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Welkom
Welkom in het project Revitalisatie Bijlandse Plas.
De recreatieplas aan het Bijlands Kanaal die wordt gekenmerkt door toeristische- en recreatieve activiteiten
zoals zwemmen, zeilen en waterskiën dat al sinds de
jaren 60 plaatsvindt. Door jarenlange aanzanding van de
plas zijn deze gebruiksmogelijkheden afgenomen. Hierdoor, en ook door meerdere zomers met laagwater, is
nu het moment aangebroken om groot onderhoud uit te
voeren. In goed overleg met verschillende overheden en
belanghebbenden wordt een kwaliteitsimpuls gegeven
aan de Bijlandse Plas en daarmee ook aan de camping,
jachthaven, horeca en de directe omgeving.

Het project
De Bijlandse Plas ligt in de uiterwaarden van het natuurontwikkelingsgebied de Gelderse Poort en is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het gebied kent moderne
en aantrekkelijke voorzieningen voor zowel dagrecreanten als watersporters. Er is volop ruimte om ongestoord
te surfen, waterfietsen, zeilen, varen of zwemmen.
De Bijland ligt dichtbij de hoofdkraan van Nederland, een
splitsing van belangrijke rivieren: de Rijn, Waal en IJssel.
En is daardoor bij uitstek geschikt als uitvalsbasis voor
vaartochten over Nederlandse wateren.
Desondanks kent het gebied enkele grote problemen.
Zo is de plas vanaf de jaren 60 langzaam aangezand op
de bodem als gevolg van het continu in- en uitstromen
van Rijnwater. Omdat de stroomsnelheid van water in
de Bijlandse Plas heel laag is, kunnen de zanddeeltjes
gemakkelijk naar de bodem zakken. Als gevolg van de
aanzanding is de plas bij laag water onbevaarbaar geworden. Dit probleem wordt versterkt doordat de Rijn
jaarlijks 2 centimeter lager komt te liggen. Dat komt
door het uitschuren van de bodem, ook wel bodemerosie genoemd. De afgelopen 100 jaar is de bodem van
de Rijn zo’n 2 meter lager komen te liggen.

Aerofoto Brouwer, Brummen

Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde
Door middel van kleinschalige zandwinning zal de
Bijlandse Plas op diepte gemaakt worden waardoor
een nieuwe impuls als hoogwaardig recreatiegebied
ontstaat en de waterkwaliteit verbetert. Samen met de
klankbordgroep en andere stakeholders wordt de uitvoeringswijze en fasering afgestemd. De klankbordgroep
bestaat hoofdzakelijk uit belanghebbenden en omwonenden, die zich zeer betrokken voelen bij het gebied.
In de ontgrondingsvergunning die door de Provincie
Gelderland is verleend wordt naast nationale grondstoffenvoorziening het recreatieve belang van het project

meegewogen. Momenteel heeft de Bijlandse Plas een
regionale functie op het gebied van strand- en waterrecreatie en is het één van de 70 belangrijkste zwemwateren in de provincie Gelderland. Een functie die steeds
meer in het gedrang komt door jarenlange aanzanding.
Kortom: groot onderhoud is een functionele aanjager
om invulling te geven aan een stukje maatschappelijke meerwaarde. Mede hierdoor is ook de gemeente
Zevenaar positief betrokken met het plan om de leefbaarheid van het gebied in stand te houden en te verbeteren.
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Het gebiedsontwikkelingsproject
De Bijlandse Plas is een gebiedsontwikkelingsproject
van de Van Nieuwpoort Groep en Watersportcentrum
de Bijland. Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen voert
namens de eigenaren de gebiedsontwikkeling en het
onderhoud uit. Zij streven ernaar om toegevoegde
waarde te leveren voor mens en dier. Om die reden is
Van Nieuwpoort in 2016 Natural Captain geworden.

Toine Godderij (projectleider) 06 534 214 95
t.godderij@van-nieuwpoort.nl
Van Nieuwpoort Groep, Waage Naak 15, 6019 AA Wessem
van-nieuwpoort.nl

Natural Captains is een koploperprogramma waarin
bedrijven samen met natuur- en kennisorganisaties de
uitdaging aangaan om natuurlijk kapitaal duurzamer te
gebruiken.Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, zoals planten, dieren, water, bodem en
materialen. Samen leveren zij goederen en diensten die
de basis vormen voor onze economie en ons welzijn.
Het is belangrijk om zuinig te zijn op natuurlijk kapitaal.
Wilt u het project Bijlandse Plas bezoeken en de toegevoegde waarde van Van Nieuwpoort en Watersportcentrum de Bijland ontdekken? Neem dan contact op
met onze projectleider. We ontmoeten u graag aan de
Bijlandse plas.

Recreatiecentrum de Bijland, Frank Cornielje:

Voor ieder wat wils recreatie, rust en ruimte

Jachthaven de Bijland, Ties van Wijk:

Sport en ontspanning in een unieke groene omgeving

