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Het gebied Leidsche Hoeven, gelegen in het rivierengebied nabij 
Tricht en de gemeente Geldermalsen, vormt de ontbrekende 
schakel tussen twee natuurgebieden. Door landbouwgronden om 
te zetten naar natuur en bestaande natuur te versterken, werkt 
de provincie Gelderland samen met partnerorganisaties aan het 
Gelders Natuurnetwerk.

Start uitvoering najaar 2018

De afgelopen periode is hard gewerkt om 

vanaf 22 oktober te kunnen starten met de 

werkzaamheden. Het inrichtingsplan, met 

maatregelen voor de natuur, is in het voorjaar 

deinitief afgerond. En de zomerperiode 

is gebruikt voor de aanbesteding van de 

werkzaamheden. We zijn nu zover dat de 

aannemer kan starten met het werk.

Aanbesteding werk

De uit te voeren werkzaamheden zijn in een werk-
omschrijving (het bestek) beschreven, zodat 
aannemers konden inschrijven op het werk. 
Het resultaat is een opdracht aan de combinatie 
De Kuiper Cultuur en Groen – Martens en Van Oord. 
In een volgend artikel stellen zij zich aan u voor.

Werkzaamheden

De komende maanden zal er veel bedrijvigheid 
zijn in het gebied. Het werk bestaat in hoofdzaak 
uit het afgraven van weilanden, het aanleggen 
van nieuwe watergangen en het aanbrengen van 
meerdere dammen, duikers en stuwen. Daarnaast 

vinden opruimwerkzaamheden plaats, zoals 
het verwijderen van oude afrasteringen, oude 
duikers en een mestsilo. We verwachten dat de 
werkzaamheden circa drie maanden in beslag 
zullen nemen. Daarbij houden we rekening met de 
weersomstandigheden, bestaande natuurwaarden 
en de afzetmogelijkheden van de vrijkomende 
grond.

Overlast beperken

De werkzaamheden starten vanaf 22 oktober en 
vinden op werkdagen plaats. Ze kunnen voor wat 
overlast gaan zorgen. Denk aan geluidsoverlast 
van de graafwerkzaamheden en het afvoeren van 
de afgegraven bovengrond. Bij het grondtransport 
wordt gebruik gemaakt van de openbare weg, 
maar de schoolroute langs de Nieuwe Graafsteeg 
en de kruising Oude Hoevenseweg worden 
vermeden. Om de veiligheid te waarborgen trefen 
de aannemers verkeersmaatregelen, dat doen zij 
in afstemming met de gemeente Geldermalsen. 
De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.



Bijzondere planten- en 
diersoorten
In de omgeving van Leidsche Hoeven komen 
 bijzondere planten- en diersoorten voor, 
 waar van enkele zelfs beschermd, zoals zwanen-
bloem, brede wespenorchis en hei kikker. 
Ook het paapje, een bedreigde broed vogel is hier 
gespot. Opvallend is het talrijk voorkomen van 
de blauwe breed scheen jufer, een libellensoort 
die je voornamelijk in Oost-Nederland aantreft. 
Om deze natuur in Leidsche Hoeven te behou-
den en versterken, zijn maatregelen nodig.

Paapje, foto Luc Hoogenstein, Saxifraga

Maatregelen voor natuur

Om de bestaande natuur te versterken, gaan we 
het natuurgebied vergroten en natter maken. 
We ontwikkelen onder andere 14 hectare vochtige 
en bloemrijke hooilanden. We gaan de bovengrond 
afgraven om zo de oorspronkelijke plantensoorten 
ruimte te geven zich te ontwikkelen. De overige 
landbouwgrond wordt door ander beheer veranderd 
in natuur. De bestaande bossen, eendenkooien en 
het hakhout krijgen een natter karakter. Dat doen 
we door het waterpeil in het natuurgebied omhoog 
te brengen. Daarbij nemen we maatregelen die 
ervoor zorgen dat het aangrenzende gebied niet 
natter wordt en het huidige waterpeil gehandhaafd 
blijft. Al deze maatregelen zijn goed voor bijzondere 
en minder bijzondere planten- en diersoorten in 

Leidsche Hoeven. Maar ook voor de inwoners en 
recreanten, die kunnen er straks wandelen, ietsen 
of gewoon genieten. Zo het is Leidschehoevenpad 
verlengd en ligt het startpunt nu bij de zorg-
boerderij ‘Natuurbeleving Leidsche Hoeven’.

