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Gezond en schoon water
De oevers van de nevengeul zijn
flauw aflopend gemaakt, zodat
er weer ondiep water ontstaat
Dat is gunstig voor )water)plan
ten, vissen, insecten en ander
waterleven dat bij de Maas
hooft. Waterplanten en kleine
organismen filteren een teveel
aan stoffen als fosfaat en stik
stof uit het water. Zo helpt de
nevengeul het water schoon te
houden.

Bij een eventuele dijkdoorbraak
tussen Bavenstein en Lith kun
nen delen van Gss en de stad
‘s-Hertogenbosch meters onder
water komen te staan Daaram
gaan de normen voor water-
veiligheid hier vanaf 2017 fors
omhnog Dit is een van de eer
ste gebieden in Nederland waar
actie nodig is in het kader van
het Nationale Deltaprogram
ma Materschap Aa en Maas,
dv provincie Nvvrd-Brabant en
de gemeente Dss nemen hier
voor het initiatief. De andere
regionale partners zijn de pro
vincie Gelderland, waterschap
Bivierenland de gemeente Mest
Maas en Maal, de gemeente
Wijchen, Natuurmonumenten
en de Zuidelijke Land- en Tuin-

Jahan van der Schoot wethnu
der gemeente Dss, is enthousi
ast ‘Me willen van de nood een
deugd maken In het kader van
de klimaatverandering vraagt
de waterveiligheid om maatre
gelen Die willen we zo vorm-
geven dat het een impuls geeft
aan de aantrekkingskracht van
het gebied. Uniek is de combi
natie van het Maas-landschap
en de rijke historie die op allerlei
plaatsen bewaard is gebleven
Dat willen wij met elkaar beter
op de kaart zetten Aan onze
kant van de Maas maar nok in
verbinding met buurgemeen
ten en het Gelderse gebied aan
de averkant’
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Nevengeul langs de
Maas bij Oijen gereed

Bijzondere samenwerking siviertraject Ravenstetn-Ltth

Bescherming tegen
hoogwater biedt kansen

fzfo Jan Maissan- Van de Weteflng

De g kiloweter lange nevengeul
langs de Maas ie de Hemelrijkse
Moord (tussen Gijen en Lithvij’
en) is klaar Met deze ondiepe
geul is er een aanzienlijk leefge
bied bij gekomen vaor planten
en dieren die thuishoren in dit
rivierenlandschap. Gok zzrgt de
nevengeul nu al voor een betere
bescherming bij hoogwater Dat
is goed nieuws voor de natuur,
de waterkwaliteit en de hoog
waterveiligheid van de Maas.

tat aan parkeerplaats bi) de
Veerweg in Gijen U kunt hier
in het voorjaar Gudholland
se, brandrvde runderen zien
lopen Natuurmonumenten
(de beheerder van het gebied)
laat deze dieren hier grazen om
ervoor te zorgen dat het terrein
open blijft

Een betere bescherming tegen
overstroming in de toekomst In
een impuls geven aan ren vitaal
en aantrekkelijk gebied. Dat
is waar tien partners langs de
meanderende Maas in Noord
Brabant en Gelderland voor
gaan Gp woensdag g december
bespraken zij de mogelijke kan
sen door het verbeteren van de
Maasdijk In door de rivier meer
ruimte te geven

bouw Grganisatie )ZLTD(.

Uitwerken plannen
De partners bundelen hun
krachten in een intentieverkla
ring en gaan in 2oi6 de kansen
onderzoeken die door de vei
ligheidsnpgave ontstaan Het
uitwerken van de plannen en
het organiseren van de finan
ciering, neemt ongeveer zeven
jaar in beslag. De oplevering van
het werk staat ruwweg gepland
voor 2025Verdere werkzaamheden

Nu de nevengeul klaar is gaat
de aannemer de komende tijd
in de Hemelrijkse Maard nog
een aantal kleinere landin
waartse geulen graven en een
rustig stromende beek aanleg
gen Daar de afwisseling van
hoge en lage delen en verschil
lende watermilieus ontstaat
een afwisselend rivierenland
schap met volop ruimte voar
een gevarieerd planten- en
dierenleven Het afgegraven
gebied mag overstromen, waar
door de waterstand bij hoogwa
ter 4 tot 7 centimeter lager is.

Brandrode runderen
Vanaf s januari wordt het noor
delijke deel van het gebied
opengesteld voor wandelaars
Dit deel bevindt zich tussen de
parkeerplaats bij de Vlierstraat

De werkzaamheden zijn eind
2016 klaar. Kijk voor meer infor
matie op

wwwsijkswakenntaatnl!
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AFVALKLENDERALLEEH HOI% OUITRL
Vanaf 2016 ontvangt u geen papieren

afvalkalender, U kunt de kalender

digitaal bekijken of zelf printen.

Dat kan via www.oss.nl/afval of de app

AfvalWijzer voor smartphone of tablet,

Met de app weet u precies wanneer

we uw afval ophalen!
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Hulp nodig bij het downloaden van

de app of het printen van uw kalender?

Df heeft u geen computer, smartphone

of tablet? Bel dan 140412.
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