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Burgercollectief Dreumelse Waard 
Burgercollectief Dreumelse Waard is een noodzakelijk initiatief ontstaan uit zorg voor de natuur en 

het milieu in Maas en Waal en Heerewaarden en de gezondheid van haar inwoners.  

Het doel hierbij is om mensen die geen direct prositief-financieel belang hebben bij het project 

“Samenwerken aan Rivier natuur”, zo volledig- en transparant mogelijk en vooral ook tijdig te 

informeren over zowel de voordelen- als nadelen van dit project.  En dat geld ook voor de beslissers.  

Wij voelen die noodzaak omdat de projectorganisatie dit niet blijkt te doen, de inspraak geen 

inspraak blijkt en omdat “informatie” over het project vooral marketingcommunicatie betreft.  
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Samenwerken aan Riviernatuur 
Onder het thema van "Samenwerken aan Riviernatuur"  worden grootschalige projecten gepland 

voor o.a. West Maas en Waal en Maasdriel. 

Het consortium omschrijft het zelf als volgt: 

“Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en waterschappen 

werken samen aan natuurontwikkeling en verbeteren van de waterkwaliteit.” 

Zie http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/ 

De plannen voor Dreumel zijn te vinden onder het kopje Uiterwaarden Wamel, Dreumel en 

Heerewaarden. 

Zie: 

http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+h

eerewaarden/ 

 

Om de plannen te verkopen, want inmiddels kunnen we het niet anders noemen, is de 

communicatie uitbesteed aan de beste content marketing bureaus op dit gebeid: 

- Zandbeek (content marketing), 

- Sabel (Communicatie), 

- Carolink (strategie) en 

- Kragten (schetsontwerpen)  in samenwerking met Ark 

En dat komt ook tot uitdrukking in de uitgesproken positieve, enthousiaste en groene sfeer, waarbij 

kinderen het altijd goed doen als symbool van de gezonde toekomst: 

 

afb. 1 Content Marketing - Modelkinderen ingehuurd door de projectgroep 

http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/
http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+heerewaarden/
http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+heerewaarden/
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Samenwerken 
De samenwerking behelst niet alleen de bovengenoemde partijen maar ook 

- commerciële partijen zoals baggeraars, aannemers, grondverwervingspartijen etc. 

- maatschappelijke partijen zoals IVN, de Vlinderstichting, Alterra, Cascade etc. 

- burgers 

Ontwerpateliers 
Ten behoeve van de samenwerking en om draagvlak te creëren zijn zgn. ontwerpateliers 

georganiseerd waar burgers een zegje konden doen d.m.v. het plakken van post-it notes waarop 

vragen en zorgen geuit konden worden. 

 

afb. 2 Drukbezocht “Ontwerpatelier” in het Centrum Dreumel 

 

Wat is het probleem? 
Wat ons betreft is het probleem tweeledig: 

1) De positieve aspecten van het project zijn zichtbaar en worden duidelijk neergezet, maar niet of 

nauwelijks onderbouwd en spelen in op positieve associaties en onderbuik gevoelens rondom de 

thema’s samenwerken, natuur en terugkeer van bedreigde diersoorten. Wij hebben voor de 

stellingen noch op de site en ook niet daarbuiten enig wetenschappelijke onderbouwing voor de 

voordelen kunnen vinden. Integendeel, we vonden juist redenen om voorizichtig te zijn met 

conclusies en per project een maatwerkplan te maken. 

2) De negatieve of potentieel negatieve aspecten zijn onderbelicht of laat met zelfs verdwijnen!  

Een duidelijke illustratie hiervan zijn de vele post-it notes die gingen over het verondiepen volstorten 

van de Vonkerplas in Dreumel met vervuilde grond. Daar zijn veel mensen zeer bezorgd over, zo 

bleek duidelijk. Niet alleen aan de bezoekers en vanwege de post-it notes over het verondiepen van 

de Vonkerplas, maar ook journalisten hebben de bezorgdheid, die de projectgroep kennelijk is 

ontgaan  wel opgepikt: 

https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/buurt-vreest-opvulling-vonkerplas-met-vervuilde-

grond~afb9f91f/ 

 

https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/buurt-vreest-opvulling-vonkerplas-met-vervuilde-grond~afb9f91f/
https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/buurt-vreest-opvulling-vonkerplas-met-vervuilde-grond~afb9f91f/
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afb. 3 Sticky-notes die toch niet goed genoeg plakten 

Hiervan is echter geen spoor terug te vinden in de verslaglegging anders dan een algemeen verhaal 

op de website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl met een positieve saus onder het kopje 

“Natuurherstel Vonkerplas”, daarmee suggererend dat het project de kapotte natuur in de 

Vonkerplas gaat herstellen : 

“Op de inloopavond van 22 januari zijn veel vragen gesteld over de plannen voor de Vonkerplas. In dit 

artikel lichten we de plannen voor deze voormalige zandwinplas toe.” 

