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Beste mevrouw Kalfs, 
In november 2018 constateerden we dat flinke delen van de rivieroevers in Meinerswijk machinaal 
gemaaid zijn, waarschijnlijk door Rijkswaterstaat. Het gaat niet meer om het jaarlijkse onderhoud 
aan de kribben- wat we nog wel kunnen begrijpen. 
Het gaat nu om tientallen strekkende meters landoevers langs de in 2014 gegraven strang en het 
gebied benedenstrooms van de steenfabriek Elden, plekken waar in de zomer veel mensen recreëren 
aan het water en nu veel beschutting en bedekking is weggeknipt (zie bijgevoegde foto’s). Bij navraag 
bleek ook de gemeentelijke beheerder van Meinerswijk daarvan niet op de hoogte. Deze 
werkzaamheden staan in schril contrast met de discussie over het bebouwen van de flessenhals in de 
rivier met een complete woonwijk en helpen de natuurwaarden echt niet vooruit. U weet dat wij 
deze mogelijke bebouwing afkeuren. We zien ondertussen dat er in de rivier eigenlijk zelfs geen 
ruimte is voor natuurlijke, soortenrijke opgaande begroeiing.  Wij vragen u zich liever te 
bekommeren om de veiligheid van dit gebied vanuit hoog water en klimaatverandering en de 
aanstaande bouwplannen te schrappen. De nu gedane werkzaamheden hebben veel weg van 
window dressing. 
  
Met RWS is in 2017 afgesproken dat het beheerplan van de gemeente Arnhem voor Stadsblokken 
Meinerswijk leidend is. Daar staat over deze werkzaamheden echter niets in. 
Ook is tijdens de zitting bij de Raad van State op 30 oktober 2017 (201705620/1/A1) de overheden 
gemaand dat ze de communicatie met betrokkenen dienen te verbeteren. Daarnaast is aangegeven 
dat het onderhoud, onderhoud via begrazing door runderen en paarden zou blijven, een en ander op 
basis van het beheerplan. Beiden lijken niet te geschieden. We zien dit als het negeren van een 
uitspraak van de Raad van State over het beheer van Meinerswijk, wat ons bevreemdt.  
  
Wij hebben de verantwoordelijk wethouder van gemeente Arnhem en gemeenteraad geïnformeerd 
over deze brief. 
 
Wij vernemen graag uw reactie op deze manier van doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens stichting Kloppend Stadshart 
Margo Meeuwissen  
 
 
  
  
  


