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Voor 2015 moet de Waal in staat zijn een debiet van 16 000 m3/s

bij Lobith veilig af te voeren. De uitdaging is deze veilig-

heidseis te combineren met het mooier maken van het

gebied en het bieden van een ruimtelijk kader voor het 

realiseren van lokale en regionale wensen. De uitdaging 

in een notendop staat in hoofdstuk 1.

Als met subtiele vormen van klei- en zandwinning de oorspron-

kelijke geulenstelsels in de uiterwaarden worden hersteld,

kan het winterbed van de Waal een samenhangend land-

schap worden dat veilig is, een enorme natuurlijke rijkdom

krijgt, een sterke identiteit heeft en volop mogelijkheden

biedt voor gebruik en ontwikkeling Dit perspectief wordt

samengevat in hoofdstuk 2.

Dit perspectief kan daadwerkelijk worden gerealiseerd, met 

toepassing van bestaande instrumenten en bestaande con-

cepten. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden,

het moet wel worden uitgelijnd. Meer over deze gereed-

schapskist in hoofdstuk 3.

Niet alles hoeft overal en op dezelfde manier te gebeuren. 

Wel is het nodig te kiezen voor een eenduidig ruimtelijk

kader – zowel om tot een samenhangend landschapsbeeld 

te komen als om de ambitie van alle betrokkenen te richten.

De zes elementen van dit ruimtelijk kader staan in hoofd-

stuk 4.



Als de beschikbare instrumenten consequent en gericht worden

ingezet ontstaat een nieuw Waallandschap dat recht doet

aan de kwaliteiten en historische opbouw van het gebied en

tegelijkertijd ruimte biedt aan de huidige en toekomstige

wensen. Een toelichting staat in hoofdstuk 5.

Kleiwinning, zandwinning, realisatie van de Ecologische Hoofd-

structuur en het budget voor Ruimte voor de Rivier zijn de

financiële krachten die gezamenlijk het perspectief kunnen

realiseren. Een passende rode ontwikkeling kan nog een

extra bijdrage leveren.

Vóór 2015 kan zoveel van het perspectief zijn gerealiseerd

dat de opgave van Ruimte voor de Rivier (15 cm water-

standsdaling bij een debiet van 16 000 m3) is gerealiseerd.

Globale toetsing van het concept indiceert dat het ook op

andere beleidsterreinen (zoals de Kaderrichtlijn Water 

en de HabitatRichtlijn) goed ‘scoort’. Meer hierover in

hoofdstuk 6.
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Woord Vooraf

De Waal is de grootste zandrivier van de Rijndelta en de

belangrijkste scheepvaartrivier van de wereld. Een rivier om

trots op te zijn, een rivier om zuinig op te zijn – ook al laat ze

met een fors hoogwater af en toe haar tanden zien. Of mis-

schien wel juist daarom – de oerkracht van de rivier dwingt ons

na te denken over de vraag hoe we met het water om willen

gaan. Als vijand, of als vriend die zich zo nu en dan wat nukkig

gedraagt?

In deze InspiratieAtlas wordt voor het laatste gekozen. Een

logische keuze, want de aanleiding tot het maken ervan is het

initiatief WaalWeelde dat in 2006 werd gestart. WaalWeelde

wil binnen twee jaar een gedragen en uitvoerbaar plan maken

dat de Waal én mooier maakt én veiliger. 

Dat plan ligt hier niet voor u. Het zal worden gemaakt door de

bewoners en gebruikers van het landschap zelf. Dat brengt ons

bij datgene wat de InspiratieAtlas wél wil bieden: de inspiratie

en de instrumenten die de plannenmakers naar onze overtui-

ging nodig hebben om de ambitieuze doelstelling in te vullen.

Het zou fantastisch zijn als dat lukt, want één ding wordt 

volgens ons met deze InspiratieAtlas wel duidelijk: met een

combinatie van visie en realiteitszin valt langs de Waal veel 

te winnen!

Dr. G. Vos
Directeur InnovatieNetwerk
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Samenvatting

De Waal mooier maken, de kans op overstromingen verkleinen

en tegelijkertijd meer kans bieden aan ruimtelijke ontwikke-

ling – dat is de doelstelling van WaalWeelde1. Een formidabele

ambitie voor een formidabele rivier. Zeker als in aanmerking

wordt genomen dat een flink deel van deze doelstelling, in elk

geval de rivierveiligheid, voor 2015 moet zijn gerealiseerd.

Heel veel partijen zullen daarvoor de handen ineen moeten

slaan. Natuurlijk zal de Nederlandse regering ruimte voor zo’n

transformatie moeten bieden maar in eerste instantie ligt de

bal nu bij de provincie Gelderlan, de 17 Waalgemeenten, de

bedrijven die daar werken, de burgers die er wonen en de

beleidsmakers die er hun plannen maken. Die diversiteit aan

betrokkenen kan de drijvende kracht worden die WaalWeelde

realiseert. Daarvoor moet dan wel aan twee voorwaarden 

worden voldaan. Allereerst moet er een gezamenlijk, gecon-

cretiseerd beeld zijn van het gemeenschappelijke doel. 

Geen blauwdruk, wel een visie. In de tweede plaats moet 

het vertrouwen bestaan dat dit eindbeeld ook daadwerkelijk

gerealiseerd kan worden. Visie koppelen aan een sterk 

‘haalbaarheidsgevoel’ – dat doen we in deze InspiratieAtlas.

We schetsen hoe een mooier, veiliger Waallandschap er uit kan

zien en tonen ook dat dit daadwerkelijk te realiseren valt als

bestaande plannen en concepten slim aan elkaar worden

gekoppeld. 

De Waal als leidraad

De Waal is de grootste rivier van ons land. Van de landsgrens2 tot aan
Gorinchem gaat het om ruim 80 kilometer water, dat nu eens met
weidse bochten, dan weer bijna in rechte lijn, naar het westen stroomt.
Een belangrijke transportas voor de scheepvaart, maar ook voor zand.
Want de Waal is een echte dynamische zandrivier die in staat is een zeer
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1 Het initiatief WaalWeelde is opgezet
door de Stadsregio Arnhem Nijmegen,
Regio Rivierenland, Radboud Universiteit
Nijmegen, Provincie Gelderland, het
Hoogwaterplatform, Stichting Symbiose
tussen Veiligheid en Natuur en Dekker 
van de Kamp.

2 De Waal begint weliswaar pas bij de
Pannerdense Kop maar het traject van
WaalWeelde strekt zich uit tot aan de
landsgrens en heeft strikt genomen dus
ook betrekking op een deel van BovenRijn.



afwisselend landschap te bouwen. Hoge rivierduinen en  rivierstranden
afgewisseld met ondiepe, in de luwte gelegen meanders. Een landschap
dat rijk is aan natuur en tal van gebruiksmogelijkheden biedt. Zo ziet het
er nu lang niet overal uit, maar het is wél wat in het verschiet ligt als we
meer ruimte bieden aan de scheppende kracht van de rivier zelf.

Natuurlijk staat de veiligheid voorop: we willen niet nóg eens verrast
worden door dreigende overstromingen zoals in 1993 en 1995. In de
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is daarom vastgelegd
dat vóór 2015 de beveiliging tegen overstromingen moet zijn toegeno-
men3. Er gaat dus wat veranderen in het Waallandschap en die verande-
ring moet er ook toe leiden dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt.
Maar hoe kan dat werkelijkheid worden?

De Waal zelf wijst ons de weg. In de ondergrond van de uiterwaarden zijn
nog talloze oude geulen- en zandbankenpatronen aanwezig die zijn dicht-
geslibd, vooral nadat winterdijken en zomerkades werden aangelegd.
Door deze oude geulenstelsels weer open te graven4 wordt niet alleen de
afvoercapaciteit van de rivier enorm verhoogd, maar ontstaat ook een fan-
tastische ‘onderlegger’ waarop de natuur haar duinen, stranden en ooibos-
sen weer kan bouwen en waarin ook volop ruimte is voor de mens – als
recreant en lokaal zelfs als bouwmeester naast de rivier zelf. Daarbij zal de
inrichting van de ruimte op natuurlijke wijze aansluiten bij het water en de
overstromingskarakteristieken die kenmerkend zijn voor de uiterwaarden.

Dat is de basis:
• oude geulenpatronen worden hersteld om meer ruimte te maken voor

het water;
• de geulen en de gebiedsdelen daartussen worden grotendeels ingericht

als een aaneengesloten, vrij toegankelijk natuurgebied. Dit trekt recre-
anten, draagt bij aan een prettig woon- en werkklimaat en zal nieuwe
ondernemers aantrekken;

• op sommige plaatsen kan de rivier door de geulenstelsels zoveel extra
afvoercapaciteit krijgen, dat het aanleggen van wat extra weerstand 
in de vorm van een hoogwatervrij ‘eiland’ mogelijk is, zonder de veilig-
heidsdoelstellingen in gevaar te brengen. Dat eiland kan een hoog-
watervluchtplaats zijn voor dieren, maar kan ook ruimte bieden aan
woningen.

Het idee is simpel, maar het vergt wel forse ingrepen en een nieuwe inrich-
ting van grote delen van het winterbed van de rivier. Er zijn 5 ‘motoren’ die
gezamenlijk de klus kunnen klaren: de kleimotor, de zandmotor, de groene
motor, de blauwe motor en de rode motor. En het mooie is: die motoren
hoeven niet te worden uitgevonden, ze bestaan al.

Kleimotor: 25 hectare per jaar

In het verleden was de Waal een vlechtende rivier: ze had niet zoals nu één
hoofdstroom, maar verschillende geulen. In de ondergrond zijn deze nog
aanwezig maar deze zandige, oude beddingen zijn nu bijna overal afge-
dekt door een laag klei. Het weggraven en afvoeren daarvan is een kost-
bare aangelegenheid – tenzij het wordt gedaan door bijvoorbeeld een 

in
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3 Rijn, IJssel, Waal en Nederrijn kunnen nu
gezamenlijk 15 000 m3/s veilig naar zee
voeren. Voor 2015 moet deze capaciteit tot
16 000 m3/s worden verhoogd. Op termijn
kunnen we, onder andere door klimaat-
verandering, nog meer water verwachten,
wellicht zelfs 18 000 m3/s.

4 Vaak aangeduid als reliëfvolgende maai-
veldverlaging.



kleiwinner die er bakstenen van kan maken. Dan zijn deze ‘herstelwerk-
zaamheden’ zelfs een inkomstenbron.
Het voordeel van de kleimotor is dat hij heel precies het kleipakket van de
reliëfrijke, zandige ondergrond kan afpellen. Dat de kleimotor werkt weten
we uit de praktijk: in bijvoorbeeld de Millingerwaard tovert hij hectare 
na hectare reliëfrijk landschap tevoorschijn en ontstaat een fantastisch
natuurgebied dat jaarlijks 100 000 bezoekers trekt. De kleimotor heeft
wel een beperking: het werkt traag want de vraag naar klei voor bakstenen
is niet groot. Het ‘gratis landschap’ wordt dus mondjesmaat opgeleverd,
circa 25 hectare Waaluiterwaard per jaar.

Zandmotor: 190 hectare per jaar

In veel gebieden langs de Waal is de klei al gewonnen. Voor een nieuwe
inrichting kan daar dus geen beroep meer worden gedaan op de kleimotor.
In die gebieden komt de zandmotor in beeld. Zandwinning kan overigens
ook in combinatie met kleiwinning worden gebruikt, bijv. om geulen die
door de kleimotor zijn opengegraven, uit te diepen tot op het niveau van
het zomerbed5. De zandmotor kan vooral worden in gezet in het traject
tussen de landsgrens en Tiel want daar zit grof zand in de bodem waarvan
kostbaar industriezand kan worden gemaakt. Dat zand zit tot op grote
diepte en om rendabel te kunnen winnen werden in het verleden dan ook
diepe zandwinplassen gemaakt. De uitdaging is dus om een subtiele wijze
van winnen toe te passen, waarbij de wens om een mooi landschap te
leveren voorop staat en niet het zandwinbelang. Uiteraard moet een pro-
ject wel rendabel zijn. Dit kan worden bereikt met een slimme combinatie
van ondiep en diep winnen. Daarnaast hoeft in een integraal project niet
per definitie alles uit de zandwinning te worden betaald: er kan een com-
binatie met andere motoren worden gezocht. Omdat de vraag naar indus-
triezand relatief groot is en de markt dus vrij veel kan opnemen zonder dat
de prijs zakt, is zandwinning een relatief krachtige motor. Het kan jaarlijks
circa 190 hectare Waallandschap met geulen inrichten.

Groene motor: 135 hectare per jaar

Ongeveer eenderde van de uiterwaarden van de Waal is aangewezen als
Ecologische Hoofdstructuur. In totaal gaat het om 3 298 hectare. Daarvan 
is 1 841 ha al aangekocht en gedeeltelijk ingericht. Het resterende deel,
1 457 ha, is begrensd in het provinciale gebiedsplan Natuur en Landschap
en budget hiervoor is beschikbaar, maar de terreinen zijn nog niet aan-
gekocht. Voor 2018 moet dit echter wel het geval zijn. De gemiddelde 
snelheid van aankoop en inrichting zal in de komende jaren dus liggen 
op circa 135 hectare per jaar.

Blauwe motor: 430 ha per jaar

In het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is 
€ 117 miljoen beschikbaar voor het bereiken van de gewenste rivierverrui-
ming. Dit budget is nu vooral gereserveerd voor kribverlaging. Als dit zou
worden aangewend voor het realiseren van het in deze InspiratieAtlas
geschetste perspectief, zou in totaal circa 3 900 hectare uiterwaard kun-
nen worden verworven en ingericht. Uiteraard kan dit geld alleen worden
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5 De Waal heeft zich, vooral na de aanleg van
kribben, tot 2 meter dieper in landschap
ingeslepen. Daardoor ligt het zomerbed 
nu dieper dan de oude geulen die in de
ondergrond van de uiterwaarden verbor-
gen liggen. Als uitsluitend de kleimotor
wordt ingezet, worden die geulen dus op
een hoger niveau opgeleverd dan logisch
zou zijn gezien de diepere ligging van het
zomerbed van de Waal.



ingezet als daarmee de gewenste rivierverruiming wordt gerealiseerd:
voor de Waal is dat een waterstandsdaling van circa 15 centimeter bij een
maatgevende afvoer van 16.000 m3/s, te bereiken voor 2015. Een analyse
met de Watermanager en Blokkendoos van Rijkswaterstaat leert dat ver-
graving in 5 tot 10 strategisch gekozen uiterwaarden een met de kribverla-
ging vergelijkbaar effect heeft6. Indien geulen worden aangelegd in alle
uiterwaarden waar dit mogelijk is en geen nieuwe volstrekt hoogwater-
vrije ‘eilanden’ worden gemaakt, levert dit zelfs een waterstandsdaling op
van circa 50 centimeter. Dit blijkt uit een globale toetsing door
Rijkswaterstaat RIZA.

Rode Motor: naar keuze

Het (nieuwe) Waallandschap is niet alleen een fantastische plek om te 
recreëren, het is ook prachtig om er te wonen. Natuurlijk is de opgave om
zo te bouwen dat de kwaliteiten van het landschap door de rode ontwik-
keling niet worden aangetast maar juist versterkt. De landschappelijke
‘onderlegger’ zoals hij in deze InspiratieAtlas wordt voorgesteld, biedt met
zijn geulenpatronen zoveel afvoercapaciteit dat bouwen in het winterbed
hier en daar mogelijk wordt zonder de afvoer van hoogwaters in gevaar te
brengen, mede omdat dit deels kan worden ingevuld door herinrichting
van de bestaande hoogwatervrije terreinen (ca. 450 ha). De inkomsten uit
deze rode ontwikkeling kunnen gebruikt worden om lelijke plekken in het
landschap, zoals verlaten bedrijvencomplexen, te saneren. Plannen daar-
voor zijn bijvoorbeeld al in ontwikkeling bij Druten. Inkomsten van de rode
motor kunnen ook worden gebruikt voor natuurontwikkeling. 100 gemid-
delde woningen aan het water (verkoopprijs circa € 300 000) kunnen de
verwerving en inrichting van ongeveer 150 hectare financieren.

Is het betaalbaar? De 5 motoren samen

Het projectgebied van WaalWeelde beslaat 13 500 hectare. Daarvan komt
5 700 hectare in aanmerking voor een inrichting met geulen (de rest van
de oppervlakte is zomerbed, dijklichaam of natuurgebied). Als wordt uit-
gegaan van een realisatieperiode tot en met 2015, kunnen de 5 motoren
samen maximaal 5 840 hectare voor hun rekening nemen – op het eerste
gezicht voldoende om de opgave waar te kunnen maken. Dat is echter niet
helemaal realistisch want de klei-, zand- en groene motor zullen deels op
dezelfde hectares actief (moeten) zijn. Een zeer realistisch beeld ontstaat
wel als de 5 motoren gericht worden ingezet op 5 – 10 strategisch gelegen
Waaluiterwaarden die nu knelpunten zijn voor de afvoer van hoogwaters.
Bij die laatste aanpak zou tussen de 1 500 en 3 000 hectare moeten wor-
den ingericht. Dit ligt zeker binnen de mogelijkheden – zelfs als de rode
motor hiervoor niet zou worden ingezet omdat hij helemaal wordt gekop-
peld aan het saneren van lelijke plekken.

De uitdaging

De ontwikkeling van een nieuw WaalWeelde landschap biedt veel voor-
delen en ligt ook financieel binnen bereik. Daarmee is ook de uitdaging
voor WaalWeelde scherper geworden: een sterke coalitie waarin alle 
motoren zijn betrokken, mobiliseren voor het geschetste perspectief! 
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6 Ook bij deze beperkte aantallen is er nog
flexibiliteit: er zijn verschillende combina-
ties van uiterwaarden die effectief zijn





De ‘oorsprong’ van de Waal: op de
voorgrond het Pannerdensch Kanaal,
daarachter de Waal die met een weid-
se boog naar het westen afbuigt.
Rechts een nevengeul die is aangelegd
in de Klompenwaard.



1 Aanleiding

Hoe zorgen we er voor dat de Waal meer capaciteit krijgt om

hoogwaters af te voeren en tegelijkertijd door een mooier 

landschap stroomt waarin ook ruimte is voor andere functies

dan hoogwaterafvoer? Met deze InspiratieAtlas geven we een

begin van een antwoord op die vraag. Ook de betaalbaarheid

komt aan bod.

Als de Rijn op dit moment 16 000 m3/s ons land zou binnenvoeren, staat
het water in de Waal 15 centimeter hoger tegen de dijken dan veilig is.
Zover moet het natuurlijk niet komen. In technische termen: er is een
waterstandsdaling nodig van 15 centimeter7 bij een maatgevend hoog-
water (MHW) van 16 000 m3/s. Deze doelstelling is vastgelegd in de
Beleidslijn8 Ruimte voor de Rivier. Daarbij is afgesproken dat deze rivier-
verruiming voor 2015 gerealiseerd moet zijn met maatregelen die ook 
positief uitpakken voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.
Op langere termijn zijn nog extra rivierkundige maatregelen nodig, want
onder andere door klimaatverandering kunnen we bij Lobith nog meer
water verwachten, misschien wel 18 000 m3/s.

Rivierveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Er speelt meer langs de Waal. Sommige van de 17 ‘Waalgemeenten’ – 
gerekend van Lobith tot Gorinchem9 – willen bouwen op hoogwatervrije
locaties in het winterbed en vier van dit soort plekken hebben al de zoge-
naamde EMAB status (Experimenten met Aangepast Bouwen). Andere wil-
len een stadsfront aan de rivier, oude bedrijventerreinen opruimen, meer
natuur, doorgaande wandelroutes en nog veel meer. En dan zijn er nog de
wensen en plannen van ondernemers en burgers. Met het oog op dit alles
heeft de regering destijds vastgelegd dat Ruimte voor de Rivier niet alleen
rivierveiligheid moet opleveren maar ook ruimtelijke kwaliteit. Een dom-
per op deze feestvreugde was wel dat direct ook een maximum budget
gekoppeld werd aan de uitvoering, € 2,2 miljard. Dat budget, zo lijkt het,
is toch vooral gebaseerd op schattingen van de kosten om uitsluitend
rivierveiligheid te realiseren.
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7 De PKB Ruimte voor de Rivier spreekt over
een waterstandsdaling van 10-20 centi-
meter.

8 Rijkswaterstaat spreekt ook wel over de
Beleidsregel Ruimte voor de Rivier.

9 Hoewel de Waal pas begint na het split-
singpunt van de Rijn bij Pannerden is om
praktische en bestuurlijke redenen gekozen
voor een WaalWeeldetraject dat loopt
van de Duits/Nederlandse grens tot aan
Gorinchem.
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14 PKB deel 4 – Vastgesteld besluit
De Eerste Kamer heeft op 19 december ingestemd met de

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB deel 3),

waarna PKB deel 4 – het vastgestelde besluit – op 25 januari 2007 is

uitgebracht. Hiermee is de PKB-fase afgerond en startte de plan-

studiefase waarin de maatregelen uit het programma verder worden

uitgewerkt. Voor een aantal maatregelen – de zogeheten koplopers –

was de planstudiefase al eerder gestart. Bij de verdere uitwerking

van de maatregelen is bewust gekozen voor een decentrale aanpak,

waarbij het initiatief veelal ligt bij de gemeenten, provincies en

waterschappen. Daarmee kunnen plannen om meer ruimte voor

water te creëren worden gecombineerd met een regionale inrichting

van het gebied. In een aantal gevallen is Rijkswaterstaat de initia-

tiefnemer voor de nadere uitwerking van de maatregelen.

Ruimte voor de Rivier bestaat uit maatregelen die de rivier meer

ruimte moeten geven en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenge-

bied moeten verbeteren. Waar voorheen sprake was van dijkverster-

king om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen,

wordt nu gekozen voor rivierverruiming. Het versterken van dijken

gebeurt nog wel op plekken waar rivierverruiming niet mogelijk is.

De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd. 

Bron: www.ruimtevoorderivier.nl



Kribverlaging

Na lang wikken en wegen is in het
kader van de PKB Ruimte voor de
Rivier besloten dat de benodigde 
15 centimeter waterstandsdaling in
hoofdzaak zal worden gerealiseerd
door 750 kribben in de Waal te 
verlagen (zie voor het totale pakket
bijlage 5). De kosten bedragen € 117
miljoen.

WaalWeelde

Burgers, bedrijven, bestuurders en
professionals in de Waalgemeenten
denken dat het beter kan en een
initiatiefgroep met de Stadsregio
Arnhem Nijmegen, Regio Rivieren-
land, Radboud Universiteit
Nijmegen, Provincie Gelderland,
het Hoogwaterplatform, Stichting
Symbiose tussen Veiligheid en
Natuur en Dekker van de Kamp.
startte het project WaalWeelde.
Inzet daarvan is om een alternatief
op tafel te leggen dat minstens
zoveel rivierveiligheid oplevert,
ruimte laat voor initiatieven vanuit
het bedrijfsleven, tijdig en budget-
tair te realiseren valt en bovendien
wél ruimtelijke ontwikkelingskan-
sen en ruimtelijke kwaliteit ople-
vert. Met de Staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat werd afge-
sproken dat dit initiatief tot sep-
tember 2008 de tijd krijgt om een
volwaardig alternatief plan voor
kribverlaging te ontwikkelen, dat
draagvlak heeft in de streek.

InspiratieAtlas

Met de InspiratieAtlas willen 
we aan de ontwikkeling van dat
alternatief een bijdrage leveren:
• door te laten zien hoe een nieu-

we inrichting van het winterbed
van de Waal er uit zou kunnen
zien en welke kansen daarmee
ontstaan voor ruimtelijke 
ontwikkeling en ruimtelijke 
kwaliteit;

• door ontwerpprincipes en infor-
matie aan te leveren die we
gehanteerd hebben bij het ont-
wikkelen van dit alternatieve
idee. Met deze ‘gereedschapkist’
in handen kunnen burgers,
bedrijven, bestuurders en
beambten uit de streek zelf het
definitieve ontwerp vormgeven.

De InspiratieAtlas is dus niet com-
pleet, kan dat ook niet zijn en wil
dat zelfs niet zijn. Voor het maken
van de definitieve ontwerpen is een
detailleerde benadering nodig die
ook rekening houdt met technische
kwesties die we gezien de aard van
het project nu niet in de beschou-
wing konden betrekken. Te denken
valt dan aan grondwaterstromen,
hoogteligging, bodemverontreini-
ging, zandkwaliteit, voorraden
keramische klei etc. Maar belang-
rijker nog: een definitief ontwerp
moet ook gedetailleerd inspelen op
de concrete wensen van bewoners
en gebruikers van het gebied.
Daarom een Inspiratie atlas die
aangeeft hoe het zou kunnen.
Hoe het uiteindelijk gaat worden 
is aan de deelnemers van Waal-
Weelde zelf! 
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Het projectgebied van WaalWeelde,
het winterbed van de rivier van de
landsgrens tot aan Gorinchem,
beslaat in totaal 13 500 hectare.

Waalgemeenten

Gorinchem, Lingewaal, Neerijnen, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard,

Rijnwaarden, Woudrichem, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal, Druten,

Beuningen, Nijmegen, Ubbergen, Millingen a/d Rijn
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Verschillende mogelijkheden voor het
vergroten van de rivierveiligheid in
beeld. Op de voorgrond de situatie 
na een ingreep, op de achtergrond de
uitgangssituatie. Daartussen is het
werk in uitvoering.
links dijkverhoging, integrale verla-
ging van het maaiveld door zand-
winning (met als resultaat zandwin-

plassen) en kribverlaging. Deze ingre-
pen voegen nauwelijks ruimtelijke
kwaliteit toe (kribverlaging) of doen 
er zelfs afbreuk aan (dijkverhoging,
integrale verlaging maaiveld).
rechts reliëfvolgende maaiveld-
verlaging en dijkverlegging – hiermee
kan wel ruimtelijke kwaliteit worden
toegevoegd.



2 Het perspectief: meer ruimte en 
meer ruimtelijke kwaliteit

De Waal kan een samenhangend landschap worden met de

natuurlijke rijkdom van de Oostvaardersplassen, de ontwik-

kelings- en gebruiksmogelijkheden van de Gelderse Poort en

de sterke identiteit van beide. Realisatie van dit perspectief

laat zich goed combineren met het vergroten van de rivier-

veiligheid. Met de aanleg van geulen in de uiterwaarden kan

ruimte gemaakt worden voor water, natuur en mensen. Deze

aanpak laat zich goed combineren met de dijkverleggingen die

op sommige plaatsen al in voorbereiding zijn. Ook financieel

ligt dit perspectief binnen bereik.

Kernkwaliteiten van de Waal 

De Waal is de grootste zandrivier van de Rijndelta en de belangrijkste
scheepvaartrivier van de wereld. Het zomerbed bevat eilanden zoals de
Plaat van Ewijk en rivierduinen zoals het Millingerduin. In het winterbed,
de uiterwaarden, liggen hoogwatergeulen zoals bij Ochten, Leeuwen,
Hurwenen en Heesselt in allerlei soorten en maten aan elkaar geschakeld.
Maar ook steenfabrieksterreinen en hier en daar een boerderij of zelfs slot
Loevestein bevinden zich hier. De afwisseling wordt nog verrijkt met stede-
lijke rivierfronten zoals in Nijmegen, Tiel en Zaltbommel, met daaromheen
tientallen dorpjes op en achter de slingerende dijken. De Waal past moeite-
loos in het rijtje van ‘mooie gebieden van Nederland’, met onder andere 
de Oostvaardersplassen, Biesbosch, Gelderse Poort en Westerschelde.
Dat komt nu nog niet zo uit de verf. Een nieuwe inrichting van de uiter-
waarden, die zowel de rivierveiligheid als de economische ontwikkelings-
kansen en de ruimtelijke kwaliteit in de streek vergroot, kan die nationale
glans echter wel degelijk aanbrengen.
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Rivierveilige onderlegger
voor ontwikkeling

Het spreekt voor zich dat een nieu-
we inrichting van de Waal moet bij-
dragen aan de benodigde water-
standsdaling. Dat kan in principe op
verschillende manieren, maar in de
praktijk valt een aantal opties al
snel af:

Dijkverhoging/versterking Levert
geen bijdrage aan ruimtelijke
kwaliteit, biedt op de lange 
termijn geen oplossing10, wordt
maatschappelijk niet geaccep-
teerd en biedt ook geen ontwik-
kelingsruimte. Bovendien staat
het haaks op de beleidslijn
Ruimte voor de Rivier en de EU
hoogwaterrichtlijn omdat het
de waterstanden verhoogt;

Kribverlaging Levert nauwelijks
een bijdrage aan de ruimtelijke
kwaliteit11, maar wel aan de
waterstandsdaling. Is voor de
lange termijn echter niet vol-
doende en biedt geen nieuwe
ontwikkelingsruimte.
Maatschappelijk gezien zal er
weinig weerstand tegen kribver-
laging zijn, omdat het nauwelijks
veranderingen aanbrengt in het
bestaande landschap;

Dijkteruglegging Een nieuwe dijk
is niet automatisch mooier dan
een oude, maar dijkteruglegging
levert wel extra ontwikkelings-
ruimte die mooi kan worden
ingericht. Dijkteruglegging kan
zoveel extra ruimte voor de rivier
opleveren dat deze ook geschikt
is voor de lange termijn.. De
maatschappelijke acceptatie is
naar verwachting – op enkele
plekken na – beperkt;

Maaiveldverlaging Dit kan op
twee manieren:
1 door de hele uiterwaard te 

verlagen (-afgraven): dit levert

geen bijdrage aan de ruimte-
lijke kwaliteit en kan op veel
maatschappelijk verzet stui-
ten. Het is wel een oplossing
die rivierverruiming oplevert,
ook voor de lange termijn. Hij
biedt echter geen ontwikke-
lingsruimte;

2 door reliëfvolgend af te graven:
dit levert een positieve bijdra-
ge aan de ruimtelijke kwaliteit,
levert veel rivierverruiming en
biedt ook perspectief voor de
lange termijn. Wordt maat-
schappelijk geaccepteerd (het
gebeurt al op veel plaatsen) en
biedt ontwikkelingsruimte.

Dijkverlegging en reliëfvolgend
afgraven van de uiterwaarden
komen dus naar voren als de meest
reële opties om rivierveiligheid,
ruimtelijke kwaliteit en ontwikke-
lingsruimte te combineren in een
uiterwaard. Als de inzet is toe te
werken naar een Waal die niet
alleen pleksgewijs deze combinatie
in zich heeft, maar over de volle
lengte een aantrekkelijke eigen
identiteit heeft die daarbij passen-
de investeringen, bedrijven, bezoe-
kers en bewoners aantrekt (Leven
met Water!), is reliëfvolgend afgra-
ven zelfs de enige kansrijke ‘onder-
legger’ – plaatselijk in combinatie
met dijkverlegging. Dat is dan ook
het vertrekpunt dat we gekozen
hebben. Het idee om geulen aan te
leggen in het winterbed is overi-
gens niet nieuw – het heeft veel
overeenkomsten met een alterna-
tief dat in het kader van Ruimte van
de Rivier is onderzocht en afviel
vanwege de uitvoeringskosten
(basisalternatief MER 2, zie hoofd-
stuk 6). Wel nieuw is de integrale
benadering die wordt toegepast,
waardoor een voorstel uit de bus
komt dat niet alleen veilig en mooi
is, maar ook betaalbaar.
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10 De huidige PKB zet erop in dat uiterlijk in
2015 de Waal zo is ingericht dat een debiet
bij Lobith van 16 000 m3/s veilig kan wor-
den afgevoerd. Op lange termijn kunnen
we, onder andere ten gevolge van klimaat-
verandering, echter nog meer water ver-
wachten, misschien wel 18 000 m3/s.

11 Kribverlaging levert ook geen negatieve 
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit omdat
de uiterwaarden zelf, in elk geval op de
korte termijn, gevrijwaard blijven van in-
grepen (reden waarom de Gelderse Milieu-
federatie tot dusver voor kribverlaging is).
Kribverlaging kan zelfs een bescheiden
positieve bijdrage leveren aan de ruimte-
lijke kwaliteit, zo blijkt uit de prijsvraag
‘Kribben van de Toekomst’ die in 2006 werd
uitgeschreven door Rijkswaterstaat in
samenwerking met het Civieltechnisch
Centrum Uitvoering Research en
Regelgeving (CUR).



Het perspectief: meer 
veiligheid, duurzaamheid,
ruimtelijke kwaliteit en
flexibiliteit in grond-
gebruik 

In een flink aantal uiterwaarden
wordt, nu eens op de noordoever,
dan weer op de zuidoever, via sub-
tiele klei- en zandwinning een stel-
sel van hoogwatergeulen uitgegra-
ven. Dit kan plaatselijk worden
gecombineerd met dijkverlegging.
De geulen worden, in wisselende
mate, verbonden met het zomer-
bed. Het resultaat van deze
ingreep:

Veiligheid op korte termijn De
geulenstelsels leveren voldoende
extra capaciteit om een piekaf-
voer van 16 000 m3/s bij Lobith te
kunnen verwerken. Vanuit een
oogpunt van ruimtelijke kwali-
teit en identiteit bepleiten we dit
geulenpatroon op grote schaal
aan te brengen, maar voor de
rivierveiligheid is het voldoende
als dit op 5 -10 goedgekozen
plekken wordt gedaan;

Veiligheid op lange termijn De
door ons geschetste aanpak valt
relatief eenvoudig op te schalen
door hem niet in 5 – 10 maar in
meer uiterwaarden toe te pas-
sen. Als daarop nu al zou worden
ingezet, maar met een afron-
dingstermijn (ver) na 2015, kan
aanvullende afvoercapaciteit
(vrijwel) zonder overheidsmidde-
len worden gerealiseerd.

Ontwikkelingsruimte Op plaatsen
waar dat mogelijk is en gewenst
wordt kunnen de geulen wat
breder en dieper worden
gemaakt. Daarmee kan zoveel
extra afvoercapaciteit worden
gecreëerd dat de gebiedsdelen
ertussen niet langer nodig zijn
voor het opvangen van hoogwa-
tergolven. Ze komen dan vrij voor
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Duurzaamheid
De Waal moet veilig worden, mooi en

ontwikkelingskansen bieden. Dat is

waar WaalWeelde op mikt. Maar dat

is niet alles: inzet is om ook invulling

te geven aan het begrip duurzaam-

heid. In het Brundtland-rapport

wordt dit als volgt gedefinieerd:

‘Duurzame ontwikkeling is de ont-

wikkeling die aansluit op de behoef-

ten van het heden zonder het ver-

mogen van toekomstige generaties

om in hun eigen behoeften te voor-

zien in gevaar te brengen.’

Duurzame ontwikkeling wordt vaak

voorgesteld door de drie P’s: people

(mensen), planet (planeet) en profit

(winst), die staan voor respectieve-

lijk de sociale, ecologische, economi-

sche dimensies van het begrip. Bij

duurzame ontwikkeling moet men

ernaar streven om deze drie P’s

(oftewel: natuur, samenleving en

economie) harmonieus met elkaar 

te laten werken. Omdat het bij duur-

zame ontwikkeling wat betreft de

economische dimensie niet alleen 

om winst gaat, maar om een maat-

schappijbrede welvaart, is men later

ook gaan spreken over people, planet

en prosperity (welvaart).

Voortbouwend op deze definitie 

kiezen we in deze InspiratieAtlas 

dus voor een oplossing die:

• aansluit bij de natuurlijke dyna-

miek van de rivier (reactiveren

oude geulenpatronen, plaatselijk

gecombineerd met verruiming 

van het winterbed door dijkver-

legging);

• bijdraagt aan het herstel van de

ecologie en de waterkwaliteit 

van de rivier;

• zorgvuldig omspringt met delf-

stoffen als zand en klei die langs

de rivier aanwezig zijn;

• wel een ontwikkelingsrichting aan-

geeft maar daarbij nog veel keuzes

laat aan toekomstige generaties
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Ruimte voor water, ruimte voor natuur,
ruimte voor mensen: dat is het prin-
cipe van de InspiratieAtlas. Langs de
Waal wordt door middel van reliëf-
volgende klei- en zandwinning geulen-
stelsels uitgegraven. De vormgeving
daarvan is afhankelijk van de ruimte
die in de uiterwaarden beschikbaar 
is en de patronen van oude geulen-
stelsels die nog in de ondergrond 
aanwezig zijn. links de bestaande
situaties, rechts het perspectief.