Van de toch expliciete vragen over garanties, vervuilde grond, bouwafval, geldstromen en milieu 

bleef niets meer over behalve: 

“Deze zandwinplas tot wel 25 meter diep is begin deze eeuw gemaakt. De plas heeft steile oevers en 

taluds. Daardoor is het voor veel dieren en planten geen aantrekkelijk leefgebied. Ook voor 

recreanten zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de 

Vonkerplas zo in te richten dat natuur, waterkwaliteit én recreanten daar beter van worden.” 

Zie: 

http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+h

eerewaarden/nieuws+uwdh/980886.aspx 

Deze stelling wordt weerlegd door de feiten: 

- Wij hebben met echoapparatuur vastgesteld en ook via andere bronnen de bevestiging dat 

de Vonkerplas 31m-32m diep is 

- De plas heeft maar deels steile oevers en taluds, op de meeste plaatsen zijn er grote ondiepe 

platen en geleidelijke taluds, waar volop waterplanten groeien 

- Wat betreft de flora en fauna wordt de stelling “voor veel dieren en planten geen 

aantrekkelijk leefgebied” weersproken door eerdere onderzoeken o.a. uit 2014: “De grote 

ontgrondingsplas bij Dreumel is een belangrijk rustgebied voor met name ganzen en 

eenden. Soorten die de afgelopen jaren bij de zandwinplas, strang en plas/dras kolk langs 

dijk bij Wamel zijn waargenomen zijn o.a. brandgans (200x), fuut (enkele), aalscholver, 

grauwe gans, pijlstaarteend (6), slobeend (5x), kuifeend (165x), meerkoet (250x). Daarnaast 

zijn ook de bever 2010), laatvlieger (2011) en steenuil waargenomen.” 

Zie ook: 

http://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00001684.pdf?documenttitle=Preverken

ning%20UWDH%20Definitief%20%20maart%2014.pdf 

http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+heerewaarden/nieuws+uwdh/980886.aspx
http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/uiterwaarden+wamel+dreumel+en+heerewaarden/nieuws+uwdh/980886.aspx
http://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00001684.pdf?documenttitle=Preverkenning%20UWDH%20Definitief%20%20maart%2014.pdf
http://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00001684.pdf?documenttitle=Preverkenning%20UWDH%20Definitief%20%20maart%2014.pdf
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Bovendien zijn er ook vele recente waarnemingen door 

Dreumelnaren van kamsalamanders, bevers, distelvinken, 

witte reigers, zilverreigers, lepelaars, aalscholvers. Talloze 

ijsvogels etc. De Vonkerplas heeft een rijke visstand met 

praktisch alle soorten zoetwatervis waaronder oude en grote 

exemplaren tot wel 125 cm. In de plas groeien allerlei soorten 

waterplanten zoals krabbenscheer en fonteinkruid. 

 

 

 

Kortom, onder de vlag van inspraak en inloopavonden/keukentafelgesprekken en ontwerpateliers 

fantaseert men er maar lustig op los, waarbij de oprechte en inhoudelijke zorgen van bewoners over 

milieu en gezondheid onder het tapijt worden geveegd en zelfs verdwijnen.  

Is dit het probleem dat we gaan oplossen? 

  

  

 

  

Al deze foto’s zijn gemaakt door Dreumelnaren in de Dreumelse Waard 
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De Vonkerplas 
Wat zijn dan wel de feiten? 

Uit de PREVERKENNING UITERWAARDEN BIJ WAMEL, DREUMEL & KOP VAN HEEREWAARDEN van 16  

mei 2014 wordt duidelijk welke rol de Vonkerplas speelt in het plan: 

"Vanuit de markt zou volgens Staatsbosbeheer belangstelling zijn de plas van Vonk te verondiepen 

met specie die vrijkomt bij andere rivierprojecten. Het gaat om grond dat vrijkomt bij 

rivierprojecten in de omgeving, dat niet vermarkt of ter plaatste verwerkt kan worden. Uiteraard 

dient de kwaliteit te voldoen aan milieunormen. Deze verondieping, mits daarbij wordt voldaan aan 

bepaalde inrichtingseisen, draagt ook bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de 

Vogelrichtlijn." 

Zie ook: 

http://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00001684.pdf?documenttitle=Preverkenning%20

UWDH%20Definitief%20%20maart%2014.pdf 

en 

"Uitgegaan is de plas in het oostelijk deel te verondiepen tot het niveau waar ondiepten ontstaan 

(+3 m NAP), en voor het overig deel tot maximaal 5 m onder het waterpeil, om verdere opstuwing te 

voorkomen." 

