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Voor u ligt de 12e nieuwsbrief over De Bruuk. De nieuwsbrief ziet er
anders uit, namelijk vormgegeven in de huisstijl van de provincie
Gelderland. Maar het doel en de inhoud van de nieuwsbrief blijven
hetzelfde. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitvoering
van natuurmaatregelen in De Bruuk. Deze maatregelen zijn nodig
voor het herstel, versterking en uitbreiding van de kwetsbare natuur
in het moerassige natuurgebied.
Uitnodiging jaarlijkse
informatiebijeenkomst

Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse
informatiebijeenkomst over de in voorbereiding
zijnde natuurmaatregelen in De Bruuk.
De bijeenkomst vindt plaats op 13 september van
19.30 – 21.30 uur in De Sleutel aan de Bredeweg 71 in
Groesbeek.
We beginnen de informatiebijeenkomst met een
presentatie over de volgende onderwerpen:
• Uitwerking van de natuurmaatregelen
• Wijziging van het bestemmingsplan
• Mitigerende maatregelen
Na dit plenaire deel is er alle gelegenheid voor het
stellen van vragen aan of een gesprek met
medewerkers van de betrokken instanties.

Bouwkundige opnames

Bij alle woningen die daarvoor in aanmerking
komen hebben we bouwtechnische nul-opnames
laten uitvoeren. Dit betreft woningen waarbij het
grondwater minder dan 90 cm onder het maaiveld
staat of – ten gevolge van de geplande
natuurmaatregelen – in de toekomst zal staan.
Mocht u, na uitvoering van de natuurmaatregelen,
toch schade ondervinden ten gevolge van de
natuurmaatregelen, dan kan de opname worden
gebruikt bij de onderbouwing van een
natschadeclaim. Deze opnames zijn inmiddels aan
de eigenaren van de betreffende woningen
toegestuurd.
Mocht u onverhoopt geen opname hebben
ontvangen of als u liever een papieren versie krijgt
dan horen we dat graag van u. We zorgen er dan
voor dat u deze alsnog ontvangt.

Voorbereiding mitigerende maatregelen

Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpen
van de mitigerende maatregelen, bedoeld om
nadelige gevolgen voor uw woning of erf door de
geplande natuurmaatregelen te voorkomen of te
beperken. We willen ons voorstel voor deze
mitigerende maatregelen in de loop van september
/ oktober bespreken met de eigenaren die hiervoor
in aanmerking komen. Dit is het geval als we
verwachten dat er schade ontstaat aan woning of erf
door stijging van het grondwater.
Begin september plannen we de gesprekken met
deze eigenaren in. Zij ontvangen het voorstel voor
mitigerende maatregelen uiterlijk een week voordat
het gesprek plaatsvindt. In de nieuwsbrief van
november 2017 kunt u nog eens nalezen op basis
waarvan uw woning al dan niet in aanmerking
komt voor een bouwkundige opname of mitigerende
maatregelen.
We hopen in het voorjaar van 2019 te kunnen
starten met de uitvoering van de mitigerende
maatregelen. Dat is afhankelijk van hoe snel de
benodigde vergunningen en besluiten voor
uitvoering van de natuurmaatregelen definitief zijn
(meer hierover leest u hieronder).

Voorbereiding natuurmaatregelen

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de
ontwerpen voor de watergangen rondom De Bruuk.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 september
lichten we dit verder toe.
Zodra de ontwerpen van de watergangen gereed
zijn, maken we ze ‘besteksgereed’. Dit houdt in dat
we ze verder uitwerken zodat we de uitvoering ervan
kunnen uitbesteden aan een aannemer.
Tegelijkertijd vragen we een omgevingsvergunning
aan en stellen we een projectplan waterwet op.
Dit zijn vergunningen en procedures die nodig zijn
om het werk uit te kunnen voeren.

Start uitvoering
De feitelijke uitvoering van de natuurmaatregelen
start pas nadat de mitigerende maatregelen zijn
uitgevoerd of als er overeenstemming met de
betreffende eigenaren is over het meest geschikte
moment van uitvoering.

Succesvol jaar voor de grote
weerschijnvlinder

In deze nieuwsbrief is veel aandacht voor
natuurmaatregelen en wat dat betekent voor
omwonenden. Maar wat zijn nu de planten en
dieren die De Bruuk tot zo’n bijzonder gebied
maken? Hieronder wat meer over één van de
bijzondere diersoorten in De Bruuk: de
weerschijnvlinder.
Deze vlinder trekt ieder jaar weer de aandacht van
menig natuurliefhebber. Dit jaar was deze vlinder
massaal te zien in De Bruuk. Op een zonnige dag
werden er soms wel 30 exemplaren gespot. Maar
wat maakt deze vlinder nou zo speciaal en hoe kun
je hem herkennen?
Voedsel
De meeste dagvlinders van Nederland hebben een
voorkeur voor nectar als eten. Zij vliegen van bloem
naar bloem. De grote weerschijnvlinder is hierop
een uitzondering. Boomsappen, zweet van mensen
en mineralen uit onder andere kadavers of poep
staan op het hoofdmenu. Daarom wordt deze
imposante vlinder van maar liefst een paar
centimeter groot vaak op de grond waargenomen.
Uiterlijk
Het mannetje en vrouwtje zijn beide bruin gekleurd
en hebben witte banen over hun vleugels. Als de
zon schijnt en het mannetje zijn vleugels beweegt
verschijnt er een prachtige blauwe gloed over zijn
vleugels waaraan deze vlinder dan ook zijn naam te
danken heeft.