In de bovenste figuren is schema-
tisch de situatie van de Middenwaal
(bijv. bij IJzendoorn) weergegeven.
De rivier is vrijwel recht en de uiter-
waarden smal. In de middelste

situatie is meer ruimte en in de onder-
ste, zoals die bijv. voorkomt ter hoogte
van de Millingerwaard, het meest.
De uitwerking verschilt dus per locatie.
Het principe is steeds dit: er wordt
ruimte gemaakt voor water (geulen-
stelsels). Op de ‘eilanden’ tussen de
geulen ontstaat zo ruimte voor
(natuur)ontwikkeling. Sommige van
die eilanden kunnen zelfs worden 
verhoogd (in bruin weergegeven).
Ook deze plekken kunnen worden
benut voor natuurontwikkeling (bijv.
hoogwatervluchtplaatsen) maar er is
ook ruinte voor andere functies die
passen bij de landschappelijke kwali-
teit van het uiterwaardenlandschap
(recreatie, aangepast wonen etc.).
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flexibele, in de tijd veranderende
vormen van gebruik, zoals land-
bouw, natuur en delfstoffenwin-
ning, maar ook passende woon-,
recreatie- of werkfuncties;

Ruimtelijke kwaliteit Een natuur-
lijk patroon van geulen past in
het beeld van het riviergebied
(ook de rivier zelf zou het zo
doen). Mede daardoor zal een
natuurlijke ontwikkeling op gang
komen die zijn weerga niet kent.
Wandelaars, fietsers, kanoërs en
vissers zullen hiervan volop profi-
teren en ondernemers kunnen
op de nieuwe gebruiksvormen
anticiperen;

Betaalbaar Zeker indien een deel
van de grondverwerving uit
bestaande EHS budgetten kan
worden betaald, kunnen zand-
en kleiwinners de gehele inrich-
ting voor eigen rekening verzor-
gen (werk met werk maken).
Voorwaarde is dan wel dat de
delfstoffenwinners hun eigen
tempo bepalen. Die vrijheid is er
maar ten dele, want tenminste 
5 - 10 uiterwaarden moeten voor
2015 gereed zijn. Daarom is een
aanvullende bijdrage van de
Rijksoverheid nodig. Door inzet
van de € 117 miljoen die in het
kader van Ruimte voor de Rivier
voor dit Waaltraject is gereser-
veerd, is een sluitende financie-
ring te verkrijgen;

Geld voor sanering In het Waal-
Weelde traject bevindt zich een
aantal voormalige industrie-
terreinen. Het saneren daarvan is
een kostbare zaak maar omdat
deze terreinen vaak hoogwater-
vrij liggen kan hier in beginsel
een combinatie gemaakt worden
met woningbouw. In de door ons
voorgestelde oplossing kunnen
in dit soort projecten de op-

brengsten uit de woningbouw in
beginsel helemaal benut worden
voor de sanering;

Aanspreken ondernemingszin De
nieuwe vormgeving van het win-
terbed vormt een uitdaging voor
ondernemers zoals delfstoffen-
winners, huizenbouwers en
recreatieondernemers. Er wordt
dus initiatief gemobiliseerd uit
de samenleving, in plaats van
weerstand en frustratie.
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Maasdriel

> Een uitsnede van de Inspiratiekaart,
waarin meer details zichtbaar 
worden. De cirkels markeren locaties
waar bestaande inrichtingswensen
leven (paarse cirkels: herinrichting
van een bedrijventerrein, rode 
cirkels: overige wensen).

InspiratieAtlas Waal

De Waal nadat het maaiveld reliëf-
volgend is verlaagd. Het resultaat is
een fraai, ecologisch rijk rivierenland-
schap met een herkenbare, eigen
identiteit. Dit nieuwe landschap biedt
tevens voldoende ruimte voor inpas-
sing van ontwikkelingswensen van de
streek. Vooral in het oostelijke deel van
de Waal is een groot deel van de hier
geschetste inrichting al gerealiseerd:

er is dus sprake van ‘werk in uitvoe-
ring’. Hoewel de kaart een beeld
schetst waarin alle uiterwaarden 
reliëfvolgend zijn afgegraven, is dat
voor de rivierveiligheid niet noodzake-
lijk. Om een landschappelijke eenheid
te creëren is het wel aantrekkelijk om
het uiteindelijk op zoveel mogelijk
plaatsen te doen. Zie voor een grotere
versie van deze kaart hoofdstuk 5.
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Kleiwinning.
links de oude werkwijze met kavels-
gewijze vergraving en hercultivering.
rechts de werkwijze volgens reliëf-

volgende kleiwinning, met als resul-
taat een natuurlijk landschap dat van-
wege de geulenstelsels ook bijdraagt
aan de rivierveiligheid.



3 De gereedschapskist

Door oude geulenstelsels weer open te graven kan een nieuw

‘WaalWeeldelandschap’ vorm krijgen. Dat vraagt maatwerk 

en fasering: niet alles kan en hoeft direct te gebeuren. Ook

moet rekening worden gehouden met een aantal spelregels.

Sommige daarvan worden ingegeven door de dynamiek van 

de rivier, andere komen voort uit de interactie tussen maat-

schappelijke dynamiek en regelgeving. Er zijn echter al de

nodige concepten en ervaringen die we kunnen toepassen 

bij ontwerp, beheer en gebruik van het nieuwe landschap. 

Deze passeren hier de revue. We staan vrij uitvoerig stil bij 

de mogelijkheden om zand- en kleiwinning in te zetten als

motoren voor de gewenste ontwikkeling omdat de door ons

voorgestelde ontwikkeling erg kostbaar wordt als de delf-

stoffenindustrie niet als drager voor het project kan worden

ingezet12. 

Kleimotor

Het plan Levende Rivieren13 vormt sinds het begin van de negentiger jaren
de grondslag voor de winning van keramische klei in de uiterwaarden.
De trendbreuk schuilt in de herinrichting van de kleiwinningen, die enkele
decennia lang gericht was op het in landbouwkundige kavels ontgraven 
en hercultiveren met ophoogzand. De nieuwe methode gaat uit van het
zorgvuldig van de reliëfrijke zandondergrond afpellen van de klei, waar-
door oude rivierbeddingen en rijswaarden (hoger gelegen zandige op- en
aanwassen) weer in hun volle glorie zichtbaar worden. Door de terreinen
na kleiwinning niet aan te vullen, ontstaat meer ruimte voor de rivier en
een prima uitgangssituatie voor de ontwikkeling van riviernatuur. Deze
manier van werken is inmiddels breed geaccepteerd en als zodanig opge-
nomen in de provinciale kleiwinningsplannen (1999-2008 en 2007-2013).

29

12 In de MER Ruimte voor de Rivier was de
aanleg van geulenstelsels als ‘basis-
alternatief 2’ opgenomen. Deze leverde 
voldoende waterstandsdaling maar is 
als optie afgevallen vanwege de kosten 
van het benodigde grondverzet. De vraag 
in hoeverre de markt deze kostenpost
voor zijn rekening kan nemen is daarom
cruciaal.

13 Stroming BV, A. Klink en bureau Meet BV,
1992 in opdracht van WNF.



Al een eeuw wordt er in de uiter-
waarden méér klei gewonnen dan
er door de rivier wordt afgezet.
De beschikbare reserves klei nemen
dus af. Het uitgangspunt in onze
benadering is dan ook dat met de
aanwezige kleivoorraden zorgvul-
dig moet worden omgesprongen,
ook al kan dit op gespannen voet
staan met de noodzaak om ingre-
pen te plegen die in 2015 tot de
gewenste rivierveiligheid leiden.
Dit betekent dat kleiwinning als
motor voor de aanleg van geulen-
patronen wordt ingezet in het
tempo waarmee de klei ook daad-
werkelijk door de keramische
industrie tot bakstenen, dakpan-
nen en andere producten kan 
worden verwerkt.

Potenties

De gemiddelde jaarlijkse kleibe-
hoefte voor de keramische indus-
trie is ruwweg 1 tot 1,5 miljoen m3.
Deze hoeveelheid kan de klei-
industrie dus op eigen kracht weg-
graven en afzetten op de markt.
Er vanuit gaande dat de kleilaag 
in het rivierengebied gemiddeld 
1,5 meter14 dik is kan de ‘kleimotor’
jaarlijks 67 á 100 hectare landbouw-
grond omzetten in natuurgebied.
Zouden deze hectares door de over-
heid moeten worden gekocht en
omgezet in natuurgebied, dan zou
dat jaarlijks circa € 3 miljoen kos-
ten, uitgaande van een bedrag voor
aankoop en inrichting van € 30 000
per hectare15. Niet al deze hectares
liggen in de uiterwaarden: ook bin-
nendijks wordt klei gewonnen.
Het is niet mogelijk de winning
gedurende een aantal jaren uit-
sluitend op de uiterwaarden te con-
centreren, deels vanwege lopende
afspraken en deels omdat de kera-
mische industrie een mix van klei-
soorten nodig heeft. Op grond van
dit alles gaan we er van uit dat klei-
winning jaarlijks de ‘omvorming’
van 25 hectare Waaluiterwaard
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Groot onderhoud
Elk jaar wordt in de uiter-

waarden 6 - 8 millimeter slib

afgezet. Op hoge plekken wat

minder, in diepere delen meer.

Daardoor neemt de afvoer-

capaciteit van het winterbed

gaandweg af. Het weggraven

van dit materiaal kan dus

gezien worden als noodzake-

lijk, groot onderhoud. Het ligt

daarbij voor de hand om op die

plekken waar het meeste

materiaal is afgezet, ook het

meeste weg te graven: relief-

volgende kleiwinning. 

14 Zie ook Grond in ruimte voor de Rivier,
bijlage 2 bodemopbouw en bodem-
kwaliteit pag 19, P. Karsemeijer et al.

15 Bron: Gebiedsplan Natuur en
Landschap Gelderland

16 Gegevens uit een studie van Sight
(1999) in opdracht van o.a. een aantal
steenfabrieken.

17 M.A.J. Bagger et al. Ground penetrating
radar profiling on embanked flood-
plains. TNO 2007, Netherlands Journal
of Geosciences.



31Samenvattend
• De voorraad keramische klei in de Waaluiterwaarden

bedraagt 10 á 12 miljoen m3.

• Dit is het equivalent van een uiteindelijk te realiseren

natuurareaal van 666 á 800 ha (uitgaand van een gemiddel-

de laagdikte van 1,5 meter keramische klei). De onbruikba-

re toplaag die daar bovenop ligt, de ‘roof’, kan eventueel

lokaal worden uitgewisseld tegen zand (zie zandmotor).

• Deze hectares kunnen door de klei-industrie worden opge-

leverd zonder dat hiervoor een Rijksbijdrage nodig is, op 

voorwaarde dat de industrie haar eigen tempo mag bepa-

len. Omgerekend in euro’s betekent dit een bijdrage vanuit

de markt van € 20 – 24 miljoen.

• Het tempo waarin de natuur door de keramische industrie

wordt opgeleverd is afhankelijk van allerlei factoren. 

Op basis van het wintempo van de afgelopen jaren 

(2,5 á 3 miljoen m3 tussen 1999 en 2006 = max. ca 0,4 mil-

joen m3/jaar) kan gesteld worden dat in de periode tot

2015 3,6 miljoen m3 kan worden afgegraven (0,4 x 9 jr). 

Dit komt tot 2015 neer op een equivalent van 240 hectare

en € 7,2 miljoen. Omdat er al lopende projecten zijn is een

winperiode van 9 jaar in dit geval realistisch.

• Ruwweg kan de kleimotor dus 1 gebied van het formaat

Oosterhoutse waard voor 2015 voor zijn rekening nemen.

• Kleiwinning is een duurzame motor en neemt weg wat de

rivier zelf weer toevoegt. Gemiddeld bedraagt de aanslib-

bing in uiterwaarden 0,6-0,8 cm per jaar17. De kleimotor

kan de komende eeuw worden ingezet en ook daarna, 

bijvoorbeeld om geulen die na enkele decennia zijn dicht-

geslibd weer open te graven.

voor zijn rekening kan nemen.
Om de gedachten te bepalen: een
gemiddelde uiterwaard is circa 250
hectare groot.

Lopende projecten 

en nieuwe kansen 

Voor zover bekend zijn in een aan-
tal uiterwaarden winningen gaan-
de die soms gehéél, soms gedéélte-
lijk, en soms zelfs niét gericht zijn
op riviernatuur en rivierverruiming.
Een aanbeveling is dan ook om in
nauw overleg met de kleiverwer-
kende sector, grondeigenaren en
provincie de lopende vergunningen
voor zover nodig en indien mogelijk
aan te passen.

Waaluiterwaarden waar kerami-
sche kleiwinning is en wordt uit-
gevoerd en waar nog meer dan nu
kan worden ingezet op een combi-
natie van natuurontwikkeling en
rivierverruiming zijn: Millinger-
waard, Afferdense en Deestse
waarden, Leeuwense waard,
Schipperswaard, Stiftse waard,
Hurwenense Kil, Munnikenland
(Loevestein).

Uiterwaarden waar nog voorraden
zitten die niet vergund zijn:
Gendtse waard, Bemmelse waard
(convenant getekend), Ooster-
houtse waard, Wolferense waard
(bij Loenense buitenpolder), Hiense
waard, Winssense waard, Hurwe-
nense Kil, Heesseltse waard,
Brakelse benedenwaard en Gandel-
waard (bij Munnikenland Loeve-
stein). In al deze uiterwaarden kan
de kleimotor dus worden ingezet.

De hoeveelheid keramische klei die
nog in de Waaluiterwaarden voor-
komt, werd in 1999 geschat16 op
12,5 á 15 miljoen m3. Experts in de
keramische industrie schatten 
dat de voorraad anno 2006 10 á 12
miljoen m3 bedraagt.
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Lopende kleiwinningsprojecten

Kleivoorraden in het winterbed
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Kleiwinning
(Potentieel) geschikte klei

Ontgronding in uitvoering

Vergunning in aanvraag

Vergunning in aanvraag / Ontgronding in uitvoering

Vergunning verleend, nog niet in uitvoering

Weinig informatie bekend, zeer waarschijnlijk geschikt

zomerbed

Water

lopende projecten

In opdracht van:
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Principe schets zandwinning in uiter-
waarden volgens Over Winnen (2003).
Oude geulenpatronen worden met
reliëfvolgend ontkleien blootgelegd
en verdiept (maar niet dieper dan de
bodem van de rivier) met ondiepe
zandwinning. Onvermarktbare specie
wordt geborgen in een diepere zand-
winput, waaruit het industriezand
wordt verkocht. Er ontstaan geen
grote plassen maar een landschap
waarin oude geulenpatronen weer
zichtbaar worden.



Zandmotor

Op plaatsen waar de keramische
klei is afgegraven kan zandwinning
worden ingezet om een geschikte
onderlegger voor rivierveiligheid,
ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke
ontwikkeling te leveren. Dit vraagt
wel om een subtiele aanpak, zoals
die onder andere uitgangspunt is
van het project Zandgenoten! van
InnovatieNetwerk waarbij niet de
zandwinning voorop staat maar
het primair gaat om de te realise-
ren maatschappelijke doelen zoals
tegengaan van verrommeling of 
de ontwikkeling van natuur. Het is
daarbij goed om voor ogen te hou-
den dat zandwinningen in de uiter-
waarden op dit moment niet zijn
toegestaan omdat deze in het ver-
leden te vaak een aanslag op het
landschap vormden. Weliswaar
wordt in de Nota Ruimte en in het
nieuwe streekplan Gelderland wel
ruimte gelaten voor zandwinning
in de uiterwaarden met het oog 
op rivierverruiming, maar de zand-
motor zal zijn krediet nog moeten

verdienen met een zorgvuldige en
door de maatschappij geaccepteer-
de aanpak. In de visie Over Winnen
van de Vereniging van Industrie-
zandproducenten IZGP is een bena-
dering uitgewerkt waar landelijke
natuur-, milieu- en waterorgani-
saties achter staan.

Potenties

In hoeverre de zandmotor kan wor-
den ingezet voor het realiseren van
reliëfvolgende maaiveldverlaging,
hangt uiteraard sterk af van de
situatie die zich in een bepaalde
uiterwaard voordoet. Om toch enig
inzicht te geven in de potentie van
de zandmotor is deze uitgewerkt
voor een oppervlakkige zandwin-
ning in een grote Waaluiterwaard
van 300 hectare, waarbij deze in
het kader van zelfrealisatie door
het bedrijfsleven wordt heringe-
richt. 18 De onvermarktbare specie
wordt ofwel direct ter plekke ach-
tergelaten, ofwel geborgen in klei-
ne, diepere ontgrondingsputten.
Dit procédé is besproken met een

Een voorbeelduitwerking voor reliëf-
volgende ontzanding. De donker-
groene delen worden niet vergraven,
in de lichtgroene zones vindt ondiepe
zandwinning plaats. In de geulen
(blauw) wordt wat dieper gewonnen
en in het grijsbruine gebied (met de
pijltjes, links onderin de uiterwaard)
zeer diep zodat een plas ontstaat
waarin het onvermarktbare materiaal
uit het project kan worden opge-
borgen.

18 Met nadruk vermelden wij dat deze cijfers
van uiterwaard tot uiterwaard verschillen
en dus met het nodige voorbehoud toe-
gepast moeten worden. Het gaat hier om
een rekenvoorbeeld.
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aantal deskundigen uit het werk-
veld. In het voorbeeld is in het
gebied ook nog 0,8 miljoen m3

keramische klei aanwezig19. In feite
gaat het dus om een combinatie
van de kleimotor en de zandmotor,
zoals die ook in de artist impression
hiervoor is weergeven.

Het areaal voor de ontzanding
bedraagt in dit rekenvoorbeeld:
• zones voor wat diepere ontzan-

ding: dit zijn de plekken waar de
geulen worden uitgegraven
(blauw). Uitgangspunt is daarbij
dat de geulen 4 meter beneden
maaiveld worden opgeleverd.
Omdat slechts circa 50% van het
opgegraven zand geschikt is als
industriezand, wordt de bodem
dus tot 8 meter diep ‘geroerd’.
De geulen worden gemiddeld
100 meter breed en hebben lang-
zaam oplopende oevers (1 op 4);

• een gebied voor diepe onzanding
(grijs/bruin). Hier wordt zo diep
ontzand als het materiaal win-
baar is. De plas wordt daarna
opgevuld met gebiedseigen
materiaal. Het areaal van deze
diepere winning is eveneens
maatwerk. Het areaal voor
diepe(re) ontzanding (blauw en
bruin/grijs gebied tezamen)
bedraagt in dit rekenvoorbeeld
65 hectare;

• 95 hectare (lichtgroen) voor on-
diepe winning (0-3 meter): dit
zijn de plekken voor de brede
ondiepe oeverzones.

Uit deze 160 hectare komt in totaal
5 miljoen m3 ruw zandmengsel
(toutvenant) beschikbaar. Dit wordt
later veredeld tot industriezand 
(zie hierna). Er komt ook een hoe-
veelheid onbruikbare roofgrond
vrij. Deze wordt opgeborgen in een
kleine (bestaande of nieuwe) diepe
zandwinplas, zodanig dat deze
geheel wordt opgevuld. In dit voor-
beeld kan een gedeelte in een
bestaande zandwinplas geborgen

worden maar deze is niet groot
genoeg en zal dus verruimd moe-
ten worden. Dit levert nog eens 
0,8 miljoen m3 toutvenant.

In totaal komt uit dit project 5,8
miljoen m3 ruw zandmengsel
beschikbaar. De ingeschatte fractie
industriezand is gemakshalve ge-
steld op 50 %, d.w.z. 2,9 miljoen m3

ofwel 4,6 miljoen ton20. De overige
50% wordt achtergelaten of terug-
gestort in de geulen, zodat de
bodem daarvan niet ligt op 8 maar
op 4 meter onder maaiveld.