Aannemerscombinatie gaat 
aan de slag
De combinatie De Kuiper Cultuur en Groen – 

Martens en Van Oord gaat het project uitvoeren. 

De werkzaamheden starten vanaf 22 oktober 2018. 

Hieronder stelt de aannemerscombinatie zich 

voor.

De Kuiper Groep met haar werkmaatschappijen, 
De Kuiper Civiel en Waterbouw, De Kuiper Cultuur 
en Groen en De Kuiper Heiwerken staan garant voor 
uitvoering van zowel grote als kleinere projecten 
in de grond- weg- en waterbouw met alle aandacht 
voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.
Samen met Martens en Van Oord Aannemings-
bedrijf B.V. vormen zij de combinatie ‘De Kuiper 
Cultuur en Groen – Martens en van Oord’ en gaan 
in opdracht van provincie Gelderland het project 
Natuurontwikkeling Leidsche Hoeven uitvoeren.

Martens en Van Oord is al meer dan 30 jaar 
toonaangevend in de grond-, weg- en waterbouw. 
Met dank aan betere, innovatieve en duurzame 
oplossingen leveren zij onder andere een bijdrage 
aan (water)veiligheid, mobiliteit, waterkwaliteit, 
natuurontwikkeling en leefbaarheid. De aanleg 
van complexe infrastructurele werken en het 
leveren van logistieke oplossingen behoren tot de 
kernactiviteiten. Onze expertises zijn: grondwerk, 
baggerwerk, kust- en oeverwerk, ofshorewerk, 
logistiek, bouwkuipen, saneringen, CE-onderzoek 
en bouwgrondstofen.

Informatiebijeenkomst donderdag 18 oktober 2018

Op donderdag 18 oktober houdt de aannemers-
combinatie van 16.00 tot 18.00 uur een informatie-
bijeenkomst over de werkzaamheden voor 
betrokkenen en belangstellenden. U kunt vanaf 
16.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen. 
De bijeenkomst vindt plaats in Natuurbeleving 
Leidsche Hoeve, Oude Hoevenseweg 8 in Tricht. 
Omwonenden en belanghebbenden zijn hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd.

Aanspreekpunt voor omwonenden

Heeft u vragen of opmerkingen over het project 
of over bepaalde werkzaamheden? Neem dan op 
werkdagen tussen 07.30 uur – 17.00 uur contact 
op met onze uitvoerder en aanspreekpunt 
Arie de Kuiper, telefoon 06 - 512 178 63.



Planning

Oktober - december 2018

•  18 oktober informatiebijeenkomst over de 
werkzaamheden

•  Uitvoering van de werkzaamheden

Voorjaar 2019

•  Afronding werkzaamheden en oplevering 
werk

•  Ter inzagelegging ontwerp peilbesluit door 
Waterschap Rivierenland

Medio 2019

•  Vaststellen deinitief peilbesluit door 
Waterschap Rivierenland

•  Beheer gedurende 2 jaar van de aangelegde 
vochtige hooilanden door de aannemer

Heikikker, foto Bas Klaver, Saxifraga

Stand van zaken vergunningen

Voor het uitvoeren van de maatregelen voor 
natuur moeten we een aantal vergunningen 
en een ontheing aanvragen en een melding 
doen. Een omgevingsvergunning is nodig voor 
de herinrichtingsmaatregelen, deze is op 7 
september 2018 verleend. Omdat de uit te voeren 
werkzaamheden in het gebied schadelijk kunnen 
zijn voor planten- en diersoorten, is een ontheing 
nodig. Deze is inmiddels verleend. Voor het 
afgraven van de bovengrond hebben we een melding 
gedaan. De Waterwetvergunning is nodig voor 
het verleggen van watergangen en het plaatsen 
van stuwtjes in het gebied. De vergunning is op 13 
september 2018 verleend. De aanpassing van het 
waterpeil wordt meegenomen in de actualisatie 
van het peilbesluit voor de gebieden Lek & Linge 
en Tielerwaard. Waterschap Rivierenland heeft 
dit momenteel in voorbereiding. De verwachting 
is dat in de loop van 2019 het nieuwe peilbesluit in 
werking treedt. Meer informatie over het peilbesluit 
vindt u op de website van het waterschap: https://
www.wsrl.nl/common/beleid/peilbesluiten/
peilbesluitgebieden/peilbesluit-lek--linge-en-
tielerwaard.html.