Procedures
Om de aanleg van een nieuw tracé van de
Ashorstersloot (via de verworven gronden van
Roelofs) mogelijk te maken, is een wijziging van
het bestemmingsplan nodig. Dit gebeurt door een
provinciaal inpassingsplan op te stellen. Meer
hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid om
bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning,
het projectplan waterwet en het provinciaal
inpassingsplan. Wij zullen u tijdig informeren
wanneer dit het geval is. Naar verwachting zal dat
eind van het jaar zijn.
De grote weerschijnvlinder laat zich zien van half juni
tot begin augustus.
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Het warme voorjaar van 2018 is duidelijk voordelig
geweest voor de grote weerschijnvlinder, die tot voor
kort een zeldzaamheid was. Sinds de eeuwwisseling
breidt hij zich steeds verder uit, en 2018 is een
absoluut topjaar. Kijk voor meer informatie op de
website van de Vlinderstichting.

Provinciaal inpassingsplan

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de
Ashorstersloot. Die wordt voor een deel ondieper
gemaakt. Om de waterafvoer te blijven garanderen,
wordt een nieuwe watergang gegraven die hoger op
de helling ligt. Dat zorgt ervoor dat het kalkrijke
kwelwater minder snel via de Ashorstersloot uit De
Bruuk wegstroomt. Dit kwelwater is goed voor de
bijzondere natuur in De Bruuk.
Voor de aanleg van de watergang is een provinciaal
inpassingsplan nodig. Normaal gesproken herziet
de gemeente het bestemmings- plan. In dit geval
heeft de gemeente Berg en Dal aan de provincie
gevraagd om de bestemmingswijziging over te
nemen. De provincie doet dit door een zogenaamd
provinciaal inpassingsplan op te stellen: een
provinciaal bestemmingsplan waarin we de
bestemming water mogelijk maken.
Gevolgen
De voorgenomen bestemmingswijziging heeft
gevolgen voor een beperkt aantal omwonenden van
De Bruuk. Door de verlegging van de watergang kan
het uitzicht vanuit de woning veranderen. Hetzij
doordat de watergang verder van de woning komt te
liggen, hetzij doordat die juist dichter bij de woning
komt. Harry Boersma van de provincie Gelderland
heeft bewoners voor wie dit geldt hierover
persoonlijk geïnformeerd. Verder is er in juni een
bijeenkomst geweest voor direct belanghebbende

bewoners. Tijdens deze bijeenkomst hebben deze
bewoners kunnen aangeven wat ze er van vonden.
We houden daar in het definitieve ontwerp van de
watergang zo veel mogelijk rekening mee.
Vaststelling
Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten het
ontwerp provinciaal inpassingsplan na de zomer
vast. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid om
bezwaar te maken tegen het ontwerp provinciaal
inpassingsplan. Wij zullen u tijdig informeren
wanneer dit het geval is.

Peilbuizen vuilstortplaats

Om zeker te weten of, en zo ja welk effect de
vuilstort Dukenburg op het omliggende gebied
heeft, laten de provincie en de gemeente dit nader
onderzoeken. De vuilstort is nu zo ingericht dat
mogelijk vervuild water via een ringsloot naar de
waterzuivering wordt afgevoerd. Daar wordt dit
water gezuiverd en vervolgens wordt het geloosd op
de Ashorstersloot. Er is in het verleden al het nodige
gemeten aan de kwaliteit van het water in de
ringsloot om de vuilstort. Ook zijn er monsters
genomen van grondwater in de omgeving, zowel
ondiep (boven de afdichtende leemlaag in de
bodem) als diep (onder de leemlaag).
De verzamelde gegevens wijzen niet op enige
vervuiling naar de omgeving. Maar de hoeveelheid
gegevens is statistisch te klein om 100% uit te
sluiten dat de vuilstort effect heeft op de omgeving.
Vandaar dat de provincie en de gemeente samen
opdracht hebben gegeven aan bureau Envita uit
Nijmegen (adviesbureau voor bodem, water en
milieu) om nader onderzoek te doen. Envita zal
meerdere jaren op diverse plekken watermonsters
nemen en deze analyseren.

Een van de nieuwe peilbuizen zit in het centrum van de vuilstort. De plaatsing hiervan was in de wijde omtrek zichtbaar.
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Deze nieuwsbrief is een initiatief van de provincie
Gelderland en komt tot stand in samenwerking met
Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en
gemeente Berg en Dal.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eigendommen
heeft in of dichtbij De Bruuk of omdat u in het
verleden betrokken was. Wij houden u via deze
nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in
het gebied.

Aan- of afmelden voor nieuwsbrief
Gedurende de looptijd van het project versturen
we digitale nieuwsbrieven. Ontvangt u de
nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een mail naar
DeBruuk@gelderland.nl. Als u geen e-mailadres
heeft, neem dan telefonisch contact op met het
Provincieloket, telefoon 026 359 99 99, dan
sturen wij u de nieuwsbrief per post. Wilt u zich
afmelden voor de nieuwsbrief? Dan kan dat
natuurlijk ook. Ook daarvoor kunt u een mail
sturen naar DeBruuk@gelderland.nl of bellen
met het Provincieloket.
Meer informatie op website
Achtergrondinformatie, vorige nieuwsbrieven en
andere documenten kunt u raadplegen op
www.gelderland.nl/Bruuk.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
18 150 315

Colofon