De industriezandproductie is in dit
voorbeeld 28 000 ton per hectare
winbaar oppervlak (4,6 miljoen
ton/160 hectare). We gaan er vanuit
dat met een dergelijk winvolume,
zeker in combinatie met de
opbrengst uit keramische klei, de
gehele uiterwaard van 300 hectare
door de ontgronder kan worden
aangekocht en ingericht (en dat
tevens een beheerbijdrage kan
worden geleverd) in het kader van
zelfrealisatie. In die zin wordt de
omrekeningsfactor niet 4,6 miljoen
ton/160 hectare maar 4,6 miljoen
ton/300 hectare ofwel: afgerond
kan 15 500 ton industriezand 1 hec-
tare uiterwaard ‘dragen’.

De uiterwaard die we in dit voor-
beeld hanteren grenst over een
lengte van 4 kilometer aan de rivier.
Industriezand komt langs de Waal
voor vanaf Nijmegen tot aan de
omgeving van Tiel, d.w.z. over een
lengte van 31 kilometer. Als de 
verhouding in dit voorbeeld (160
hectare zandwinning op 300 ha
uiterwaard) over deze 31 kilometer
wordt geëxtrapoleerd en als we er
van uitgaan dat zandwinning in de
helft van de uiterwaarden mogelijk
is, kan de zandmotor op een win-
oppervlakte van in totaal 31/4 x 160
= 1 240 hectare worden ingezet met
een totale opbrengst aan industrie-
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19 De kleimotor levert in het rekenvoorbeeld
voor deze uiterwaard dus 53 hectare
WaalWeelde landschap. Zie voor de reken-
methode paragraaf 3.1

20Er is gerekend met 1 m3 = 1,6 ton



zand van 1 240 hectare x 28000 ton
= 35 miljoen ton. Dit kan niet alle-
maal voor 2015 worden gewonnen.
Uit consultatie van enkele bedrij-
ven in de industriezandsector blijkt
dat een gangbare, drijvende pro-
ductie-installatie gemiddeld 1,5 mil-
joen ton industriezand per jaar
moet produceren om rendabel te
zijn. Twee van dergelijke installaties
zouden in 9 jaar tijd gemiddeld 27
miljoen ton industriezand kunnen
produceren en de markt zou dit
kunnen absorberen. De zandsector
zou op deze manier in de periode
tot 2015 in principe maximaal 1700
hectare kunnen inrichten.

Deze zandwinmethode moet
verder in samenwerking met het
bedrijfsleven, andere belangheb-
benden en lokale betrokkenen 
worden verfijnd, om tot ruimtelijk
en financieel haalbare resultaten 
te komen.

39Samenvattend
• De theoretische productie van industriezand in de Waal-

uiterwaarden tussen ruwweg Nijmegen en Tiel, bedraagt

volgens de hier gehanteerde methodiek 35 miljoen ton. 

Dit volume is haalbaar bij een subtiele vorm van zandwin-

ning zoals beschreven in Over Winnen en Zandgenoten! Voor

deze manier van winnen bestaat maatschappelijke steun;

• Een volume van 35 miljoen ton is het equivalent van een

winoppervlakte van 1240 hectare en een uiteindelijk te 

realiseren rivierveilig natuurareaal van 2250 hectare;

• Deze hectares kunnen door de zandsector worden herin-

gericht in het kader van zelfrealisatie zonder dat hiervoor

een Rijksbijdrage nodig is, op voorwaarde dat het tempo

samenhangt met de gangbare afzetmogelijkheden.

Omgerekend in euro’s betekent dit een bijdrage vanuit de

markt van circa € 70 miljoen21;

• Het tempo waarin arealen door de zandsector worden op-

geleverd is afhankelijk van allerlei factoren. Als in 2007 

met de winning zou worden gestart, zijn tot 2015 maximaal

9 jaren beschikbaar en daarin zou 27 miljoen ton industrie-

zand gewonnen kunnen worden. Dit komt tot 2015 neer op

een equivalent van 1700 hectare herinrichting. Als dit met

Rijksmiddelen zou moeten gebeuren zou dat de belasting-

betaler € 51 miljoen kosten. In verband met procedures 

zullen in de periode tot 2015 waarschijnlijk maximaal 5

winjaren beschikbaar zijn. In die periode zou de zandmotor

3 of 4 uiterwaarden kunnen inrichten;

• Reliëfvolgende maaiveldverlaging kan een forse rivier-

verruiming opleveren. Als deze benadering op ten minste 5

goedgekozen plekken wordt toegepast, is dit waarschijnlijk

voldoende om de Ruimte voor de Rivier doelstelling te

halen;

• Benedenstrooms van Tiel kunnen de gehanteerde principes

worden toegepast voor ophoogzand. De vraag naar grotere

hoeveelheden ophoogzand is echter zeer grillig.

21 uitgaande van een bedrag voor aankoop 
en inrichting van € 30 000 per hectare
(bron: Gebiedsplan Natuur en Landschap
Gelderland
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Zandvoorraden in het winterbed

Hoe dichter het zand aan de oppervlakte ligt, hoe aantrekkelijker 

de locatie is voor zandwinning.







In opdracht van:
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Diepteligging zandpakket
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Tijdelijke en permanente
natuur: de groene motor

Ecologische Hoofdstructuur

Alle uiterwaarden in het projectge-
bied van WaalWeelde vallen onder
de Vogelrichtlijn, met uitzondering
van hier en daar enkele kleine
enclaves. Ten oosten van Nijmegen
wordt het winterbed ook be-
schermd door de Habitatrichtlijn/
Natura 2000. Kwetsbare soorten
zijn overal in ons land beschermd,
dus ook buiten speciale bescher-
mingszones.

Vanwege de natuurwaarden in het
winterbed wordt hier een deel van
de Ecologische Hoofdstructuur
gerealiseerd, in totaal gaat het om
3298 ha natuur. Daarvan is 1841 ha
al aangekocht en gedeeltelijk inge-
richt. Het resterende deel, 1457 ha,
is wel begrensd in het gebiedsplan
Natuur en Landschap en budget
hiervoor is beschikbaar, maar de
terreinen zijn nog niet aangekocht.
Voor 2018 moet dit echter wel het
geval zijn. De gemiddelde snelheid
van aankoop en inrichting zal in de
komende jaren dus liggen op circa
135 hectare per jaar. Dit betekent
dat de realisatie van de EHS in de
periode tot 2015 zal leiden tot circa
1080 hectare nieuw natuurgebied
in het winterbed van de Waal.

De natuurwaarden in het winter-
bed van de Waal hebben, naast het
feit dat hier de EHS wordt gereali-
seerd, nog een andere consequen-
tie: de schop mag niet zomaar in 
de grond! Integendeel, alleen een
zorgvuldige maatwerkbenadering
zal de vergunningverlener (de Pro-
vincie) kunnen bewegen tot het
toestaan van ontgrondingen in het
winterbed van de rivier. Zo’n zorg-
vuldige benadering kent, afgezien
van de wijze waarop de delfstoffen-
winning zelf wordt uitgevoerd (zie
vorige paragrafen) twee aspecten:
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Cyclisch beheer
Spontane ontwikkeling in de

uiterwaarden betekent dat ooi-

bossen en rivierduinen tot ont-

wikkeling komen en geulen 

geleidelijk aan dichtslibben.

Hierdoor neemt de hydraulische

weerstand toe en wordt de

afvoercapaciteit verlaagd. 

Een samenwerking van Staats-

bosbeheer, Rijkswaterstaat, ARK

en Radboud Universiteit presen-

teerde in 200622 het handboek

cyclische verjonging, waarin een

grootschalige beheervorm voor

dynamische riviernatuur wordt

geïntroduceerd. Het principe leidt

tot een duurzaam, veilig maar ook

efficiënt vegetatie- en sediment-

beheer. Uitgangspunt is op mo-

menten en plaatsen dat het echt

nodig is, een forse ingreep te

doen die de rivier weer ruimte

geeft. De ingrepen zijn van een

zodanige omvang dat er structu-

reel op uiterwaardniveau ruimte

wordt gecreëerd door ooibos te

kappen en te rooien en de bodem

te verlagen. Daarna kan de

beheerder gedurende een lange

reeks van jaren wegblijven.

Grootschalig begrazingsbeheer

zorgt ervoor dat de hydraulische

weerstand na de ingreep zo lang

mogelijk op een aanvaardbaar

niveau blijft. Meer hierover in 

bijlage 1.

22 Peters, B.W.E, E. Kater en G. Geerling.
Cyclisch beheer in uiterwaarden;
natuur en veiligheid in de praktijk.
Uitgave van Staatsbosbeheer, ARK,
Rijkswaterstaat en Radboud
Universiteit, April 2006.



• de eindsituatie, dus na de aanleg
van de geulenpatronen, moet in
ecologisch opzicht rijker en duur-
zamer zijn dan de huidige situa-
tie. Er is op dit punt al de nodige
kennis en ervaring opgedaan 
in andere gebieden en het pro-
gramma Biosafe, ontwikkeld
door de Radboud Universiteit
Nijmegen, biedt de mogelijkheid
projecten op dit punt te toetsen
(zie hoofdstuk 6).

• ook gedurende de uitvoerings-
termijn (planvorming, graafwerk,
afrondingswerkzaamheden)
moeten de condities voor de
natuur zo gunstig mogelijk zijn.
Op dit punt biedt het concept
Tijdelijke Natuur een goed aan-
knopingspunt.

Indien gekozen wordt voor reliëf-
volgende maaiveldverlaging kan
het nog jaren duren voordat het
eindbeeld is gerealiseerd. Het is
jammer om de natuur – en mensen
die daarvan willen genieten – al die
jaren te laten wachten. Inzetten op
tijdelijke natuur, daarna het graaf-
werk verrichten en tenslotte de
eindinrichting realiseren, is een
aantrekkelijker strategie.

De huidige omgang met natuur

Voorafgaand aan een nieuwe
inrichting van de uiterwaarden is in
de eerste plaats nodig dat dit pla-
nologisch is toegestaan. Bieden het
– eventueel gewijzigde – bestem-
mingsplan en streekplan de nodige
ruimte, dan zijn we er nog niet.
Voordat de schop de grond in kan,
moeten er nog diverse vergunnin-
gen worden aangevraagd – onder
andere in het kader van de Flora- 
en Faunawet. Omdat met reliëf-
volgende maaiveldverlaging een
grote bijdrage kan worden geleverd
aan het ecologisch herstel van het
rivierengebied, zou je denken dat
dit wel goed zit. Maar zo simpel ligt
het niet.

In de eerste plaats zal niet het
gehele uiterwaardengebied als
natuurgebied worden ingericht: het
idee is immers dat op de hogere
delen ook plaats is voor bijv. wonen
of steenfabrieken, horeca, of ver-
blijfsrecreatie. In de tweede plaats
zal ook op locaties die uiteindelijk
wél een natuurbestemming krijgen
toch de bestaande natuur verdwij-
nen op het moment dat het land-
schap reliëfvolgend wordt ontgra-
ven. In beide gevallen is dus een
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De knoflookpad is een van de ‘Angst-
gegners’ van het Nederlandse bedrijfs-
leven. Uit angst voor het opduiken van
deze en andere beschermde soorten
worden terreinen die nog niet toe zijn
aan hun uiteindelijke inrichting, vaak
jarenlang gemaaid. Jammer, want al
die tijd zou zich op dergelijke locaties
een spectaculaire natuur kunnen ont-
wikkelen, waar ook voor recreanten
veel te beleven valt. (Foto:Wikipedia).
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De Ecologische Hoofdstructuur in
wording. Rood is reeds in eigendom
van terreinbeherende natuurbescher-
mingsorganisaties of Bureau Beheer
Landbouwgronden, geel is begrensd
maar ‘ongebruikt’. Rose aangegeven
zijn gebieden die zijn aangekocht
maar nog niet ingericht. Groen zijn
gebieden die niet via de EHS zullen
worden aangekocht/ingericht.
(Bron: Provincie Gelderland)

De Ecologische Hoofdstructuur
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ontheffing nodig in het kader van
de Flora- en Faunawet. In de prak-
tijk zal een initiatiefnemer (of het
nu een ontgronder is of een wo-
ningbouwer) daarom zijn best
doen om, voorafgaand aan het
moment waarop de schop de grond
in gaat, de natuurwaarden in het te
ontwikkelen gebied zo laag moge-
lijk te houden – bij voorbeeld met
een intensief maaibeheer. Zolang er
geen beschermde soorten zitten is
de kans op een ontheffing immers
het grootst. Vanuit het perspectief
van de initiatiefnemer een logische
manier van doen, maar voor natuur
en landschap een gemiste kans.

Tijdelijke Natuur – 

permanente aanwinst

Als een bestemmingswijziging een-
maal rond is, bijv. van landbouw-
grond naar natuurgebied of woon-
locatie, duurt het vaak nog jaren
voordat die bestemming daadwer-
kelijk wordt gerealiseerd. In die
periode, en soms is dat meer dan
tien jaar, kan zich spectaculaire en
voor bezoekers aantrekkelijke
natuur ontwikkelen. Natuurlijk is
het niet leuk wanneer dat prille
paradijs na verloop van tijd ver-
dwijnt onder bulldozers die geulen-
patronen aanleggen of gebiedsde-
len bouwrijp maken. Maar laten we
daarom jaren van plezier aan ons
voorbij gaan?

De natuur hoef je zoiets niet te vra-
gen. Juist in een dynamische delta
als de Nederlandse, leven van natu-
re vele honderden planten- en dier-
soorten, waaronder beschermde,
die zich snel kunnen vestigen, om
na een paar jaar als de successie
voortschrijdt weer hun biezen te
pakken. Voor hen is Tijdelijke Na-
tuur de essentie van hun bestaan.
Ook voor veel soorten die niet zo
snel verkassen is een tijdelijk
natuurgebied een welkome aanvul-
ling op het overige, meer statische
deel van de Nederlandse natuur.

Tijdelijke natuurgebieden: ruimte 
voor mensen, planten en dieren.
Tijdelijk – dat wel, maar het plezier 
is er niet minder om.
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• Van het winterbed van de Waal zal 3300 hectare onderdeel

worden van de Ecologische Hoofdstructuur. Het tempo van

verwerving en inrichting is circa 135 hectare per jaar. 

Dit betekent dat in de periode tot en met 2015 door de

‘EHS-motor’ nog circa 1080 hectare zal worden aangekocht

en ingericht.

• Als een gebied een bestemming heeft als bijv. ontgron-

dingslocatie, woningbouwgebied of industrieterrein duurt

het vaak lange tijd, soms wel 10 jaar, voordat de schop de

grond in gaat.

• Die periode kan benut worden om de natuur in het betref-

fende gebied volop de ruimte te geven.

• Daarvoor is nodig dat de ontgronder of bouwer, voordat hij

de natuurontwikkeling start, een ontheffing krijgt van de

Flora-en Faunawet, die hem in staat stelt het project te 

starten zodra hij dat wil. 

• Op deze manier profiteren natuur, omwonenden (wandelen,

vissen etc.), ondernemers (imagowinst) en vergunning-

verleners (minder gedoe).

• Binnen de natuur- en milieubeweging bestaat brede steun

voor het concept Tijdelijke Natuur.

• Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is

in samenwerking met InnovatieNetwerk doende om in de

nabije toekomst meer mogelijkheden te scheppen voor

Tijdelijke Natuur.

• Voor het beheer van het nieuwe Waallandschap kan het 

concept van cyclisch beheer worden ingezet.

Aanwijzing van een terrein als tij-
delijk natuurgebied betekent dat
het huidige beheer (afwateren, slo-
ten schonen, bemesten, ploegen,
maaien, spuiten) wordt stopgezet,
gronden uit pacht worden gehaald
en landbouwkundig gebruik wordt
gestopt: er wordt ruim baan ge-
maakt voor planten en dieren die
zich er willen vestigen. Indien wen-
selijk vanuit ecologisch oogpunt
kan een aantal maatregelen wor-
den getroffen om de uitgangssitua-
tie voor Tijdelijke Natuur zo gunstig
mogelijk te maken, maar spontane
ontwikkeling is het uitgangpunt.
Onderdeel van de filosofie is ook
dat de natuur in tijdelijke natuur-
gebieden vrij toegankelijk is voor
mensen die er van willen genieten.
Hiermee dient bij inrichting en be-
heer rekening te worden gehouden.

Van risico naar kans

Uit onderzoek23 blijkt dat de natuur
in Nederland er permanent baat bij
heeft als ruimte wordt gemaakt
voor Tijdelijke Natuur. Binnen de
natuur- en milieubeweging bestaat
brede steun voor het concept. Toch
zit juist de Flora- en Faunawet de
ontwikkeling van Tijdelijke Natuur
in de weg, omdat ondernemers
bang zijn voor de risico’s die ze
lopen: vestigt zich een beschermde
soort in hun projectgebied dan kan
dat lange, kostbare procedures
opleveren op het moment dat de
schop de grond in moet. Het Minis-
terie van LNV en InnovatieNetwerk
zijn doende deze barrière weg te
nemen door het opstellen van een
beleidslijn en het voorbereiden van
de nodige jurisprudentie.

23 Linnartz, L. Tijdelijke natuur en beschermde
soorten: permanente winst. Een ecologi-
sche onderbouwing. InnovatieNetwerk,
rapport 06.2.134, Utrecht, 2006.



Bouwstrategieën

Er is een grote behoefte aan wo-
ningen in een groene omgeving,
liefst aan het water. Woningbouw
kan, net als delfstoffenwinning, een
financiële drager zijn voor de ruim-
telijke ontwikkeling die we in deze
InspiratieAtlas schetsen. Fraaie
combinaties van beide liggen dus
in het verschiet. Het nieuwe Streek-
plan Rivierengebied biedt ruimte
voor de bouw van woningen in het
rivierengebied, waarbij wordt uit-
gegaan van aantallen in de orde
van 1000. Waar deze woningen
gaan ‘landen’ wordt open gelaten.
Tot nu toe wordt vooral gekeken
naar de locaties met EMAB status
(Experimenten met Aangepast
Bouwen) – langs de Waal zijn dat er
vier: Beuningen, Tiel, Zaltbommel
en Vuren. Het patroon van geulen
en daartussen gelegen ‘eilanden’
biedt echter veel meer ontwikke-
lingsruimte, zeker als ook gewerkt
wordt met risico- en functiediffe-
rentiatie.

