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Initiatiefgroep “Veel voor Weinig”

• Historische Kring Huessen

• LTO afd. Lingewaard

• Gelderse Milieu Federatie

• Bewonersgroep Looveer

• Stichting en Vereniging Strijdbaar Angeren

• Agrarisch bedrijf A.& Th. Willemsen bv



S C H E T S



Doel schets:

• Discussiestuk

• Draagvlak













grootschalige

speciewinning

=

• einde ganzenfoerageergebied

• einde agrarisch activiteiten



ALTERNATIEVE 

INRICHTING



THEMA

“VEEL VOOR WEINIG”



VEEL RESULTAAT

VEILIGHEID

NATUUR          LANDSCHAP

CULTUURHISTORIE

RECREATIE



WEINIG KOSTEN 

GEEN KOSTBARE 
MAATREGELEN 



Uitgangspunt 

Veel voor Weinig:

• minder investeringen 

• kleinschaliger winning



Rivier en veiligheid

taakstelling PKB project Huissensche Waarden: 8cm 
waterstandsdaling kilometerraai 871 (Roswaard). 

middel: 1 kribverlaging 9 mln beschikbaar
2 particulier initiatief

Schets: verlaging zomerkade Rijndijk Scherpekamp

van 16.0m naar 13.0m +NAP



Natuurontwikkeling (1)

Natura 2000-gebied Gelderse Poort

Habitattypen: 

meren en plassen met waterplanten, ruigten en zomen 

slikkige oevers,

glanshaver- en vossenstaarthooilanden,   stroomdalgraslanden

vochtige alluviale bossen en droge hardhoutooibossen



Natuurontwikkeling (2)

Natura 2000-gebied Gelderse Poort

Soorten: div. vissen, amfibieën, zoogdieren (meervleermuis, bever)

vogels: diverse moerasvogels, zwarte stern, ijsvogel, 
oeverzwaluw, aalscholver, ganzen, ea.



Natuurontwikkeling (3)

Natura 2000-gebied Gelderse Poort

robuuste 

ecologische verbinding Veluwe, IJssel en Nederrijn met de 
Gelderse Poort. Lange termijn: grofwild naar Reichswald

Ganzenfoerageergebied     -/- 14% max



Natuurontwikkeling (4)

Zuidelijk deel:
Schets: niet aangetakte geulen, flauwe slikkige oevers, 

moerasachtig

gedempte dynamiek

Centraal deel:
Schets: niet aangetakte geulen, flauwe slikkige oevers, 

moerasachtig
gedempte dynamiek

Noordelijk deel:

Schets: stroomdalflora, ooibos ?



Cultuurhistorie 

Schets:

Grote Bloem en Angerensche Strang handhaven en

voldoende afstand bewaren

Kronkelwaarden handhaven 

Huissensche Vaart herstellen

Meandergordel de Wardt herstellen



Landschap

nu:

agrarisch veel weilanden. 

enige afwisseling: knotwilgen, meidoornhagen 

schets:

afwisselend landschap: open en meer gesloten delen 

veel afwisseling: knotwilgen, meidoornhagen, bossages, 
open water



Agrarisch gebruik

nu: vooral agrarisch

wens: open houden, beheer agrarisch 

StructuurvisiePlus (2004): 

ook op langere termijn landbouw

schets: minder puur agrarisch (wel in 
noorden/kronkelwaard) 

meer agrarisch natuurbeheer

meer natuur



Recreatie (1)

Schets:

Extensief: wandel- en fietsroute, ruiterroute, struinroute, 
kanoroute, fluisterboot, visplaatsen, 

vogelkijkhut, wildobservatiehut

Intensief: strand Zwanenwater: 

oeverrecreatie, waterrecreatie:

zwemmen, zonnen en surfen



Recreatie (2)

Schets:

Huissensche Vaart

Jachthaven



Woon-werk-leefomgeving

uiterwaarden meer afwisseling landschap

beter toegankelijk

Huissen aan de Rijn

Inpassing bedrijfsterreinen

Tijdens realisatie:

Afvoer zand via schip
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Dank voor uw aandacht


