierenland en gedurende 
de uitvoeringsfase van project Mun-
nikenland voorzitter van de Bestuurlijke 
Begeleidingsgroep. Op deze plek in de 
nieuwsbrief vertelt hij over actuele  
ontwikkelingen.

“Project Munnikenland nadert de af-
ronding; volgende maand gaan we het 
project opleveren. Komende zomer wordt 
er nog hard gewerkt in het gebied en aan 
het einde van dit jaar moet het project 
helemaal klaar zijn. Ik vind het mooi te 
horen dat Staatsbosbeheer, samen met 
Agrarische Natuurvereniging ‘De Capre-
ton’, na oplevering van het project het na-
tuurbeheer in het gebied gaat uitvoeren. 
Goed dat dat nu geregeld is. Eind dit jaar 
wordt het gebied door de aannemers-
combinatie overgedragen aan Waterschap 
Rivierenland, die het weer overdraagt aan 

de toekomstig beheerders, zoals Rijks- 
waterstaat, de gemeente Zaltbommel en 
nu ook Staatsbosbeheer/de Capreton.  
Die ‘oplevering en overdracht’ kost tijd, 
dat gebeurt zorgvuldig. Afgelopen winter 
hebben we hoogwater gehad in het  
gebied, dat was de eerste keer dat het  
gebied overstroomde. De verwachting is 
dat dat 1 à 2 keer per jaar gaat gebeuren. 
Het gebied is daar nu op ingericht, met 
name de Munnikenlandse Kom waar nat-
te natuur komt en riet wordt aangeplant. 
Zo blijft het Munnikenland een prachtig 
gebied, met mooie kansen voor recreatie 
en toerisme. Na de afronding van het  
project zal juist dat aspect – recreatie –  
de betrokken partijen nog meer bezig 
gaan houden, vooral de beheerders in  
het gebied. Ik wens u een mooi voorjaar!”

Goos den Hartog

Column: Goos den Hartog
‘We naderen de afronding’

Wist u dat... 
• Staatsbosbeheer en Agrarische Natuur-

vereniging De Capreton vanaf 1 januari 
2017 het beheer en onderhoud gaan 
doen in het Munnikenland? Op 9 juni  
tekenen zij daarvoor een samenwer-
kingsovereenkomst. 

• Rijkswaterstaat een baken heeft ge-
plaatst langs de Maaskade, naast de 
Afgedamde Maas, ter markering van  
het vaarwater? 

• de parkeerplaats op de Wakkere Dijk 
inmiddels gereed is? Recreanten kun-
nen hier straks hun auto parkeren om 
bijvoorbeeld een fietstocht of wandeling 
door het gebied te maken. 

• er nog een prachtig fiets- en wandelpad 
op de Wakkere Dijk komt te  
liggen? 

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Water-
schap Rivierenland. In deze en komende 
nieuwsbrieven vindt u meer informatie over 
de voortgang van het project Munnikenland. 
Actuele informatie vindt u op onze website 
www.dijkverbetering.waterschaprivieren-
land.nl (onder Projecten > Munnikenland). 

In geval van vragen kunt u contact opnemen 
met Stefan Daleman, omgevingsmanager,  
via telefoonnummer 06 10 96 80 86 of  
met Ellen Roks, communicatieadviseur,  
via telefoonnummer 06 14 37 21 64
of per e-mail e.roks@wsrl.nl 

Waterschap Rivierenland 
Postbus 599 
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Excursie door het projectgebied
Met regelmaat organiseert Combinatie 
Van Oord-GMB een excursie in het pro-
jectgebied. Deelnemen aan een excursie? 
Kijk voor de exacte data op de website 

www.dijkverbetering.waterschaprivieren-
land.nl bij Projecten > Munnikenland > 
Informatie.

Vragen over de uitvoering van het project
Heeft u vragen over de werkzaamheden 
in het gebied? Het projectsecretariaat van 
Combinatie Van Oord - GMB is op  
werkdagen bereikbaar via 06 31 796 205 

of via info.munnikenland@vanoord.com. 
Noodgevallen kunnen 24/7 worden  
gemeld via 0411 650 851.

Ontvangt u de Buitenpolderfolder al?
De Buitenpolderfolder is een digitale 
nieuwsbrief, en bevat actuele informatie 
over de uitvoeringswerkzaamheden. Zo 
blijft u op de hoogte van de stand van  

zaken van het project. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar  
info.munnikenland@vanoord.com.
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