Deze InspiratieAtlas gaat niet uit
van slechts vier EMAB locaties
langs de Waal, maar zinspeelt op
veel meer ruimte voor woning-
bouw, recreatie of riviergebonden
bedrijvigheid, en zelfs in de toe-
komst op het betrekken van delen
van het binnendijkse grondgebied
door dijkteruglegging. Daarmee

kan, in aanvulling op delfstoffen-
winning, Ruimte voor de Rivier en
EHS, een belangrijke aanvullende
financiële peiler onder de herinrich-
ting van de Waal worden gezet, die
boven het in de woningbouw gang-
bare niveau uitstijgt van een extra
recreatieve route of een landmark.
De woningbouw kan in onze filoso-
fie alleen worden toegestaan als
deze een actieve bijdrage levert aan
de veiligheidsdoelstellingen en
ruimtelijke doelstellingen voor de
Waal en als deze wordt gekoppeld
aan de verplichting om bij te dra-
gen aan de herinrichting van delen
van het gebied.
Daarbij is ook risicodifferentiatie
mogelijk. Het ruimtegebruik kan zo
worden georganiseerd dat het past
binnen een bepaald risicoprofiel
dat daarvoor acceptabel is. Dit kan
op verschillende manieren of com-
binaties daarvan (zie ook bijlage 2):
• Koppelen van bepaald ruimte-

gebruik aan de juiste locaties
(met het juiste risicoprofiel),
bijvoorbeeld seizoensgebonden
kampeerterreinen op locaties die
’s zomers droog blijven, waarbij
de centrale verblijfsgebouwen
nog wat hoger liggen om ook 
’s winters droog te liggen;

• Het aanpassen van de betreffen-
de ruimtelijke functie zelf
(wonen op palen e.d.);
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Inspelen op water: bouwen op palen
of op een terp.



• Het aanpassen van het risico-
profiel van locaties aan het
gewenste ruimtegebruik en de
gewenste fysieke inrichting,
bijvoorbeeld door ophoging
(mits gecompenseerd door 
bijvoorbeeld extra geulen).

Een bouwstrategie waarin functie-
en risicodifferentiatie wordt gekop-
peld aan de aanleg van een nieuw
reliëfrijk winterbed, biedt kansen
op een gecombineerde ontwikke-
ling van landschappelijke-, woon-,
recreatie- en andere functies, waar-
bij zowel de vormgeving als de
financiering worden geïntegreerd.
Dit kan kwalitatief hoogwaardige
woonplekken opleveren, als alter-
natief voor of aanvulling op de
meer geconcentreerde bouw op
EMAB locaties24. In het onderstaan-
de wordt een aantal strategieën
nader uitgewerkt.

Uitwerking alternatieve

bouwstrategieën

Binnen het in deze atlas beschouw-
de gebied ligt 450 hectare hoog-
watervrij terrein. Dit zijn terreinen
die in veel gevallen in gebruik zijn
als bedrijventerrein (o.a. steen-
fabrieken, maar ook 80 hectare
industrieterrein direct ten oosten
van het Maas-Waalkanaal) en voor
bewoning. Ook ligt een deel van
deze terreinen braak.

Het ‘laadvermogen’ van de hoog-
watervrije terreinen voor wonin-
gen, er van uitgaande dat van de
450 ha er ca. 300 ha beschikbaar
kan zijn voor herstructurering
(omzetten van braakliggend terrein
of bedrijf naar woningbouw)
bedraagt bij 10 woningen per ha al
3000 woningen. Deze 10 woningen
per ha komen dan bovendien over-
een met een zeer ruime opzet. Het
aantal woningen dat potentieel in
het uiterwaardengebied kan wor-
den gerealiseerd kan eventueel ver-
der worden verhoogd door:
• Intensief te bouwen op beperkte

oppervlaktes, tuinen als het ware
‘in te leveren’ in ruil voor geza-
menlijk, collectief groen en
blauw, dat niet is gebonden aan
de hogere terreinen. Dit ‘rood
voor groen’-principe biedt inte-
ressante aanknopingspunten
voor de financiering;

• Aanvullende hogere terreinen te
creëren (als uitwerking van de
nieuwe reliëfrijke winterbedge-
bieden). In dit verband moet ook
worden gedacht aan uitruil: het
verlagen van bestaande hoog-
watervrije terreinen als hydrau-
lische compensatie voor nieuw
gecreëerde hoogwatervrije ter-
reinen;
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24Bij bestaande EMAB locaties gaat het,
met uitzondering van Tiel, steeds om voor-
malige bedrijfsterreinen met een relatief
hoge grondprijs en hoge saneringskosten.
Om deze hoge aanvangskosten te kunnen
dekken uit de opbrengst van woningbouw
zal al snel in hoge dichtheden gebouwd
moeten worden.

(Ill. uit: Poorten, J.J. ter, C. de Jong (2003) Bouwen met water. V+K publishing)<



• Bouwen dichtbij of aan de win-
terdijk; dit heeft bovendien als
voordeel dat de aanvullende kos-
ten voor verbindingswegen, aan-
takking op riolering en dergelijke
relatief beperkt zijn ten opzichte
van dieper in de uiterwaarden
gelegen bebouwing;

• Aangepast, innovatief te bouwen
(op palen, drijvend, etc.), wat veel
minder aan hoger gelegen loca-
ties is gebonden, en dus in begin-
sel in grote aantallen mogelijk is
(afgezien van allerlei specifieke
technische consequenties, zoals
nuts-aansluitingen).

Hieruit kan worden geconcludeerd
dat er mogelijkheden zijn voor
forse aantallen woningen in het
uiterwaardengebied als geheel,
waarmee de actuele beleidsruimte
van ca. 1000 woningen op basis van
het Streekplan sterk zou worden
overschreden. In hoeverre deze
potenties planmatig verder inge-
vuld gaan worden, zal daarnaast
afhangen van de ruimtelijke kwali-
teit die wordt nagestreefd en in
aansluiting op het open karakter
van het gebied.

Mede op basis van de hierboven
beschreven uitgangspunten kun-
nen voor ontwikkeling van het
wonen in de uiterwaarden de vol-
gende strategieën worden onder-
scheiden, die bij verdere uitwerking
ook met elkaar kunnen worden
gecombineerd:
• Herstructurering van bestaande

hoogwatervrije terreinen;
• Bebouwing van nieuw op te

hogen terreinen in combinatie
met de aanleg van geulen en/of
verlaging van bestaande hoog-
watervrije terreinen voor de
hydraulische compensatie;

• Verdicht bouwen door vervan-
ging van privaat door collectief
groen en blauw, en zodoende
beperking van de hoeveelheid te
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• Op basis van het nieuwe Streekplan

Rivierengebied is er beleidsruimte

voor de ontwikkeling van ca. 1000

woningen. Waar deze gebouwd

worden is niet ingevuld.

• In beginsel kunnen al deze wonin-

gen op de 4 aangewezen EMAB

locaties langs de Waal worden

gebouwd: de EMAB locaties zijn

daarvoor groot genoeg. Verder kan

een deel van de ca. 450 ha hoog-

watervrij terrein plus nieuw te

creëren hoogwatervrij terrein

potentieel worden ingevuld met

wonen, waarmee in potentie 

ruimte is voor duizenden extra

woningen.

• Afhankelijk van uitgangspunten

voor ruimtelijke kwaliteit en de

nieuwe inrichting van het winter-

bed kunnen bouwstrategieën 

worden toegepast die een combi-

natie zijn van bouwen op bestaan-

de en nieuw te creëren hoogwater-

vrije terreinen, geconcentreerd

bouwen waarbij private tuinen

worden ‘geruild’ voor collectief

groen en blauw en waarbij extra

kosten voor infrastructuur en 

nutsvoorzieningen worden gedeeld

en tenslotte het bouwen aan de

winterdijk.



creëren of te herstructureren
hoogwatervrij terrein;

• Concentratie van woningen op
‘eilanden’ in wat hogere aantal-
len, om de extra kosten van ver-
bindende infrastructuur, riole-
ring e.d. te delen;

• Bouwen aan of dichter bij de
winterdijk om hiervoor genoem-
de kosten te beperken.

Dynamisch vaarwegbeheer 

In deze InspiratieAtlas gaan we er
van uit dat de aanleg van geulen-
stelsels zoveel rivierverruiming
oplevert dat kribverlaging geheel
of grotendeels achterwege kan blij-
ven, indien de werkzame concepten
tot een slim ontwerp bij elkaar wor-
den gebracht. Ongemoeid laten
van de huidige kribben is dus het
uitgangspunt. We hebben echter
ook nog verkend of in sommige
riviertrajecten het vanaf 1850
‘genormaliseerde’ (rechte) zomer-
bed weer meanderend gemaakt
kan worden, om daarmee het
‘geheugen’ en het autonome
gedrag van de zandrivier beter te
bedienen en beheerkosten uit te
sparen.

De Waal verliest jaarlijks circa 
375 000 m3 sediment aan het bene-
denstroomse gebied25. Dit leidt tot
bodemdaling maar ook tot rivier-
duinen in de vaarweg, die een
obstakel zijn voor de scheepvaart.
Tussen 1980 en 1990 werd jaarlijks
450 000 m3 zandig materiaal uit de
Waal weggebaggerd, daarna is de
hoeveelheid teruggebracht tot
enkele 10 000-den m3 boven-
strooms van Tiel en 180 000 m3 per
jaar benedenstrooms, in combina-
tie met de aanleg van vaste lagen
in de vaarweg bij Nijmegen en
Erlecom. Het gebaggerde materiaal
wordt teruggebracht in de diepere
delen van de vaarweg, om sedi-
mentverlies tegen te gaan.

Conclusie is dat de vaarweg perma-
nent onderhoud nodig heeft en dat
dit naast kosten (circa € 2 miljoen
per jaar= € 20 miljoen per 10 jaar)
ook veiligheidsrisico’s en beperkin-
gen met zich meebrengen.
Onze hypothese is nu als volgt:
herstel van de lichte mean-
dering in de rechtgetrokken
delen van de vaarweg leidt
mogelijk tot een stabieler
morfologisch patroon op de
rivierbodem. Daarvoor zouden
de kribben in deze riviertrajecten
over enkele kilometers niet aan
beide zijden, maar aan één zijde
van de rivier ingekort kunnen wor-
den of zelfs geheel verwijderd. Het
zomerbed dat zo ontstaat, mean-
dert zo licht dat het de scheep-
vaartroute niet langer maakt, maar
wel de extreme sedimentatie van
delen van de vaargeul vermindert.
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25 Zie Natuurlijke oevers Waalbochten, i.o.v.
RWS Oost-Nederland, Stroming 1994.



in
spiratieatlasW

aalW
eelde

54

Regioadvies/streekplankaart met de
gereserveerde dijkterugleggingen.
De sterren markeren locaties voor een
kansrijk integraal project.27

Bron: provincie Gelderland

Dijkteruglegging

In Ruimte voor de Rivier is dijkterug-
legging toegepast als een mogelijk-
heid om op knelpunten te voldoen
aan de gestelde opgaven. De dijkte-
ruglegging bij de Waalsprong/Dijk
Veur Lent en bij Munnikenland bij
Loevestein zijn al geprogrammeerd
en worden momenteel in planstu-
dies uitgewerkt. In het Regio-advies
is daarnaast een aantal plekken
langs de Waal gereserveerd voor
dijkteruglegging. Het gaat dan om
kleinere trajecten zoals de Snor bij
Herveld, de Waalbandijk tussen
Ewijk en Winssen en de dijk bij
Heesselt.

In het project Maas Waalconnectie
in Fort Sint Andries26 wordt herstel
van een hoogwaterverbinding tus-
sen het Waal- en Maasstroom-
gebied bepleit als een streekeigen
én hoogwaardige oplossing van het
veiligheidsvraagstuk.

In deze InspiratieAtlas wordt dijk-
teruglegging vooral gezien als een
mogelijkheid om in de toekomst
nieuwe vormen van landgebruik
mogelijk te maken, zoals bijvoor-
beeld de Maas-Waalconnectie
beoogt. Maar ook andere initia-
tieven, zoals de realisatie van
Nieuwe Rivieren, kunnen worden
beschouwd als nieuwe impulsen

om tot inrichting van het rivieren-
gebied volgens de filosofie van
Leven met Water te komen. Het zijn
dan impulsen die investeringen
aantrekken, en tegelijkertijd de
ruimtelijke kwaliteit van het rivie-
renland structureel versterken.
Tenslotte zijn het ook ingrepen die
de functie van het rivierengebied
als klimaatbuffer in zowel natte 
als droge tijden kunnen helpen 
vergroten.

26Bron: Stichting Symbiose tussen Veiligheid
en Natuur

27 Themakaart 9 ruimte voor de rivier, in
streekplan 2005, pag 79.
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Ook met evenementen kan de Waal
als bijzondere plek op de kaart worden
gezet. Het initiatief ViaMiles lanceert
hiervoor verschillende ideeën, waar-
onder de mogelijkheid voor het orga-
niseren van marathons over de dijken
en langs bijzonder plekken.

<De aanleg van Nieuwe Rivieren28 is,
net als dijkteruglegging en reliëf-
volgende maaiveldverlaging, een
impuls om de ruimtelijke kwaliteit in
een streek te versterken en tegelijker-
tijd de rivierveiligheid te verhogen.

<

28Bouwen aan Nieuwe Rivieren.
InnovatieNetwerk, 2007

< (Ill. WINN)



Bato’s Terp

Het buitendijkse bedrijventerrein Bato’s Erf
tussen Heerewaarden en Dreumel vormt
een obstakel in de waterafvoer van de
Waal. De Stichting Symbiose tussen
Veiligheid en Natuur heeft een plan
gemaakt voor de herinrichting van het
terrein en haar omgeving. Dit houdt in dat
het terrein wordt gesaneerd, wat een
waterstandverlagend effect heeft. De over-
tollige specie kan aangewend worden om
er een bijzondere locatie mee te realiseren,
bijvoorbeeld in de vorm van een landmark
of vliedberg. Dit levert in combinatie met
natuurinrichting van de uiterwaarden tot
en met Dreumel, een meerwaarde op voor
het rivierlandschap en de beleving ervan.
(Ill. Stichting Symbiose tussen Veiligheid
en Natuur)
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Drutensche Waarden

In 2003 heeft een aantal bedrijven in
de Drutensche waarden het initiatief
genomen om de uiterwaard en het
aansluitende binnendijkse gebied
gemeenschappelijk aan te pakken.
Op de illustratie een schets voor het
integrale plan dat mogelijkheden
biedt om het gebied optimaal te laten
functioneren. De combinatie van de
ontwikkeling van het bestaande
bedrijventerrein en nieuwe woning-
bouw biedt een economische impuls,
terwijl het plan een positieve bijdrage
levert aan de benodigde rivierverrui-
ming en de realisatie van de ecologi-
sche hoofdstructuur.

Millingerwaard 

In de Millingerwaard bij Kekerdom en
Millingen aan de Rijn wordt al jaren-
lang natuurontwikkeling gecombi-
neerd met reliëfvolgende ontkleiing.
Nog terwijl de machines aan het werk
zijn komt de riviernatuur volop tot
ontwikkeling. Het gebied is een trek-
pleister binnen de Gelderse Poort die
jaarlijks door 100 000 mensen wordt
bezocht. Daarmee heeft ook het lokale
toerisme een economische  impuls
gekregen.



Intermezzo
Werk in uitvoering

Op verschillende plaatsen zijn 

al projecten in voorbereiding 

die illustreren dat de ideeën 

van deze inspiratieAtlas ook 

in de praktijk toepasbaar zijn.

Waalsprong Nijmegen

In Nijmegen wordt intensief nage-
dacht over de aanleg van een hoog-
watergeul op de noordoever van de
Waal. De flessenhals in de rivier  
wordt zo verbreed en er ontstaan 
kansen voor nieuwe woonmilieus 
die georiënteerd zijn op de Waal.
(Ill. Gem. Nijmegen)

De Maascorridor; 
succesvolle samenwerking
Maasgemeenten

Na de grote hoogwaters in de negenti-
ger jaren hebben zeven Maasgemeen-
ten nabij Venlo en drie natuurorgani-
saties hun krachten gebundeld in het
project Maascorridor. Het is hun ambi-
tie om de Ingrepen ten behoeve van
hoogwaterbestrijding tevens investe-
ringen te laten zijn in natuur, land-
schap, recreatie, stadsvernieuwing en
plattelandsontwikkeling. In de 5 jaar
dat het project loopt is nu al een 10,5
kilometer lang aaneengesloten lint
van natuurgebieden ontstaan. Dankzij
de samenwerking is veel extern geld
aangetrokken vanuit verschillende
bronnen. En de bevolking profiteert
volop van de nieuwe mogelijkheden
en draagt het nieuwe rivierenland-
schap een warm hart toe.
(Ill. Gem. Venlo)

Waalfront Tiel

Impressie van een nieuwe Waalfront bij
Tiel, bij hoog- en bij laagwater. De
gemeente Tiel heeft in intensieve samen-
werking met haar inwoners een
Masterplan voor het Waalfront uitge-
werkt. De bewoners mochten vanaf het
begin van het project ideeën en wensen
aanleveren en werden gedurende het
project regelmatig geïnformeerd over 
het verloop ervan. Het resultaat is een
breed gedragen, integraal plan voor de
herinrichting van het stadsfront met
het gezicht naar de rivier.
(Ill. Gem. Tiel)

Bunswaard

Deze voormalige steenfabriek in de
gemeente Beuningen is als EMAB
locatie ontwikkeld door de particuliere
eigenaar en Stichting BOEi. Er ver-
rijzen circa 20 wooneenheden en 
de historische elementen van de
steenfabriek worden behouden en
gerestaureerd.
(Ill. Stichting BOEi)
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Zandafzettingen langs de Waal.



4 Ruimtelijke kwaliteit als 
sturing voor ambitie

Opgave

De doelstelling van WaalWeelde is om in samenhang met de rivierveilig-
heidsopgave een substantiële impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit
van het rivierengebied. Een belangrijke voorwaarde is dan wel om het
begrip ruimtelijke kwaliteit operationeel te maken en de discussie over
kwaliteit te voeren aan de hand van concrete ambities. Alleen dan wordt
het streven naar ruimtelijke kwaliteit een gezamenlijke doel, een instru-
ment dat mensen, plannen en projecten bindt.

De basis voor ruimtelijke kwaliteit ligt in onze ogen vooral bij de mate
waarin de essentiële fysieke eigenschappen van de Waal als zandrivier een
rol spelen in de ordening van het grondgebruik in dit gebied. Met andere
woorden: is het rivierenlandschap leesbaar? Is het gebruik op een logische
manier gekoppeld aan de fysieke eigenschappen van de rivier?

