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Geacht College, 

 

In de beheervisie Zuidelijke Uiterwaarden wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor de uiterwaard Bakenhof 
bij Malburgen. De grootste verandering zal zijn dat het gebied samengetrokken wordt met Meinerswijk en ook 
een gelijk beheer krijgt als Meinerswijk. Dit houdt onder andere in dat er in plaats van de ossen die er nu 
grazen, kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen zullen komen én dat er een compleet hondenverbod van 
kracht wordt. Een grote zorg van veel bewoners is dat het intensieve gebruik van het gebied door fietsers en 
wandelaars, waaronder ook kinderen, ouderen en mensen met een handicap, niet goed samengaat met de 
aangekondigde kuddes. 
 

Voorstel 
Stichting Arnhems Peil stelt een compromis voor waarbij er ruimte voor de natuur inclusief grote grazers en 
voor de bewoners is. Er is enkel een extra hek nodig tussen de stranden en het natuurgebied in de uiterwaard 
van de Bakenhof. De stranden kunnen worden verbonden met de woonwijk Malburgen door middel van een 
loopbrug over het smalste deel van het natuurgebied. Hierdoor ontstaat er een corridor voor de grote grazers 
en kunnen bewoners veilig gebruik maken van de stranden en looppaden. 
 
Op de toegangswegen van het natuurgebied moeten waarschuwingsborden geplaatst worden waarop 
duidelijk is aangegeven dat het voeren van de dieren niet is toegestaan en dat ze afgemaakt worden indien er 
wel gevoerd wordt. We vinden het moeilijk te begrijpen dat deze borden er niet allang staan. Een paar 
waarschuwingsborden plaatsen lijkt ons goedkoper maar vooral verantwoordelijker dan de paarden af te 
moeten laten maken. 

 

https://arnhemspeil.nl/
https://arnhemspeil.nl/ontdek/uiterwaarden.html#bakenhof


 

 

Aanmelding schouwgroep 
Door de uiterwaarden van de Neder-Rijn in Arnhem met elkaar en met de omgeving te verbinden, ontstaat 
een groot aaneengesloten natuurgebied van ruim 300 hectare. Het gebied is onderdeel van het Natuur 
Netwerk Nederland en draagt bij aan nationale natuurdoelen en landgrensoverschrijdende klimaatcorridors. 
 
Sinds 1990 heeft zich een enorme natuurlijke soortenrijkdom ontwikkeld, er zijn nu 1.620 soorten 
waargenomen. De Zuidelijke Rijnoever is ook een natuurkern in de stad, met verbindingen naar de 
groenstructuren in het zuidelijke stadsdeel. De Arnhemmers hebben het natuurgebied van de uiterwaarden in 
hun hart gesloten, velen maken er hun blokje om, doen onderzoek of organiseren excursies. 
 
Stichting Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, activiteiten, 
diensten en gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. De stichting tracht haar doel te 
bereiken door het ondersteunen en opzetten van activiteiten voor goede doelen zoals “Red de Bijen”, 
“Behoud de Bomen”, “Stop de Plastic Soep”, “Stop de Biomassacentrale”, “Vergroot de Biodiversiteit”, 
“Verbeter de Waterkwaliteit”, “Veilige en gewenste woonbootlocaties” het "Arnhemse LuchtData Project", 
het “Vleermuishuis Project” en het "de Onderstroom" initiatief etc. Daarnaast informeren we de bewoners 
van Arnhem door middel van het delen van nieuws en interessante ontwikkelingen of activiteiten. Onze 
stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 
 
Wij zetten ons in om de verbinding tussen het oostelijke en westelijke natuurgebied te maken en de 
samenhang te versterken tot robuuste uiterwaardnatuur met behoud van toegang voor de bewoners van onze 
stad en zouden graag deelnemen aan de schouwgroep om onze bijdrage te kunnen leveren. 
 
In de video hieronder hebben we ons voorstel uitgewerkt om de toegankelijkheid van de uiterwaarden van 
Malburgen te garanderen voor zowel de grote grazers als de bewoners van onze stad. We zouden ons voorstel 
graag toelichten tijdens het aankomende overleg van de schouwgroep. 
 
 

 
 

https://youtu.be/C2L2qwBnh7Y 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander 
Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
+31 (0) 6 2888 3999 

https://arnhemspeil.nl/
https://www.edsp.nl/docs/2020-01-27-edsp-eco-missie-visie-aanpak-acties-en-projecten.pdf
https://youtu.be/C2L2qwBnh7Y
http://www.arnhemspeil.nl/
https://youtu.be/C2L2qwBnh7Y

