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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Herinrichting van de Afferdense
en Deestse Waarden
Kernboodschap
De herinrichting van de Afferdense en Deeste Waarden wordt uiterlijk begin 2020
afgerond. De bereikbaarheid van het gebied wordt de komende maanden steeds groter.
De officiële opening vindt plaats op 28 september 2019.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1.Wanneer is de verwachting dat het gebied weer volledig toegankelijk is? en welke
wandelroutes kunnen er gelopen worden?
Naar verwachting zullen de laatste werkzaamheden begin 2020 plaatsvinden. Volgens de
laatste ontvangen informatie van Rijkswaterstaat is het meeste materiaal echter voor
eind september 2019 weg en is de zomerdijk bij de voetgangersbrug dan ook hersteld.
Op bijgevoegde kaart (Bijlage I Inrichtingstekening Afferdense en Deestse Waarden) zijn
de struinroutes en langzaamverkeersroutes weergegeven. De struinroutes zullen
eenmalig worden gemaaid, waarna deze door gebruik door wandelaars in stand moeten
blijven. De ligging van de paden ligt dus ook niet exact vast. NB: als ondergrond voor de
bijgevoegde kaart is een verouderde luchtfoto gebruikt, het weergegeven plan is wel
actueel.
2.Wanneer wordt de doorvaarplaats richting de Waal dicht gemaakt?
Naar verwachting begin 2020.
3.Wordt het mogelijk om al op korte termijn, dus voor de zomer de Waal strandjes via de
brug Stationsstraat te bereiken?
Verschillende Waalstrandjes zijn op dit moment te bereiken. Zowel via de Veerdam als
via de weg vanaf Deest zijn er strandjes bereikbaar. Ook via de voetgangersbrug bij
Druten kunnen binnen korte termijn strandjes worden bereikt. De Waalstrandjes in de
zone tussen de nevengeul en de hoogwatergeul zijn deze zomer niet bereikbaar.
4.De nevengeul in de Afferdense en Deestse waarden is niet om in te zwemmen, worden
er door de gemeente nog borden geplaatst dat het verboden is om er te zwemmen?
De Afferdense en Deestse Waarden zijn niet in eigendom en ook niet in beheer en
onderhoud bij de gemeente. De gemeente zal daarom geen borden plaatsen. Het beleid
van Rijkswaterstaat is om geen borden langs rivieren te plaatsen dat er niet mag worden
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gezwommen. Omdat de nevengeul onderdeel uitmaakt van de Waal, zullen ook hier geen
borden worden geplaatst.
5.In 2006 zijn met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over de aanleg van de brug in
Druten en de bijbehorende parkeervoorziening bij de ingang aan de Stationsstraat, waar
in de Stationsstraat komen deze parkeerplaatsen, hoeveel parkeerplaatsen komen er en
wanneer zijn deze gereed?
Er worden bij de Stationsstraat geen parkeerplaatsen aangelegd. Dit is ook niet in het
ontwerp opgenomen (geweest). Er is slechts beperkt ruimte én het deel waar de
voetgangersbrug ligt, is ook niet toegankelijk voor auto’s.
6.Is er al een programma voor de officiële opening als de herinrichting van de Afferdense
en Deestse Waarden afgerond is? Hoe ziet dat programma eruit?
De officiële opening zal plaatsvinden op 28 september 2019. Het programma is nog niet
bekend, maar duidelijk is wel dat de opening wordt gecombineerd met de opening van de
Heeseltsche Uiterwaarden (Bij Heeselt) en de Loenense Buitenpolder (bij Slijk-Ewijk). De
openingshandeling vindt in de Afferdense en Deestse Uiterwaarden plaats. De
bestuurders en omwonenden worden uitgenodigd en daarnaast is iedereen die dag
welkom.
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