Ons wensbeeld voor ruimtelijke kwaliteit is een rivierenlandschap waarin
de dynamiek van de rivier voelbaar en leesbaar is, dat inspireert en ont-
roert door een vanzelfsprekende schoonheid. Ook duurzaamheid en de
mate waarin de verschillende functies die een gebied vervult op elkaar zijn
afgestemd, dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit.
Deze abstracte opgave maken we concreet aan de hand van zes aspecten:
• De Waal is een zandrivier. Dit biedt een prima aanknopingspunt voor

een nieuwe inrichting;
• Er kan meer samenhang komen in inrichting en gebruik. Het perspectief

is een lint van natuurontwikkelingsgebieden met daartussen verschil-
lende veelkleurige eilanden;

• Geef de samenleving haar uiterwaarden terug. De band tussen mensen
en de rivier wordt daardoor versterkt;

• Lelijke plekken moeten worden aangepakt;
• De riviergeschiedenis kan worden benut als inspiratiebron;
• De identiteit van de Waal moet concreet worden gemaakt.
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De Waal is een zandrivier

De Waal is de meest dynamische
rivier in het Nederlandse rivieren-
gebied. Toch zijn de morfologische
processen van oevererosie en zand-
en kleidepositie niet of nauwelijks
zichtbaar. Dit heeft alles te maken
met het feit dat het beheer van het
zomerbed de afgelopen decennia
vooral door het scheepvaartbelang
is gedicteerd. De Waal is hoofd-
transportas en functioneert daar-
om in eerste instantie als snelweg
voor het scheepvaartverkeer. Om
zoveel mogelijk te voldoen aan
(internationale) afspraken t.a.v. de
bevaarbaarheid, is het zomerbed
vastgelegd door middel van krib-
ben en wordt voortdurend gebag-
gerd om de vorming van zandban-
ken op de rivierbodem tegen te
gaan.
De rivierdynamiek kan wel degelijk
zichtbaar gemaakt worden zonder
de scheepvaart te hinderen in de
‘bermen van de snelweg’: de uiter-
waarden. Hier kan structureel meer
ruimte worden geboden aan de
morfologische en ecologische pro-
cessen van de rivier.
De eerste concrete opgave voor
deze rivierbermen is het ontwikke-
len van een integraal inrichtings-
beeld. een inrichtingsbeeld
waarin erosie en zanddepo-
sitie een dominante rol ver-

vullen zonder dat de
scheepvaart daar hinder
van ondervindt. Levende
rivierduinen en platen wor-
den dan weer vanzelfspre-
kende landschapselementen
langs het zomerbed.

Meer samenhang in de
inrichting en het gebruik;
het lint en de eilanden

Tot de jaren ’60-’70 is het beeld van
de uiterwaarden samenhangend
en eenduidig: een landschap geba-
seerd op een traditionele agrari-
sche bedrijfsvoering te midden van
een netwerk van hagen, dijkjes,
strangen, kleiputten, moerasachti-
ge laagten en rabattenbosjes.
Terwijl in het naoorlogse Nederland
de wenselijk geachte landbouw-
kundige intensivering en schaalver-
groting leidt tot een bijna volledige
herverkaveling van het bestaande
cultuurlandschap (1960-1985), gaan
de uiterwaarden door hun fysieke
beperking voor een optimaal agra-
risch gebruik een onzekere toe-
komst tegemoet.

Met Plan Ooievaar komt daar ver-
andering in: het natuurontwikke-
lingsperspectief levert een aantrek-
kelijk toekomstbeeld op voor de
uiterwaarden en vanaf 1985 wordt
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Bloeiend rivierduin langs de Waal. Slot Loevestein.
(Ill. uit Tomei, K. 2005. Over Holland. Scriptum publishers)



gestart met de uitvoering van
natuurontwikkelingsprojecten.
In 1988 in de Duurse waarden, in
1989 in de Blauwe Kamer, de
Gelderse Poort, de Ewijkse plaat en
in Koningsteen. In 1992 verschijnt
het plan Levende Rivieren, met een
trendbreuk naar het inschakelen
van de baksteenindustrie bij
natuurontwikkkeling.
Inmiddels is in de beleidsambitie
van de overheden het toekomst-
beeld van de uiterwaarden als
natuurgebied dominant geworden.
Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld
de Ecologische Hoofdstructuur,
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en
NURG-projecten29. Maar er be-
staan daarnaast andere inrich-
tingsvisies voor de toekomst van
het uiterwaardengebied. Zo zijn er
nog gebieden met een agrarisch
perspectief. Daarnaast zijn er loca-
ties die veel meer vanuit een cul-
tuurhistorische behoudsopvatting
worden beheerd, zoals Slot
Loevestein en de Rijnswaard en tot
slot is er een serie van hoogwater-
vrije (voormalige steenfabriek-) 
terreinen waarvoor op dit moment
een toekomstbeeld ontbreekt.

De rivier is de laatste tien jaar ook
steeds meer in de belangstelling
gekomen van de recreant, die heeft

ontdekt dat hier volop avontuurlij-
ke natuur te vinden is. In het per-
spectief van twintig jaar geleden
werd daar nog geen rekening mee
gehouden.
Het resultaat is een gefragmen-
teerd mozaïek dat kwaliteiten
heeft, maar nog niet af is. Halver-
wege de verbouwing moeten de
ideeën aangescherpt en de plannen
aangepast worden aan de nieuwe
wensen en eisen.

WaalWeelde zou het eind-
beeld weer scherp moeten
neerzetten, zodat er een
samenhangend beeld ont-
staat en er ruimte is voor
toekomstige ontwikkelingen.

De denklijn die verder in deze
InspiratieAtlas wordt uitgewerkt is
dat op basis van de zandrivier een
doorgaande meanderende struc-
tuur van dynamische natuurgebie-
den ontwikkeld zou kunnen wor-
den, waar eilanden in en naast
kunnen liggen waarvoor een ander
gebruiksperspectief zou kunnen
gelden.
Zo ontstaat het beeld van 
de waaluiterwaarden als
natuurontwikkelingsgebied
met daarbinnen verschillen-
de en veelkleurige eilanden.

61

Rivierberm: ruim baan voor natuur en
wandelaars.

29NURG: Nadere Uitwerking Rivierengebied
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Agrarische uiterwaard.

< De Duffelt, een ‘behouds’uiterwaard 
(Ill. uit: Bekhuis, J. e.a. 2002. Land van
Levende Rivieren. KNNV & ARK.)

Natuurontwikkelinguiterwaard
(Meinerswijk bij Arnhem).

<

<



Terrein van een voormalige steen-
fabriek in de Willemspolder, inge-
klemd tussen de Waal en een aantal
grote, voormalige zandwinplassen.
De achterste daarvan is ingericht als
overnachtingshaven. Het terrein tus-
sen de plassen en de winterdijk links
op de foto is in agrarisch gebruik.

<< Een reeks ‘dynamische’ uiterwaarden
vormt een natuurlint (blauwe arce-
ring) langs de Waal: dit zijn de gebie-
den die ook een belangrijke functie
gaan vervullen bij het afvoeren van
hoogwaters. Buiten dit licht meande-
rende winterbed is een meer flexibele
inrichting op eilanden mogelijk.

<

Dynamische en luwe
uiterwaarden

dijk

huidig zomerbed

dynamische uiterwaard

luwe uiterwaard



Gorinchem

Woudrichem

Vuren

Brakel

Herwijnen

Zuilichem

Haaften

Hellouw

Gameren

Zaltbommel

Tuil

Waardenburg
Opijnen

Hurwenen

Rossum

Varik

Ophemert

Heerewaarden

Dreumel

Tiel

Wamel Beneden-Leeuwen

Boven-Le

Echteld IJzendoorn

West Maas en Waa

Tiel

Neerijnen

Zaltbommel

Lingewaal  

Maasdriel

Geef de samenleving haar
uiterwaarden terug

De uiterwaarden en de dijken zijn
steeds meer het terrein geworden
van overheden. Natuurontwikke-
ling vervangt het agrarisch gebruik
waarna het beheer in handen komt
van een grote terreinbeherende
organisatie, zoals Staatsbosbeheer..
De moderne rivierdijk is vrij van
bewoning en beplanting en wordt
beheerd door het waterschap.
Andere vormen van gebruik zijn
binnen de huidige beleidsruimte
onmogelijk. Het lijkt er op dat
veiligheid te veel het domein is 
geworden van de overheid en te
weinig van de burger. Het veilig-
heidsdenken in een samenleving 
is altijd gerelateerd aan een aan-
wezige reële (tijdelijke) dreiging.
Wanneer die dreiging niet meer
zichtbaar is, verdwijnt het gevoel
van noodzaak te investeren in vei-
ligheidsmaatregelen. Het ‘hoog-
waterbewustzijn’ van de inwoners
van het rivierengebied moet op-
nieuw en ook hoog op de agenda.

Een overheid die volstaat met het
opleggen van beperkingen aan zijn
burgers krijgt deze cultuuromslag
niet voor elkaar.
Er moet meer ruimte komen voor
het invullen van de eigen verant-
woordelijkheid van de gebruikers:
geef de samenleving haar water-
kering en uiterwaarden terug.

de opgave voor het project
WaalWeelde is om nieuwe
gebruiksperspectieven voor
het uiterwaardengebied te
ontwikkelen, waarbij  het
bieden van meer flexibiliteit
voor toekomstige gebruiks-
mogelijkheden een belang-
rijke invalshoek zou moeten
zijn . Hierbij zou het om zowel 
tijdelijke als permanente gebruiks-
vormen kunnen gaan. De eerste
stap in deze zoektocht naar nieuwe
gebruiksperspectieven is een inven-
tarisatieronde van ‘droombeelden’
onder bestuurders van dit gebied
(zie hoofdstuk 5).
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Aandachtsgebieden voor ruimtelijke
kwaliteit (rood omlijnd).

Aandachtsgebieden ruimtelijke kwaliteit
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Oosterhout

Lent

Bemmel
Haalderen 
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Ooij

Erlecom
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Kekerdom Millingen a/d Rijn

Doornenburg

Hulhuizen

Pannerden
Aerdt

Herwen

Lobith

Tolkamer
Sp
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Druten

Beuningen

Neder-Betuwe Overbetuwe

Lingewaard    

Ubbergen

Rijn-waarden

Lelijke plekken

Ruimtelijke kwaliteit heeft ook
alles te maken met harmonie tus-
sen landschapsbeeld en gebruik
(tussen gebiedsinrichting en de fei-
telijke gebruiksbehoefte). Zowel de
unieke eigenschappen van de rivier
als de maatschappelijke wensen uit
het gebied zouden tot hun recht
moeten komen. Wanneer er zicht is
op de gebruikswensen, gaat het er
vervolgens om de juiste locaties
daarvoor te vinden. Die locaties zul-
len moeten samenhangen met het
inrichtingsconcept voor het gehele
Waalsysteem, maar ook met de
urgentie dat er iets moet gebeuren
met gebieden en locaties die nu
niet goed functioneren; de ‘lelijke’
plekken in het rivierengebied.
Deze plekken hebben vooral iets te
maken met de industriële bedrij-
vigheid op hoogwatervrije terrei-
nen waarvoor op dit moment geen
duidelijk ontwikkelingsperspectief
bestaat. Ook de resultaten van
naoorlogse zandwinningen, waar-

van de grootste zandwinplassen
moeizaam zijn in te passen in de
maatvoering van de huidige en toe-
komstige geulstructuren van het
Waalsysteem, worden beschouwd
als ‘lelijke’ plekken.
De herinrichtingsopgave voor de
hoogwatervrije terreinen is urgent,
maar de ontwikkelingsperspectie-
ven zijn ook nadat de nieuwe
beleidslijn Grote Rivieren operatio-
neel is geworden nog zeer onzeker.
Als onderdeel van deze Inspiratie-
Atlas hebben we de grote com-
plexen langs de Waal benoemd en
op kaart gezet, die vanuit meerdere
invalshoeken als ‘aandachts-
gebieden ruimtelijke kwali-
teit ’ kunnen worden betiteld.
Het gaat hierbij om een mix van
overwegingen: herinrichtingsopga-
ven, sanering, schaalaanpassingen,
herstel relatie binnen-/buitendijks
en het beter verankeren van geïso-
leerde cultuurhistorisch waarde-
volle objecten.
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Riviergeschiedenis als 
inspiratiebron voor de 
toekomstige inrichting

Nieuwe ontwikkelingen scoren
kwalitatief hoog wanneer zij zich
goed verhouden tot de geschiede-
nis van het gebied en de aanwezige
gelaagdheid van het landschap.
Met de hiervoor beschreven insteek
vanuit de zand- en kleimotor is
eigenlijk automatisch de aandacht
voor de morfologische ondergrond
in de planuitwerkingen gegaran-
deerd.

in de planstrategie van
WaalWeelde zullen veel
explicieter dan in het recen-
te verleden geschiedkundige
morfologiekaarten, waarin
de opeenvolging in de tijd
van geulen en oeverwallen
van het riviersysteem wor-
den verbeeld, een dominante
rol kunnen spelen. Hiermee
komen ook buitendijkse locaties
met een mogelijke bewonings-
geschiedenis veel sneller in beeld
en kan hier in de planvorming 
rekening mee gehouden worden.

Op zoek naar sterke 
dragers voor de
Waalidentiteit

Als reactie op het belangrijker wor-
den van de Europese Unie als gevolg
van de globalisering, ontwikkelt
zich op regionaal niveau de behoef-
te aan meer eigenheid en onder-
scheid. De regio als identiteits-
drager wordt steeds belangrijker.
In een sterk regionaal imago van
het rivierengebied horen de
Waaluiterwaarden als beeldmerk.

het project WaalWeelde,
dat wil nadenken over de
nieuwe samenhang in het
buitendijkse gebied, zou de
ambitie moeten hebben om
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Oosterhoutse uiterwaard, met jonge
rivierduinen na hoogwater 1995 (deze
zijn door intensief agrarisch gebruik
weer vervaagd).



de dragers voor deze waal-
identiteit te benoemen en
concreet te ontwikkelen.
Naast een sterk inrichtingsbeeld
voor het uiterwaardengebied (het
natuurlint met daarbinnen eilan-
den die andere functies kunnen
hebben) gaat het er ook om hoe 
dit gebied beleefbaar is of wordt
gemaakt. Ten eerste zou nagedacht
kunnen worden over het gebied als
recreatief-toeristisch product, dat
voortbouwt op het inrichtingscon-
cept van het doorgaande natuurlint
en de eilanden. Een belangrijk
aspect hiervan is het veel beter
faciliteren van de toegankelijkheid
van de onderdelen van het systeem
(de uiterwaarden) en van de rivier
als geheel. Wat dit laatste betreft is
een doorgaand ‘Waalpad’ door de
nieuw in te richten oeverzone van
de Waal, naast de routes over de
kruinen van de winterdijk een wel-
kome aanvulling op het recreatieve
netwerk van het rivierengebied, dat
zich nu nog vooral binnendijks en
op de dijk bevindt. Zo wordt het
gevoel van de continuïteit van het
natuurlint langs de Waal versterkt.
Ook het initiatief van het kunstpro-
ject ‘Bakens aan het water’ zou een
goede bijdrage aan de versterking
van dit beeld kunnen leveren.
In de tweede plaats zou moeten
worden nagedacht over het rivie-
rengebied als specifiek vestigings-
klimaat voor bewoning. Dit zou
niet alleen moeten gelden voor de
(binnendijkse) rivierfronten van
dorpen en steden, maar ook voor
het buitendijkse gebied. Met de
introductie van de EMAB-projecten
is al getracht een impuls te geven
aan het denken over nieuwe woon-
vormen in relatie tot de rivierdyna-
miek.
WaalWeelde vormt de aanleiding
om de nu nog geïsoleerde EMAB-
projecten op gebiedsniveau te
beschouwen en te onderzoeken of

er sprake zou kunnen zijn van ‘spe-
cifieke Waalwoonvormen’ die rea-
geren op bijvoorbeeld een veel 
breder palet aan risicoprofielen 
dan wat nu wordt gehanteerd (bui-
tendijks – onveilig en binnendijks –
veilig).
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Tijdelijk gebruik van rivieroevers.
links het Waalstrand tijdens de
Vierdaagse, rechts Rio Besos,
Barcelona.

onder Struinen en wandelen.



5 Toelichting op de wens- 
en inspiratiekaart

In het voorgaande hoofdstuk hebben we de gereedschapskist voor de
transformatiemogelijkheden van de uiterwaarden van de Waal rijkelijk
gevuld. Het gaat om zoveel ideeën en mogelijkheden, dat de noodzaak tot
het aanbrengen van samenhang tussen deze op zichzelf staande ingrepen
ontstaat. Zo kan tot een inrichting van de Waal worden gekomen die duur-
zaam is, een hoge mate aan flexibiliteit biedt en een hoge ruimtelijke 
kwaliteit heeft.

Om tot deze samenhang te kunnen komen is een zoektocht naar een zin-
volle inperking en structurering van de keuzevrijheid nodig. We weten
welke gereedschappen we kunnen gebruiken en hebben nu een handlei-
ding nodig om erachter te komen hoe we ze succesvol kunnen toepassen.

De zoektocht is in twee rondes doorlopen. De eerste ronde bestaat uit het
inventariseren van de wensen van de gemeenten aan de Waal. Deze ver-
kenning leidt tot een rijk palet aan droombeelden over het toekomstige
gebruik.

In de tweede ronde onderzoeken we hoe we een inspiratiekaart voor de
inrichting van de Waal kunnen maken die ruimtelijke kwaliteit biedt en
tevens voldoende flexibiliteit heeft, zodat het droombeeld van het toe-
komstige gebruik ingevuld kan worden. Om een goede ruimtelijke kwali-
teit te kunnen garanderen moet er gekozen worden voor een duidelijk
hoofdprincipe dat geldt voor de hele Waal. Dit is het inrichtingsprincipe
van hoogwatergeulen en gebruikseilanden.
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Toelichting wenskaart

De wensen en plannen die door de
wethouders van de gemeenten aan
de Waal zijn geuit, hebben te
maken met:
• Natuurontwikkeling
• Woningbouw
• Sanering fabrieksterreinen
• Uitbreiding bedrijventerreinen
• Havens
• Ontgrondingen
• Dijkverleggingen
• Graven nevengeulen
• Aandacht voor cultuurhistori-

sche elementen
• Recreatieve toegankelijkheid
• Recreatiehavens
• Campings

Uit de inventarisatie blijkt dat de
natuurontwikkelingstrategie die
vanaf de jaren ’90 is ingezet, door-
gezet zou moeten worden, maar
dat er meer aandacht moet komen
voor recreatieve gebruiksmogelijk-
heden van de nieuwe natuur.
Verder zijn er veel wensen met
betrekking tot herinrichting van de
hoogwatervrije terreinen. Op dit
moment kan er weinig tot niets 
als gevolg van de strenge toet-
singscriteria die de rivierbeheerder
hanteert. Om deze ‘patstelling’ te
doorbreken zou meer flexibiliteit
een sleutelbegrip kunnen zijn.
Flexibiliteit zowel voor de rivier-
beheerder als voor de toekomstige
gebruikers van de uiterwaarden.

