Bewonersbrief April 2017
Werkzaamheden Oeverwal Gendtsche Polder
Beste bewoner,
In deze bewonersbrief informeren wij u over de gerealiseerde en geplande
werkzaamheden voor het project ‘ Oeverwal Gendtsche Polder’’. Aannemerscombinatie
Boskalis / Wetering realiseert dit project in opdracht van provincie Gelderland.
Stand van zaken

Gerealiseerde werkzaamheden
Zoals u op de prachtige luchtfoto’s kunt zien hebben we de afgelopen tijd niet
stilgezeten:
 De voorbereidende werkzaamheden, sloop van gebouwen en sanering van
verontreinigde grond is gereed;
 Het tracé van het fietspad is op explosieven gecontroleerd en daarna vrijgegeven;
Vervolgens hebben we het tracé ontgraven en is zand en gebroken puin
aangebracht, als fundering voor het fietspad;
 Voor de realisatie van het nieuwe persriool hebben we al een groot aantal
pompputten aangelegd en huisaansluitingen gerealiseerd;
 De beplanting van de droogveldkades en het ooibos is aangebracht;
 Inmiddels wordt de terp voor het kunstwerk ‘Dijk van een wijf’ opgebouwd.
Geplande werkzaamheden
Onze voortgang is duidelijk zichtbaar in het veld, maar er is nog veel te doen:
 Vanaf april (na gesloten seizoen waterkering) realiseren we het persriool ter
plaatste van de zomerdijk;
 We plaatsen de nieuwe brug ten behoeve van het nieuwe fietspad;
 Begin mei asfalteren we het fietspad en in juni de nieuwe weg (Polder);
 Ten slotte wordt het terrein netjes afgewerkt, o.a. door: afdekken Mefigroterrein met teelaarde, inzaaien en plaatsen rasters;
 Vanaf april start de bouw van kunstwerk ‘Dijk van een wijf’ (begin juli gereed).

Boomfeestdag in de Gendtsche Polder
Op 22 maart jl. hebben zo’n honderdtwintig schoolkinderen uit de gemeente Lingewaard
tijdens de Nationale Boomfeestdag struiken geplant in de Gendtsche Polder. Daarna
kregen zij een excursie door het gebied.
Gemeente Lingewaard organiseerde de boomfeestdag samen met Staatsbosbeheer,
Stichting Lingewaard Natuurlijk en provincie Gelderland. Momenteel wordt er op
verschillende plekken in de Gendtsche Polder bos en struweel aangeplant. Omdat dit een
grootschalige aanplant betreft, het plantmateriaal geregeld was en de plantlocaties
bekend, was het een perfecte locatie voor de boomfeestdag.

Na een welkomstwoord van boswachter Thijmen van Heerde, gingen de kinderen aan de
slag. Zij hebben verschillende struiken geplant op de droogveldkades, bijvoorbeeld
eenstijlige meidoorn, gelderse roos, hondsroos en lijsterbes. De kinderen waren zo
enthousiast, dat de aannemer snel nog extra piketpaaltjes moest slaan zodat alle
kinderen voldoende gelegenheid hadden om een flink aantal struiken aan te planten!
De droogveldkades zijn een overblijfsel uit de tijd dat in de polder nog veel bakstenen te
drogen werden gelegd nadat zij gebakken waren in de steenovens. Deze kades zijn weer
opgehoogd waardoor een hoogwatervluchtplaats ontstaat waar het vee heen kan bij
hoog water.
Vervolgens was het tijd voor een welverdiende pauze. Daarna gingen de kinderen onder
begeleiding van de boswachter van Staatsbosbeheer en vrijwilligers van Lingewaard
Natuurlijk op excursie in de polder. Om zich hier op voor te bereiden, konden de
basisscholen een gratis leerpakket aanvragen via de Stichting Nationale Boomfeestdag.
De ochtend werd afgesloten met een presentje van de samenwerkingspartners. De
kinderen hebben de aannemer tenslotte heel wat werk uit handen genomen!
Feestelijke oplevering project
Als de werkzaamheden in de Gendtsche Polder klaar zijn, is het de bedoeling dat er een
feestelijke afsluiting komt van het project Oeverwal Gendtsche polder met allerlei
activiteiten. Er is een werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste Gendtenaren
bezig om dit te organiseren.
Zoals het er nu naar uitziet zal de aannemer het werk opleveren voor 7 juli 2017.
Tegelijkertijd zal ook het kunstwerk Dijk van een Wijf klaar zijn. Er wordt nog naar een
geschikte datum gezocht voor de feestelijke opening, waarbij ook dit kunstwerk wordt
onthuld.