 

Op basis van  deze gegevens en de huidige dimensies van de Vonkerplas (1.7 km lang, max 31m diep, 

tussen de 250 en 500 meter breed) houdt dit in dat de plas moet worden opgevuld met naar 

schatting maximaal om bovenstaande doelen te halen: 

6.600.000 M3 vervuilde grond 
Naar schatting levert dit enkele tientallen miljoenen op, waarvan wordt gesteld: 

“De opbrengsten in de vorm van stortrechten bij het verondiepen van de plas substantieel zijn, nl. 

vele miljoenen. Dat is immers de ervaring bij soortgelijke projecten. De opbrengsten wordt o.a. 

bepaald door de aanbod, de tijd die de markt krijgt om te verondiepen en de kwaliteit van de grond. 

Deze zijn nu niet verder in beeld gebracht. De opbrengsten kunnen in belangrijke mate bijdragen aan 

de financiering van scenario 2, zeker daar waar het als integraal project wordt opgepakt. Belangrijk 

daarbij is dat de eigenaar een deel van de revenuen inbrengt in het project. Immers, zonder het 

project is verondiepen van de plas ook niet aan de orde.” 

 

  

http://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00001684.pdf?documenttitle=Preverkenning%20UWDH%20Definitief%20%20maart%2014.pdf
http://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00001684.pdf?documenttitle=Preverkenning%20UWDH%20Definitief%20%20maart%2014.pdf
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Over wat voor grond gaat het? 
De beoogde aanpak biedt geen garanties zo blijkt uit diverse artikelen en meningen van ter zake 

kundige wetenschappers: 

- De recreatieplas wordt een afvoerputje 

- Discussie over storten van buitenlands slib in Nederlandse zandwinningsplassen 

- Vervuilde grond uit buitenland massaal gedumpt in Nederlandse plassen 

In tegendeel, experts voorzien potentieel schade aan de natuur en het milieu, hetgeen haaks staat 

op de geclaimde, maar niet onderbouwde doelstellingen van het project. En wij sluiten ons daarbij 

aan. 

Eigen onderzoek 
Want we hebben ook zelf een onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van de “hergebruiksgrond”. 

En hoe verder we erin doken, hoe minder gerust we werden op een goede afloop. In tegendeel; wij 

durven te stellen dat  

 het praktisch onmogelijk is dat de waterkwaliteit met deze plannen toeneemt en het vrijwel 

zeker is dat de waterkwaliteit afneemt 

 de plannen tot in lengte van dagen een bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen. 

De bevindingen zijn ronduit alarmerend en daarom vinden wij dat de mensen uit Dreumel en de 

gemeenteraadsleden recht hebben op een volledig beeld, zodat de voor- en nadelen tegen elkaar 

afgewogen kunnen worden en er rechtvaardige besluiten kunnen worden genomen waar we later 

geen enorme spijt van gaan krijgen. 

Teveel vragen, te weinig antwoorden 
Het marketinggeweld, de ontwerpateliers en de websites hebben onze zorgen als inwoners van 

Dreumel niet weg kunnen nemen; integendeel, hoe meer we weten hoe groter de overtuiging dat 

slechts weinigen gaan profiteren van “Samenwerken aan Riviernatuur” en in de laatste plaats de 

inwoners van Dreumel, de bevers en de kamsalamanders.  

Gekscherend wordt Dreumel in de regio wel eens het afvoerputje van Maas en Waal genoemd, maar 

het afvoerputje van Europa dekt de lading, vanwege het volume en de aard van het materiaal veel 

beter. 

Wij zien in ieder geval geen reden om dit plan zomaar uit te rollen tenzij er duidelijke en 

overtuigende antwoorden komen van de initiatiefnemers van het plan. 

Hoe verder? 
Wij zijn niet mordicus tegen welk plan dan ook, maar de propaganda die nu over de Dreumelse 

bevolking wordt uitgestrooid geeft zo’n vertekend beeld van de realiteit dat een tegenwicht 

noodzakelijk is. Want wij denken dat we een fundamenteel andere en veel zakelijker toon mogen 

verwachten van de initiatiefnemers die nota bene uit publieke middelen worden betaald. Want de 

veiligheid en gezondheid van de Dreumelnaren is in het geding en wij zien vooralsnog geen reden tot 

juichen. En daarom hebben we op 17 mei 2018 om 19:30 een info avond georganiseerd. 

Kom je ook? Meer info en programma vindt je op: 

http://dreumel.burgercollectief.club/ 

https://www.gelderlander.nl/rivierenland/de-recreatieplas-wordt-een-afvoerputje~a6856ea4/
https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=201375
https://www.ad.nl/utrecht/vervuilde-grond-uit-buitenland-massaal-gedumpt-in-nederlandse-plassen~a1ac1264/
http://dreumel.burgercollectief.club/