Wanneer alle wensen in kaart
worden gebracht komen er vijf
gebieden naar voren waar voor de
verwezenlijking van de gebruiks-
wensen een rivieroverschrijdende
aanpak wenselijk is (zie gele recht-
hoeken in de kaart). Een van die
gebieden ligt bij Tiel. Aan de Tielse
oever zijn wensen voor recreatie en
woningbouw, terwijl de beschikba-
re ruimte in de uiterwaarden klein
is. Aan de overkant van de rivier lig-
gen echter de grote uiterwaarden
van Wamel, waar uiterwaardver-
graving gewenst is. Door samen-
werking aan te gaan kan de rivier 
in zijn grotere samenhang gezien
worden en ontstaat er meer flexi-
biliteit voor de inrichting van een
kleiner deel ervan.
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Inventarisatie riviergebonden plannen

Gorinchem, Lingewaal, Neerijnen, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard,

Rijnwaarden, Woudrichem, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal, Druten,

Beuningen, Nijmegen, Ubbergen, Millingen a/d Rijn



West Maas en Waal

D

n Ned

Tiel

en

Maasdriel

Opijnen

Hurwenen

Rossum

Varik

Ophemert

Heerewaarden

Dreumel

Tiel

Wamel Beneden-Leeuwen

Boven-Leeuwen

Echteld IJzendoorn
Ochten 



ruten

Beuningen

der-Betuwe Overbetuwe

Druten

Afferden

Deest

Winssen

Ewijk

Dodewaard
Andelst

Beuningen Weurt

Nijmegen

Oosterhout

Lent

Bem

rivieroverschrijdend project

Waalbandijk, 60 km/u zone

Verbreding A50

zoeken naar zinvolle
relatie Maas - Waal  

wens gebiedsvisie

woningbouw

herontwikkeling
 werf/fabrieksterrein

uitbreiding bedrijventerrein

haven



Lingewaard    

Ubbergen

Rijn-waarden

Zoeken naar zingeving ‘Limes’

mmel
Haalderen 

Gendt

Ooij

Erlecom

Leuth

Kekerdom Millingen a/d Rijn

Doornenburg

Hulhuizen

Pannerden
Aerdt

Herwen

Lobith

Tolkamer
Spijk

75

ontgronding

dijkverlegging

graven nevengeul

natuurontwikkeling

aandacht voor
cultuurhistorisch element

recreatieve toegankelijkheid

recreatievaart/haven

camping

0m 2000m

In opdracht van:



Toelichting inspiratiekaart

Veel van de wensen die geformu-
leerd zijn voor het toekomstige
uiterwaardengebied zijn binnen de
huidige criteria, die de rivierbeheer-
der een belangrijke garantie voor
de afvoercapaciteit opleveren, niet
mogelijk. Om een oplossing te vin-
den voor deze problematiek zal er
een alternatieve hoogwaterstrate-
gie ontwikkeld moeten worden, die
flexibiliteit biedt voor gebruik van
de uiterwaarden.Deze nieuwe
hoogwaterstrategie bestaat uit het
graven van hoogwatergeulen langs
de gehele lengte van de Waal.
Samen vormen deze een doorgaan-
de meanderende structuur van
dynamische waterrijke natuurge-
bieden. Tussen de hoogwatergeu-
len kunnen eilanden liggen waar-
voor een ander gebruiksperspectief
mogelijk is.

Aan de hand van de legenda-een-
heden zullen we de inspiratiekaart
toelichten

Hoogwatergeulen

Met de klei- en zandmotor kan het
natuurlijke reliëf van de uiterwaar-
den weer tot uitdrukking worden
gebracht. Door reliëfvolgend en
selectief te ontgronden kunnen 
er hoogwatergeulen worden
gemaakt, die ten eerste ruimte 
bieden voor de verwachte hogere

piekafvoeren. Ten tweede kan de
opstuwing door bestaande hoog-
watervrije terreinen worden
gecompenseerd. Ten slotte kan er
ruimte geschapen worden voor
nieuwe eilanden in de uiterwaar-
den, die een aan het gebruik gerela-
teerde hoogte hebben.
Het tracé van de hoogwatergeulen
zal voor een deel afhankelijk zijn
van de bodemgesteldheid van de
uiterwaarden. Na het afgraven 
van de kleilaag zullen oude geulen-
patronen zichtbaar worden. Deze
kunnen verder uitgediept worden
door zandwinning.

In de inspiratiekaart staan alle
mogelijke hoogwatergeulen aan-
gegeven. Het aantal uiterwaarden
dat aangepakt moet worden om 
de rivierverruiming te faciliteren 
is lager. Door het aanleggen van 
meer hoogwatergeulen ontstaat
de gewenste flexibiliteit waardoor
andere gebruiksvormen toegestaan
kunnen worden.

Eilanden en hoogwatervrije 

terreinen

Door de aanleg van nevengeulen
kunnen hoogwatervrije terreinen
behouden blijven en een duurzame
bestemming krijgen. Oude fabrieks-
terreinen kunnen dan gesaneerd
worden en bijvoorbeeld ingericht
worden als woongebied.
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Twee manieren om hoogwatergeulen
aan te leggen in een uiterwaard. Een
enkele geul kan al voldoende zijn om
de gewenste waterstandsdaling te
bereiken. Een geul met vertakkingen
voegt vaak ruimtelijke kwaliteit toe
en levert nog een extra waterstands-
daling op. Hiermee wordt geantici-
peerd op de grotere hoeveelheden
water die we op de langere termijn
nog kunnen verwachten, maar als het
gewenst is, kan deze ‘overruimte’ ook
deels gebruikt worden om op goed-
gekozen plekken delen van de uiter-
waard op te hogen.



Daarnaast ontstaat de mogelijk-
heid tot aanleg van nieuwe eilan-
den. Hun hoogte is afhankelijk van
het risicoprofiel van het toekomsti-
ge gebruik. Op lage eilanden kan
tijdelijk gebruik, zoals een seizoens-
camping of een evenemententer-
rein, een plek vinden. Op hoge
eilanden kan gewoond worden.
Vier locaties in de uiterwaarden
zijn al aangewezen als EMAB-loca-
tie. Op deze vier terreinen kunnen
volgens een ruwe inschatting circa
1000 woningen gerealiseerd wor-
den. De dichtheid van bebouwing
zal vrij hoog zijn. Op de andere
hoogwatervrije terreinen is ruimte
voor verspreide bebouwing.
De bebouwing in de uiterwaarden
kan verschillende gedaanten 
aannemen. Als de eilanden hoog
genoeg zijn kunnen er traditionele
woningen gebouwd worden. In
gebieden met een hogere over-
stromingsfrequentie kunnen drij-
vende of paalwoningen gebouwd
worden. Bij hoogwater zullen de
woningen bereikbaar zijn door
bruggen of per boot, wanneer de
toegangswegen overstromen. Veel
ideeën voor nieuwe omgangs- en
gebruiksvormen van het winterbed
zijn te vinden in de publicatie
(Hoog)Water als uitdaging.30

Er is ook ruimte voor de spontane
vorming van natuureilanden, zoals
rivierduincomplexen en zand-
platen. En voor een aantal eilanden

kan worden gekozen voor het hand-
haven van het huidige agrarische
gebruik.

Dijkverlegging

Voor een aantal knelpunten blijft
dijkverlegging nodig. Bijvoorbeeld
bij Lent. Hier liggen de dijken zeer
dicht tegen het zomerbed aan.

Intergetijdengebied

De invloed van het getij wordt op
de Waal merkbaar benedenstrooms
van de brug bij Zalbommel. Bij lage
waterstanden zelfs al ter hoogte
van het Amsterdam-Rijnkanaal,
met een getijdslagje van ongeveer
5 centimeter. In dit intergetijdenge-
bied veranderen de eigenschappen
van de Waal. De rivier zet hier min-
der zand af. Als gevolg hiervan
werkt de zandwinning als motor
voor herinrichting minder goed.

Rivierberm en Waalpad

Het inrichtingsconcept van het
doorgaande natuurlint met hoog-
watergeulen en eilanden wordt
beleefbaar gemaakt voor de recre-
ant door het Waalpad. Dit pad
loopt zo dicht mogelijk langs de
oevers van de Waal. Langs het pad
is er een continue inrichting van de
‘rivierberm’, waarin de eigenschap-
pen van de Waal als zandrivier
ervaarbaar zijn. Dit betekent dat er
in de rivierberm rivierduinen en
zandplaten kunnen ontstaan.
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Het patroon van geulen en eilanden.
In dit voorbeeld is een flink aantal
eilanden zo hoog gemaakt dat ze niet
meer overstromen. Deze plekken kun-
nen verschillende functies krijgen,
varierend van natuurgebied (hoog-
watervluchtplaatsen) tot aangepaste
vormen van wonen.

30(Hoog)Water als uitdaging. Meervoudig
gebruik van de dijk en het buitendijkse
gebied: wie durft. H+N+S en
WINN/Rijkswaterstaat. Juni 2006.
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EMAB-locaties aan de Waal

De vier EMAB-locaties langs de Waal: Voormalig steenfabrieksterrein Vuren,

Waalfront Zaltbommel, Stadsfront Tiel en steenfabriek de Bunswaard in

Beuningen.
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De inspiratiekaart
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dijkverlegging buitendijks gebied

In opdracht van:
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6 Globale toetsing

De plannen die in het kader van WaalWeelde worden ontwik-

keld, al dan niet op basis van deze InspiratieAtlas, zullen 

door de bevoegde instanties getoetst worden op een veelheid

aan aspecten. Een aantal belangrijke passeert hier de revue.

Ook gaan we in op de vraag in hoeverre de door ons aangege-

ven ontwikkelingsrichting op de diverse aspecten scoort. 

We willen immers geen route aanbieden waarvan al op voor-

hand duidelijk kan zijn dat hij dood zal lopen op bij voorbeeld

bodembeleid, natuurbeleid of andere aspecten. De toetsing die

we uitvoerden vond plaats op basis van expert judgements en

heeft dus een zeer globaal karakter. Niet alleen omdat een

gedetailleerde toetsing buiten het bestek van onze opdracht

viel maar ook omdat we voor een echte toetsing een gedetail-

leerd ontwerp hadden moeten maken – en dat zou haaks staan

op de gedachte achter de InspiratieAtlas en WaalWeelde. 

Rivierkundig

Vóór 2015 moet De Waal een debiet bij Lobith van 16 000 m3/s veilig kun-
nen afvoeren. Het door ons voorgestelde geulenpatroon kan de vereiste
rivierverruiming opleveren. Een referentie vormt alternatief 2 van de MER
Ruimte voor de Rivier. In dit alternatief is uitgegaan van de aanleg van 
geulen in 9 uiterwaarden, in combinatie met een beperkt aantal andere
maatregelen. Rivierkundig was dit alternatief adequaat. Zelfs de aanleg
van geulen in 5 -10 goedgekozen uiterwaarden kan al voldoende zijn31.
Mocht het niet mogelijk of wenselijk zijn de waterstandsdaling volledig
met reliëfvolgende maaiveldverlaging te realiseren, dan kan een combina-
tie gezocht worden met kribverlaging of dijkteruglegging.

Op de kaarten van de InspiratieAtlas zijn in het winterbed nieuwe laagtes
en hoogtes ingetekend. Deze volgen nog niet de patronen van oude lopen
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31 Dit blijkt uit een globale toetsing met
behulp van de zogenaamde ‘Water-
manager’ en ‘Blokkendoos’ van Rijks-
waterstaat.



en hogere delen die in de onder-
grond aanwezig zijn. Alleen al om
die reden is een nadere detaillering
nodig. Om de kans op een aan-
vaardbaar ontwerp te vergroten,
dient daarbij een aantal ontwerp-
principes te worden geëerbiedigd.

Bij het ontwerp van een nieuwe
bouwlocatie, op bestaande of nieu-
we hoger gelegen terreindelen, is
het van belang de locatie zodanig
te dimensioneren en situeren dat
het waterstandverhogende effect
zo klein mogelijk is. Het gaat steeds
om maatwerk, waarbij de volgende
principes gelden:
• minimaliseer het totale volume

van de ingreep;
• situeer de ingreep aansluitend

op bestaande bebouwing/hoger
gelegen terrein;

• situeer de ingreep in de stroom-
schaduw van bestaande bebou-
wing/hoger gelegen terrein;

• situeer de ingreep in stromings-
luwe gebieden, bijvoorbeeld aan-
sluitend op de winterdijk;

• stroomlijn de vorm van de in-
greep parallel aan de stromings-
richting;

• introduceer geen nieuwe obsta-
kels die de stroming in grote
mate belemmeren (zoals ver-
hoogde wegen in snelstromende
uiterwaarddelen, dwars op de
stromingsrichting).

Compenserende maatregelen kun-
nen bestaan uit het verwijderen
van obstakels die de stroming
belemmeren, het verkleinen van
het volume van bestaande hoger
gelegen terreinen of het verlagen
van het maaiveld, in hoofdzaak
door het graven van nevengeulen.

Bij het ontwerp van nevengeulen
kunnen de volgende principes 
worden gevolgd:
• situeer geulen op plaatsen waar

in de huidige situatie hoge
stroomsnelheden optreden
(nabij knelpunten in het winter-
bed);

• laat de geulen zoveel mogelijk
parallel aan het zomerbed lopen;

• 1 brede geul is efficiënter dan
meerdere smalle geulen;

• maak de bovenstroomse ope-
ning van de geul ondiep, of creë-
er een drempel. De geul stroomt
dan alleen mee bij verhoogde
rivierafvoeren, wat dichtslibben
en verlaging van de waterstand
in het zomerbed onder laag-
wateromstandigheden voor-
komt.

Een definitieve uitspraak over de
waterstandseffecten van een
ingreep kan alleen op basis van een
modellering worden gedaan.
Middels ‘trial & error’ kunnen dan
tevens de toegestane of noodzake-
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Rivierverruiming
Door RIZA is een globale toets

uitgevoerd voor het traject tus-

sen Ewijk en Tiel. Als alle geulen

die op de Inspiratiekaart voor

dit traject zijn ingetekend ook

daadwerkelijk worden aange-

legd, levert dit een water-

standsdaling op van 50 centi-

meter – veel meer dus dan de 

15 centimeter die nodig is in het

kader van Ruimte voor de Rivier.

Als daarnaast alle gebiedsdelen

tussen deze geulen worden 

verhoogd tot hoogwatervrije

eilanden, wordt daardoor de

weerstand zover opgevoerd 

dat de waterstandsdaling nog

maar 5 centimeter bedraagt.

Ergens tussen deze twee 

extremen zal de oplossing dus

gevonden moeten worden maar

er is voldoende flexibiliteit. 

De uiterwaardvergravingen die onderdeel waren

van basisalternatief 2 van de MER.



Uiterwaardvergravingen in basisalternatief 2 

Zomerbed

In opdracht van:

lijke dimensies van ophogingen en
verruimingen worden vastgesteld.
De zogenaamde ‘Ontwerptafel’ kan
hierbij assisteren (zie bijlage 3).

Beleidslijn Grote Rivieren

WaalWeelde moet uiteindelijk een
plan opleveren dat niet alleen
rivierverruiming oplevert maar ook
ontwikkelingsruimte. Plannen voor
dergelijke ontwikkelingen moeten
passen binnen het beleid van
VROM en V&W. Dit betekent onder
andere dat moet worden voldaan
aan de randvoorwaarden die in de
Beleidslijn Grote Rivieren worden
gesteld. Een ontwikkeling zoals in
deze InspiratieAtlas wordt
geschetst kan daaraan zeker vol-
doen.

De Beleidslijn Grote Rivieren
schrijft – zowel voor kleine, tijde-
lijke activiteiten als nieuwe perma-
nente bebouwing – voor dat:
• er sprake is van een zodanige

situering en uitvoering van de
activiteit, dat het veilig functio-
neren van het waterstaatswerk
gewaarborgd blijft;

• er geen sprake is van een feitelij-
ke belemmering voor vergroting
van de afvoercapaciteit;

• er sprake is van een zodanige
situering en uitvoering van de
activiteit, dat de waterstands-

verhoging of de afname van het
bergend vermogen zo gering
mogelijk is.

Bij een functieverandering van
bebouwd gebied (bijvoorbeeld op
bestaande hoogwatervrije terrei-
nen waar nu fabrieken zijn geves-
tigd) geldt bij aanvullende nieuw-
bouw als extra voorwaarde dat
eventuele waterstandseffecten
duurzaam worden gecompenseerd.
Ook moeten de financiering en tij-
dige uitvoering van de maatregelen
worden gewaarborgd. Hergebruik
van bestaande bebouwing is toege-
staan. Daarbij mag een uitbreiding
van 10% van de bestaande bebou-
wing worden gerealiseerd.

Een project met bijvoorbeeld per-
manente bebouwing op nieuwe
hoger gelegen terreinen, moet per
saldo meer ruimte voor de rivier
opleveren. Zowel de ophoging als
verruiming moet op een locatie
plaatsvinden die rivierkundig ver-
antwoord is. In het bijzonder moet
de rivierverruiming een water-
standsverlagend effect hebben op
de locatie van de bouwactiviteit.
Als aanvullende voorwaarde geldt
ook hier dat de financiering en 
tijdige realisering van de rivier-
verruimingsmaatregelen door de
initiatiefnemer moeten worden
gezekerd.

In opdracht van:
Uiterwaardvergravingen in basisalternatief 2 

Zomerbed
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In de Beleidslijn Grote Rivieren32

wordt in detail op de geldende
voorwaarden ingegaan. Wanneer
aan de voorwaarden wordt voldaan
kan een vergunning worden afge-
geven in het kader van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken
en/of kan inpassing plaatsvinden in
het ruimtelijk plan.

Grondwater en kwel 

Door de aanleg van nevengeulen
en vergraving van het uiterwaard-
dek kunnen lokaal grondwaterstro-
mingspatronen wijzigen. Mogelijke
effecten zijn verandering van kwel
(grondwaterstroming onder de dijk
door) en verandering van de bin-
nendijkse grondwaterstanden.
Deze effecten zijn vaak het grootst
gedurende een hoogwatersituatie.
Bij uiterwaardvergravingen moet
hiermee terdege rekening worden
gehouden. In de praktijk tot nu toe
blijkt dat bijna altijd oplossingen
kunnen worden gevonden om
negatieve effecten te voorkomen.

Een toename van de kwel wordt
over het algemeen als negatief
beoordeeld. Bij een kweltoename
wordt het binnendijkse waterbe-
heerssysteem (sloten, duikers,
stuwen en gemalen) meer belast.
Het systeem zal dan moeten wor-
den aangepast om de grotere toe-
stroom van kwelwater te kunnen
verwerken, bijvoorbeeld door het
verhogen van de gemaalcapaciteit
of het verbreden van watergangen.
Een ander belangrijk effect van
kweltoename is de verhoging van
de kans op zogenaamde wellen:
lokaal sneller stromend grondwa-
ter. Doordat deze stroming zand uit
de ondergrond kan meevoeren,
ondermijnt dit proces op den duur
het dijklichaam. Kweltoename
moet daarom worden voorkomen.