De beschermde heikikker 
voelt zich thuis

In het gebied Leidsche Hoeven – Tricht is de 

beschermde heikikker gesignaleerd! Dat is 

bijzonder, want de heikikker wordt nauwelijks 

aangetrofen in een intensief gebruikt agrarisch 

landschap. Het is namelijk een ‘cultuurvlieder’; 

een diersoort dat wegtrekt als gevolg van 

menselijke activiteiten.

Amibieën als bastaardkikker, kleine water-
salamander, bruine kikker en gewone pad zijn 
algemeen voorkomende soorten in Leidsche 
Hoeven. We gaan het gebied dusdanig inrichten 
dat deze soorten én de heikikker zich er nog beter 
thuis voelen. Zo gaan we laaggelegen percelen 
afplaggen en het waterpeil verhogen, waardoor 
waterhoudende greppels en laagten ontstaan. 
Uitstekende plekken voor kikkers en salamanders 
om zich voort te planten en in de zomer te 
verblijven. Ook de bestaande heikikkerpopulatie 
zal daarvan proiteren. Met de aanleg van twee 
poelen creëren we goede omstandigheden voor 
de kamsalamander, een soort die tot nu toe niet 
in het gebied is aangetrofen. En de heikikker 
en kamsalamander doen straks hun winterslaap 
tussen de afgevallen bladeren in de bossen en 
grienden.
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Colofon

Deze nieuwsbrief over het gebiedsproces Leidsche 
Hoeven – Tricht is een initiatief van de provincie 
Gelderland. We sturen ongeveer 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? 
Stuur dan een mail naar provincieloket@gelderland.nl. 
Als u geen e-mailadres heeft, neem dan telefonisch 
contact op via 026 359 99 99, dan sturen wij de 
nieuwsbrief per post. Wilt u deze nieuwsbrief niet 
meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via 
ditzelfde mailadres en telefoonnummer. Bij de 
totstandkoming van de nieuwsbrief zijn betrokken: 
gemeente Geldermalsen, Waterschap Rivierenland, 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Staatsbosbeheer en 
Heerlijkheid Mariënwaerdt.

Meer informatie op website

Achtergrondinformatie en documenten kunt u 
raadplegen op www.gelderland.nl/leidsche-hoeven. 
Ook de vorige nieuwsbrieven staan op de website.

Vochtig hooiland

Provincie Gelderland

Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl 18
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Stand van zaken kavelruil

Voor het realiseren van een aaneengesloten 

natuurgebied is vorig jaar een vrijwillige kavelruil 

gestart. Van de betrokken percelen is door een 

onafhankelijk rentmeesterkantoor de huidige 

marktwaarde en de marktwaarde na omvorming 

naar natuur bepaald. We verwachten de kavelruil 

nog in 2018 af te ronden.

Ruilovereenkomst

De gronden van Landgoed Mariënwaerdt, Geldersch 
Landschap & Kasteelen, Stichting Natuurbeleving 
Leidsche Hoeven, Waterschap Rivierenland en 
provincie Gelderland in het gebied doen mee in de 
kavelruil. Er zijn diverse gesprekken geweest met 
de deelnemers om de verschillende ruilwensen en 
opties in beeld te krijgen. We onderzoeken of de 
wensen van partijen kunnen worden uitgewerkt in 
een ruilovereenkomst.

Meerdere doelen

Deze kavelruil heeft tot doel om een 
aaneengesloten natuurgebied te realiseren, de 
waterhuishouding aan te kunnen passen, de 
recreatieve toegankelijkheid te verbeteren en de 
eigendomssituatie zodanig te wijzigen dat de 
percelen makkelijker te beheren zijn.

mailto:provincieloket@gelderland.nl
https://www.gelderland.nl

