Voortgangsbericht De Bruuk - april 2016
De Bruuk is een uniek natuurgebied met zeldzame blauwgraslanden en orchideeënsoorten.
Vandaar dat het onderdeel is van het internationale Natura 2000 netwerk. De natuur is gebaat
bij maatregelen om kalkrijk grondwater vast te houden en zuur regenwater af te voeren.
Provincie Gelderland geeft opdracht aan Staatsbosbeheer en het Waterschap Rivierenland om
de maatregelen uit te voeren. De Bruuk is een nat gebied: daarom zal de provincie eerst
maatregelen nemen die een eventueel negatief effect op de omgeving teniet doen. Daarna
volgt pas uitvoering van maatregelen om de natuur duurzaam in stand te houden. In deze
nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Hans van Altena
Projectleider De Bruuk

Nieuwe boswachter in De Bruuk
Beste lezers van dit voortgangsbericht,
Graag wil ik me aan u voorstellen als nieuwe boswachter bij Staatsbosbeheer in de Gelderse
Poort.
Per 1 januari 2016 heb ik de functie overgenomen van Gerrit van Scherrenburg die nu verdiend
met pensioen is.

Droombaan
Toen ik 8 jaar was wist ik het al: ik wilde boswachter worden. Direct na de middelbare school
kreeg ik een leerlingplek bij Natuurmonumenten. In 2008 bood Staatsbosbeheer mij de kans om
mijn opleiding als boswachter af te ronden. Daarna heb ik in verschillende natuurgebieden
mogen werken waarvan de laatste 3,5 jaar in Almere.
Mijn werkgebied
De baan als boswachter van de Gelderse Poort stond hoog op mijn verlanglijstje. Dit bijzondere
gebied heeft mij altijd al getrokken, onder andere als vogelaar, en nu mag ik hier ambassadeur
van zijn. Onder meer de Ooijpolder, Millingerwaard, Oude Rijnstrangen, de Bruuk en de
Duivelsberg behoren tot mijn werkgebied. Graag nodig ik iedereen uit om ook van deze
prachtige natuur te genieten en deze te delen met je omgeving.

Social media
Mijn ervaringen en waarnemingen deel ik graag via social media met jullie. U kunt mij volgen op
Twitter @bosw8erthijmen. Samen met mijn collega boswachters in het rivierengebied houden
we een blog bij zodat de lezer weet wat er allemaal gebeurt in onze terreinen. Het blog is te
vinden op http://rivierengebied.wordpress.com.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een keer samen met de boswachter genieten van de
natuur dan hoor ik dat graag. Wie weet tot snel in de Bruuk.
Hartelijke groet, Thijmen van Heerde
Boswachter Staatsbosbeheer Gelderse Poort
06-51207166 / t.heerde@staatsbosbeheer.nl

Website Peilbuizennetwerk
Sinds kort kunt u de de resultaten van de metingen van het peilbuizennetwerk in en om De
Bruuk opzoeken. Dat kan via de website http://grondwater.webscada.nl/bruuk van de firma
Eijkelkamp, die de metingen in opdracht van de provincie Gelderland uitvoert. Nog niet alle
metingen zijn 100% ingevoerd, maar er valt al heel veel informatie af te lezen. Als er bij u op het
perceel een peilbuis staat, kunt u deze in het menu aan de linkerkant van het scherm
selecteren. In de toelichting links onderin het menu leest u wat u nog meer kan selecteren.
Het peilbuizennetwerk brengt tot medio 2017 de grondwaterstanden gedetailleerd in kaart.
Zoals bekend, ondervindt een aantal bewoners en grondeigenaren nu al wateroverlast. Na het
uitvoeren van de toekomstige PAS-maatregelen om in De Bruuk meer kwelwater vast te
houden kan die overlast op sommige plekken erger worden. Om dat tegen te kunnen gaan,
brengt de firma Eijkelkamp in opdracht van de provincie Gelderland nu eerst de huidige situatie
in kaart. Mede op basis van de metingen kan de provincie straks beter vaststellen wat het effect
zal zijn van de voorgenomen PAS-maatregelen om het kwelwater vast te houden. En wat er
voor nodig is om een eventueel negatief effect op de omgeving teniet doen. Pas daarna zal de
provincie Gelderland aan de slag gaan met de PAS-maatregelen om de natuur in De Bruuk
duurzaam in stand te houden.
Heeft u vragen over de website? Neemt u dan contact op met een van de medewerkers van de
firma Eijkelkamp. Dan kan door een mail te sturen aan info@eijkelkamp.com. U kunt natuurlijk
ook bellen met 0313 880200.
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Inloopbijeenkomst
Rond de zomer organiseert de provincie een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen rond
De Bruuk. Zodra de datum bekend is, brengen we u daarvan op de hoogte. De bijeenkomst
vindt plaats zodra de staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van
Gelderland het beheerplan voor De Bruuk definitief hebben vastgesteld. Tijdens de
inloopbijeenkomst kunt u met vragen terecht over het beheerplan, de peilbuizen, de
waterhuishouding in en rond De Bruuk, de voorgenomen Natura 2000-maatregelen en hoe de
overheid omgaat met natschadeclaims. Ook Staatsbosbeheer en het waterschap zijn aanwezig
voor het beantwoorden van vragen.

Aanpassingen aan de entrees van de Bruuk
De Bruuk is een bijzonder natuurgebied met hoge natuurwaarden. Veel wandelaars en
natuurliefhebbers weten de Bruuk steeds vaker te vinden. Dat is ook precies de bedoeling van
Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van De Bruuk.
Helaas wordt De Bruuk niet altijd goed gebruikt door de bezoekers en daarom heeft
Staatsbosbeheer een paar ingrepen moeten doen om schade te voorkomen.
Bij de entrees van het gebied zijn recentelijk sluisjes gemaakt die moeten voorkomen dat
fietsers en ruiters het wandelpad gebruiken als doorsteek of ommetje. Als deze ingreep voor u
als wandelaar problemen oplevert dan hoort boswachter Thijmen van Heerde dit graag en gaat
hij samen met u op zoek naar een eventuele oplossing.
Naast de aanpassingen van de entrees zal er meer gesurveilleerd gaan worden door
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in De Bruuk. Staatsbosbeheer vraagt recreanten
daarom om zich aan de toegangsregels te houden die staan vermeld op de welkomstborden bij
de entrees. Bij overtreding van de toegangsregels wordt eenmaal een officiële waarschuwing
gegeven. Bij een tweede overtreding zal worden overgegaan tot het schrijven van een procesverbaal.
Voor meer informatie over de entrees en/of surveillance kunt u contact opnemen met
boswachter Thijmen van Heerde (contacgegevens staan hierboven).
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