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MEMORANDUM 

HERINRICHTING ELSTER BUITENWAARDEN 
TEN BATE VAN NATUUR 

DATUM 28‑03‑2022 

VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

Hierbij informeer ik u dat het komend najaar in de Elster Buitenwaarden de schop weer in de grond gaat. De 

herinrichting naar natuur van het gebied lag drie jaar stil als gevolg van het tijdelijk handelingskader PFAS dat in juli 

2019 van kracht werd. 

De provincie Utrecht werkt aan het vergroten van de natuurwaarden van de Uiterwaarden Nederrijn: een 

aaneengesloten natuurgebied in de uiterwaarden van de Blauwe Kamer bij Rhenen tot die bij Wijk bij Duurstede. De 

in de gemeente Rhenen gelegen Elster Buitenwaarden maken hier deel van uit. In dit gebied is de overgang van de 

Utrechtse Heuvelrug, met aan de rand de dorpskern Elst, naar de Nederrijn duidelijk beleefbaar. 

In 2015 zijn de voorbereidingen van de herinrichting gestart. Na de aanbesteding in 2018 werd in 2019 met de 

uitvoering gestart. Maar in juli 2019 werd het tijdelijk handelingskader PFAS van kracht. Om elk risico uit te sluiten, 

zijn medio 2019 alle uitvoeringswerkzaamheden stilgelegd. Indicatief bodemonderzoek wees op de aanwezigheid 

van PFAS en daardoor ontstond er onduidelijkheid of ontgraving en verwerking van grond met PFAS nog was 

toegestaan. Nadere (water)bodemonderzoeken waren nodig om hier uitsluitsel over te verkrijgen. Die hebben in 2020 

en in 2021 plaatsgevonden.  

Deze onderzoeken waren het uitgangspunt voor de aanpak PFAS voor de Elster Buitenwaarden, die in nauwe 

samenwerking met Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport is opgesteld. Het doel van die aanpak 

was de werkzaamheden te kunnen hervatten. Op 14 februari jl. heeft Rijkswaterstaat de Provincie de schriftelijke 

bevestiging gestuurd dat de gemeten PFAS-gehalten in de Elster Buitenwaarden lager zijn dan de door het RIVM 

bepaalde risicowaarden. Daardoor kan vrijkomende grond binnen het project veilig worden verwerkt voor het 

verontdiepen van de voormalige zandwinplas in de Elster Buitenwaarden. Er zijn geen risico’s voor de 

volksgezondheid bij het hervatten van de werkzaamheden. De aanbesteding zal zeer binnenkort worden opgestart 

zodat medio dit jaar de uitvoering aan een aannemer kan worden gegund en de uitvoering in het najaar ter hand kan 

worden genomen. 

We verwachten de herinrichting in de Elster Buitenwaarden in de eerste helft 2023 af te kunnen ronden. Daarmee 

realiseert de provincie Utrecht circa 120 ha nieuw ingerichte natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
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