De Gendtsche polder heeft bij veel Gendtse mensen een belangrijke plaats in hun leven.
Velen hebben er gewerkt, gewandeld, gefietst, hun eerste liefdes beleefd, van de natuur
genoten, foto’s gemaakt, gedichten geschreven en ga zo maar door.
Eén van de dingen die op het programma van de werkgroep staat, is het verzamelen van
verhalen en foto’s over de polder waar zij een boekje van proberen te maken. Een aantal
verhalen zal ook in een koker worden gestopt en ergens in de polder worden bewaard
voor het nageslacht.
Ander idee vanuit de werkgroep is het organiseren van wandelroutes onder leiding van
een gids door de Gendtsche Polder. Vertrek vanuit de kerk in Gendt en keuze uit
bijvoorbeeld een route met IVN gidsen, een kinderwandeling, een wandeling voor
mindervaliden en een historische kring route. Onderweg wordt er honderd uit verteld
door de gidsen en zijn er gaande weg diverse verrassingen te beleven.

Wij vragen iedereen die een verhaal of een foto heeft deze in te leveren bij Henny
Campschroer aan de Dijkstraat 39 te Gendt of te mailen naar info@zepplinn.nl.
Er staan verspreidt door Gendt ook vijf bussen waar u verhalen en foto’s in kunt
stoppen. De plaatsen waar deze bussen te vinden zijn: Hal van Hof van Breunissen,
bibliotheek, Albert Heijn, Leemhof en Providentia.
De mooiste foto’s, schilderijen of gedichten krijgen ook een plaats drie weken voor de
feestelijke oplevering ergens in een van de vele deelnemende winkels van Gendt.
Bouwkavels in de verkoop
De samenwerking vanuit het project Oeverwal Gendtsche Polder met Provincie
Gelderland, gemeente Lingewaard en Staatsbosbeheer heeft geleid tot een plan waarbij
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de (be)leefbaarheid centraal staat.
Naast beëindiging van bedrijfsactiviteiten en het slopen van voormalige
bedrijfsgebouwen en een woning is er ruimte voor natuurontwikkeling, verbetering van
de infrastructuur en verhoging van waterveiligheid. Er komt niet meer bebouwing terug
dan er wordt afgebroken.
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens het Rijk
eigenaar van de bouwlocaties, worden door Bongers & Lemmers Makelaardij B.V. een
drietal woningbouwlocaties verkocht. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels
onherroepelijk vastgesteld.

Locatie Moscou

Locatie Dorsemagen

Locatie Waalzicht

Belangstellenden kunnen zich melden bij Bongers & Lemmers Makelaardij B.V. en
ontvangen van hen een brochure met nadere informatie. U kunt hen telefonisch
bereiken via 0880 555 666 of via het volgende mailadres: makelaardij@bongerslemmers.nl.
Nadere informatie
Mochten er nog vragen zijn, dan bent u op woensdagmiddag van 16.00 tot 16.30 uur van
harte welkom op het inloop uur in de keet op het voormalige terrein van Polder 32a.
Mocht u naast de uitvoering van het werk andere vragen hebben, dan kunt u terecht bij
de omgevingsmanager van dit project mevrouw Cleo Hubers, telefoonnummer: 0652401716 of c.hubers@gelderland.nl. Voor alle informatie over het project Oeverwal
Gendtsche Polder verwijs ik u naar de website www.waalweelde.nl
Met vriendelijke groet,
Dorus Sterken
Technisch manager
Wetering