Dit kan bijvoorbeeld door geen
diepe uiterwaardvergraving dicht

bij de dijk uit te voeren. Daarnaast
is het mogelijk om aanvullende
maatregelen te nemen, zoals het
aanleggen van kleischermen of
kleibermen langs de dijk, die de
stroomsnelheid van het grondwa-
ter verlagen.
Er zijn ook uiterwaardmaatregelen
mogelijk die de bestaande kwel
inperken. Bijvoorbeeld door het
plaatselijk ophogen van het uiter-
waarddek, waardoor de infiltratie
van rivierwater richting het grond-
water wordt teruggedrongen.

Een verandering van de kwel leidt
tevens tot een verandering van de
grondwaterstand in het binnen-
dijks gebied. Dit kan effecten heb-
ben op de daar aanwezige land-
bouw, natuur en bebouwing. Voor
de landbouw is een verandering
van de gemiddelde grondwater-
stand van belang in verband met
wijziging van de opbrengsten. Voor
de natuur kan een verandering van
de grondwaterstand leiden tot wij-
ziging van het biotoop. Bebouwing
ten slotte, kan te maken krijgen
met zetting wanneer de grondwa-
terstand daalt in zettinggevoelige
gebieden of met wateroverlast
wanneer de grondwaterstand
stijgt. In de uiteindelijke beoorde-
ling van maatregelen moeten deze
gevolgen worden meegewogen.
Het is moeilijk om in een ontwerp-
sessie deze gevolgen op voorhand
exact in te schatten. Daarvoor is
modelonderzoek noodzakelijk.
Hierin worden naast de vorm van
de uiterwaardmaatregel tevens de
hydrologische kenmerken van het
gebied waarin de maatregel ligt en
de veerkracht van het watersys-
teem in het binnendijkse gebied
meegenomen. Dit modelonderzoek
wordt uitgevoerd wanneer het ont-
werpproces zich in een gevorderd
stadium bevindt. De uitkomsten
van dit onderzoek kunnen aanlei-
ding zijn tot het op bepaalde pun-
ten aanpassen van het ontwerp,
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32 Zie ook bijlage 4.



om nadelige effecten op grondwa-
terstroming weg te nemen.

Omgaan met grondverzet

Bij het verruimen van een uiter-
waard, bijvoorbeeld door het gra-
ven van geulen, komt grond vrij.
Een deel daarvan, zand en kerami-
sche klei, kan worden verkocht als
delfstof en verdwijnt uit het
gebied. De resterende grond kan
binnen het gebied nuttig worden
hergebruikt of moet deels vanwege
aanwezige verontreinigingen wor-
den afgevoerd naar een depot. De
in deze atlas voorgestelde inrich-
tingswijze beperkt de kostbare
afvoer van grond zoveel mogelijk
door te zoeken naar bergingscapa-
citeit binnen het projectgebied –
bijvoorbeeld in de vorm van een
verhoogd ‘eiland’ of om er een (evt.
nieuw te graven) zandplas mee op
te vullen.

Verontreinigingen zijn overal in de
uiterwaardbodem in meer of min-
dere mate aanwezig. Met name de
bovenste bodemlaag is opgebouwd
uit sediment waaraan de verontrei-
nigingen zijn gebonden die in de
afgelopen decennia op de Rijn zijn
geloosd. Als gevolg van de aanwezi-
ge verontreinigingen is het grond-
verzet in de uiterwaarden aan spe-
cifieke regels gebonden. In deze
paragraaf wordt beschreven hoe
met grondverzet kan worden
omgegaan en welke spelregels
daarvoor (gaan) gelden.

Grondstromen

Nadat grond wordt afgegraven ont-
staan grondstromen die naar diver-
se bestemmingen vloeien. In de
keuze van bestemmingen kan de
volgende prioriteitsvolgorde wor-
den aangehouden:
• Keramische klei en zand worden

zoveel mogelijk als delfstof ver-
kocht.

• Hoogwaardige klei kan binnen

het uiterwaardgebied gebruikt
worden voor versterking van dij-
ken en hoogwatervrije terreinen
en als kleischermen.

• Niet vermarktbare, schone en
licht verontreinigde grond kan
worden toegepast bij de herin-
richting van een uiterwaard.
Bijvoorbeeld t.b.v. natuurontwik-
keling of de aanleg van infra-
structuur, terpen en hoogwater-
vluchtplaatsen. Ook hergebruik
als afdekmateriaal van sterk ver-
ontreinigde locaties behoort tot
de mogelijkheden.

• Voor de resterende overtollige
grond worden oplossingen
gezocht conform de geldende
beleidsregels. Hierbij wordt in de
keuze van de bestemming aan-
gestuurd op het verbeteren van
de milieu- en ruimtelijke kwali-
teit. In praktische zin betekent
dit dat overtollige grond zoveel
mogelijk in het projectgebied
wordt toegepast dan wel wordt
gebruikt voor de verondieping
van een nabij gelegen zandwin-
put. Het kan daarbij gaan om een
reeds bestaande zandwinput of
een zandwinput die in de verrui-
mingsmaatregel wordt gemaakt
om een gesloten grondbalans te
creëren (het zgn. ‘omputten’).

• De laatste optie is afvoer naar
een reguliere baggerspeciestort-
plaats. Het Kaliwaal depot nabij
Druten is hiervan een voorbeeld.
Alleen sterk verontreinigde grond
waarvoor geen andere bestem-
ming kan worden gevonden,
komt voor deze optie in aanmer-
king.

Verontreinigingen

Bodemverontreiniging kan in twee
verschijningsvormen in de uiter-
waarden aanwezig zijn: als punt-
verontreiniging of als diffuse 
verontreiniging. Een puntveront-
reiniging is lokaal af te bakenen en
de bron is duidelijk. Het gaat hierbij
om zaken als stortplaatsen en ver-
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ontreinigingen onder industrieter-
reinen. Diffuse verontreiniging is
overal in de uiterwaarden in meer
of mindere mate aanwezig. De
bron hiervan is het verontreinigde
sediment dat in de loop der jaren is
afgezet.

Het opruimen van een puntveront-
reiniging is in feite een bodemsa-
nering. Hiervoor bepalen de regels
uit de verschillende milieuwetten
hoe moet worden ontgraven en
wat er met de ontgraven grond 
wel en niet mag worden gedaan.
De belangrijkste milieuwetten en 
-regels zijn:
• Wet bodembescherming (Wbb)
• Wet milieubeheer (Wm)
• Wet verontreiniging oppervlak-

tewateren (Wvo)
• Bouwstoffenbesluit (Bsb).

Sanering van puntverontreinigin-
gen kan een issue zijn bij het
bewoonbaar maken van hoogwa-
tervrije terreinen waarop industrie
was gevestigd. Sanering door het
volledig afvoeren van de verontrei-
nigingen is niet altijd nodig. Vaak
kunnen de milieurisico’s afdoende
worden gereduceerd door isolatie
en beheersmaatregelen. Bij het
maken van ontwerpen kunnen
puntverontreinigingen ook worden
gemeden. Het risico van extra sane-
ringskosten wordt dan ingeperkt.

Om met de omvangrijke diffuse
verontreiniging in de uiterwaarden
te kunnen omgaan hebben de 
vergunningverleners (Provincie
Gelderland en Rijkswaterstaat) 
binnen het kader van de hiervoor
genoemde wetten een op de Rijn-
uiterwaarden afgestemd beleid
geformuleerd: het Actief Bodem-
beheer Rijntakken (ABR). Het doel
van actief bodembeheer is om op
een verstandige, doelmatige wijze
om te gaan met de structurele aan-
wezigheid van bodemverontreini-

ging binnen een vooraf afgebakend
gebied, in dit geval de Rijnuiter-
waarden inclusief de Waal. Actief
bodembeheer omvat naast preven-
tie, beheer, sanering, ook nazorg
van aanwezige diffuse bodem-
verontreiniging. Het ABR geeft
enerzijds saneringsdoelstellingen
(welke kwaliteit moet de bodem
minimaal hebben om geschikt te
zijn voor een bepaalde functie).
Anderzijds geeft het beleid aan
welke mogelijkheden er zijn om
grond die vrijkomt bij herinrich-
tingsprojecten weer in het gebied
te verwerken/ te hergebruiken.
Daarmee beoogt het beleid milieu-
hygiënische en financiële knelpun-
ten rondom grootschalig grondver-
zet binnen de uiterwaarden op te
lossen.

Nieuw bodembeleid

Anno 2007 moet bij grondverzet
ten behoeve van natuurontwikke-
ling en/of rivierstandverlaging nog
aan de ABR beleidsregels worden
voldaan. Ook de maatregelen uit de
Ruimte voor de Rivier alternatieven
zijn aan deze beleidsregels ge-
toetst. Het Nederlandse bodem-
beleid is in 2007 echter volop in
ontwikkeling.

Om de wetgeving met betrekking
tot het volledige watersysteem te
moderniseren en te harmoniseren
wordt gewerkt aan de Integrale
WaterWet (IWW). Uitgangspunt
voor deze wet is de Europese
KaderRichtlijn Water, de nieuwe
grondslag voor het water(bodem)-
beheer. Het is de bedoeling dat
de IWW een raamwet wordt voor
de waterwetgeving. Tegelijkertijd
heeft beleidsvernieuwing in
bodemland geresulteerd in aan-
gepaste regelgeving: het Besluit
Bodemkwaliteit, dat het Bouwstof-
fenbesluit vervangt en waarnaar
ook de IWW verwijst. Het besluit
heeft gevolgen voor droge bodems
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maar ook voor waterbodems inclu-
sief de uiterwaarden. Het Besluit
Bodemkwaliteit brengt bijvoor-
beeld nieuwe normen in, waardoor
de voor uiterwaardbodems gelden-
de NW4-klassenindeling komt te
vervallen. Ook zijn voor een aantal
stoffen de normen (de ‘interventie-
waarden’) als gevolg van nieuwe
milieuhygiënische inzichten over
risico’s, versoepeld. In de praktijk
betekent dit dat een bodem die nu
nog op basis van een bepaald stof-
fengehalte als ‘ernstig verontrei-
nigd’ wordt gekwalificeerd en daar-
om moet worden afgevoerd naar
een depot, straks onder voorwaar-
den in de uiterwaarden kan worden
hergebruikt.
Hoe aan het Besluit Bodemkwali-
teit invulling wordt gegeven voor
de Rijnuiterwaarden is nog niet
zeker. Voor de uiterwaarden kan
een algemene, landelijke richtlijn
voor grondverzet gaan gelden,
maar het is ook mogelijk dat geko-
zen wordt voor een meer gebieds-
specifieke richtlijn en dito normen,
à la het Actief Bodembeheer Rijn-
takken. In ieder geval staat vast dat
de regelgeving rond grondverzet
simpeler wordt en de normering
over het algemeen soepeler. Ook
ruimtelijke ordening gaat een
nadrukkelijker rol spelen. Onder
andere de functie van een gebied
bepaalt namelijk welke bodem-
kwaliteit gewenst is maar ook in
welke mate verontreinigde grond
wel of niet verspreid mag worden.
Er ontstaan daardoor meer moge-
lijkheden voor grondverzet binnen
de uiterwaarden. WaalWeelde zal
hiervan kunnen profiteren.

Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn

Het nieuwe landschap dat met
reliëfvolgend ontgronden wordt
verkregen biedt veel meer dan de
huidige inrichting plaats aan de

habitattypen en (beschermde)
soorten die karakteristiek zijn voor
het rivierengebied. Hoewel flora en
fauna op bepaalde plaatsen (tijde-
lijk) zullen verdwijnen, is het netto
effect naar verwachting positief.
Dit blijkt uit ervaringen elders.
Hoewel een definitieve toetsing,
bijv. met het programma Biosafe,
nog moet worden uitgevoerd is
onze verwachting dat Vogelricht-
lijn, Habitatrichtlijn en Flora- en
Faunawet geen beletsel behoeven
te vormen. Wel is bij inrichting en
beheer speciale aandacht nodig
voor soorten die gebonden zijn aan
laagdynamische milieu’s (o.a. sta-
biele waterstanden). Ook moet
ervoor gezorgd worden dat er vol-
doende hoogwatervrije plekken
zijn, van waaruit rekolonisatie van
overstroomd gebied snel kan
plaatsvinden.

De Europese Vogel- en Habitatricht-
lijn regelt de bescherming van
waardevolle gebieden door ze aan
te wijzen als Speciale beschermings-
zones (SBZ). Binnen deze gebieden
moet de biologische biodiversiteit
worden gehandhaafd door natuur-
lijke habitats en wilde flora en
fauna duurzaam in stand te hou-
den. Het gehele Europese netwerk
van dit soort beschermingsgebie-
den is bekend onder de naam
Natura-2000. In Nederland zijn de
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
sinds 2005 vastgesteld en samen
met de al bestaande natuurbe-
schermingswetgebieden opgeno-
men in de Natuurbeschermingswet
(Nb-wet).

Binnen de beschermingsgebieden
moeten landen alle nodige maat-
regelen nemen om instandhouding
van de habitats te waarborgen en
achteruitgang te voorkomen. Dit
wil niet zeggen dat er geen ingre-
pen mogelijk zijn, zeker als het
ingrepen betreft waarmee de doel-
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stellingen van de richtlijnen wor-
den gerealiseerd. Voor de gebieden
uit de Nb-wet zijn zogenaamde
instandhoudingsdoelstellingen
opgesteld. Deze moeten de komen-
de jaren worden vertaald in concre-
te beheerplannen.

Voor alle werkzaamheden of ande-
re potentieel schadelijke effecten in
of nabij een richtlijngebied moet
onderzocht worden of er negatieve
effecten zijn op de aanwezige habi-
tattypen of soorten. Zo’n onder-
zoek, de zgn. ‘passende beoorde-
ling’, moet aan het licht brengen of
de natuurwaarden worden aange-
tast. Als de natuurwaarden worden
versterkt is een passende beoorde-
ling in principe niet nodig, maar
veelal is dit op voorhand niet voor
alle habitats en vogelsoorten te
zeggen, dus is zo’n passende beoor-
deling voor een project met de
omvang van WaalWeelde al snel
noodzakelijk. De passende beoor-
deling zelf (het besluit) wordt
gedaan door de bevoegde instantie
bij het plan of project. De initiatief-
nemer (als dit niet de bevoegde
instantie zelf is) dient echter de
noodzakelijke gegevens te ver-
schaffen (rapportage: onderzoek
naar significante gevolgen). De EU
zal alleen toestemming geven voor
de ingrepen als is vastgesteld dat er
geen schadelijke gevolgen zijn voor
het gebied. In uitzonderlijke geval-
len (groot maatschappelijk belang)
kunnen schadelijke activiteiten
onder strenge voorwaarden (com-
pensatie elders) toch worden toe-
gestaan.

Vrijwel het hele riviertraject dat
WaalWeelde in beschouwing
neemt, valt onder de restricties van
de Vogelrichtlijn. Het gebied ten
oosten van Nijmegen valt tevens
onder de Habitatrichtlijn. Het hele
studiegebied zal daarom in de
beoordeling moeten worden mee-
genomen. De passende beoorde-
ling van de WaalWeeldetrajecten
zal in moeten gaan op de gevolgen
voor de kwalificerende habitatty-
pen (8 stuks in het rivierengebied)
en kwalificerende soorten (32
vogels, 1 zoogdier (de bever), 1 vis
(Grote modderkruiper) en 1 mos
(Tonghaarmuts). Twee van de habi-
tattypen (zgn. prioritaire habitatty-
pen) genieten extra bescherming;
dit zijn stroomdalgrasland en
zachthoutooibos.

De ingrepen die in het kader van
WaalWeelde in de uiterwaarden
worden gedaan zijn gericht op het
herstel van riviernatuur. Het
patroon van nevengeulen en eilan-
den dat na de vergraving ontstaat,
is karakteristiek voor de Waal en
biedt veel nieuwe ruimte voor de
ontwikkeling van rivierhabitats in
vergelijking met de huidige situa-
tie. Natuurontwikkelingsprojecten
in o.a. de Gelderse Poort laten zien
dat met name de beide prioritaire
typen (stroomdalgrasland en zacht-
houtooibos) een krachtig herstel
laten zien. Lokaal zal door de aan-
leg van nevengeulen ook ooibos of
stroomdalgrasland verdwijnen,
maar de mate waarin het terug-
keert zal veel groter zijn. Ook het
areaal pioniervegetaties en moe-
rasruigte neemt sterk toe en op ter-
mijn zal ook hardhoutooibos zich
herstellen. Een habitat dat in het
traject van de Waal lastig te her-
stellen is, is de krabbescheervegeta-
tie. Dit habitat is afhankelijk van
weinig dynamiek en kan zich langs
de Waal alleen handhaven in gebie-
den die door (zomer)dijken van de
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Kwalificerende habitattypen

Rivierfonteinkruidvegetatie Hardhoutooibos

Krabbescheervegetatie Soortenrijk hooiland

pioniervegetatie op slikoevers Stroomdalgrasland

Zachthoutooibos Soortenrijke moerasruigte



dynamiek van de rivier zijn afge-
schermd. Wellicht kan dit worden
opgevangen door ook binnendijks
gebied binnen de plangrens te trek-
ken, zodat in beeld komt dat deze
laagdynamische milieus vooral
daar voorkomen (en gehandhaafd
blijven).

Wat de vogelsoorten betreft die
volgens de Vogel- en Habitatricht-
lijn zijn beschermd treden verge-
lijkbare situaties op als bij de
Habitatrichtlijn. Soorten van karak-
teristieke rivierhabitats zoals ooi-
bossen, ondiep water, dynamische
ruigte, oeverzones, moeras, natuur-
lijk grasland en stroomdalgrasland
zullen toenemen, terwijl soorten
die profijt hebben van productie-
grasland (ganzen en eenden die
daar foerageren) nadelen ondervin-
den van de omzetting van de uiter-
waarden in riviernatuur.

Flora- en Faunawet

Behalve via de gebiedsbescher-
ming door Habitat- en Vogelricht-
lijn is een groot aantal soorten
(planten en dieren) in Nederland
ook beschermd via de Flora- en
Faunawet, ongeacht of ze in
natuurgebieden voorkomen. De
ingrepen van WaalWeelde zullen
ook op hun effecten op deze soor-
ten getoetst moeten worden. Een
beproefde methode is om de toet-
sing toe te spitsen op de effecten
die de ecotoopveranderingen zul-
len hebben voor de bedreigde
rivierkarakeristieke soorten.
Hiervoor is door de Radboud
Universiteit Nijmegen het model
Biosafe ontwikkeld. Dit model is
speciaal geschikt voor gebruik in
planningsprocessen, waarbij ver-
schillende alternatieven worden
vergeleken en getoetst aan natio-
nale en internationale wet- en
regelgeving m.b.t de biodiversiteit.
Biosafe berekent voor ecotopen de

biodiversiteitswaarde van verschil-
lende soortengroepen. Door de hui-
dige situatie te vergelijken met de
situatie na de ingreep kan beoor-
deeld worden welke ingreep het
meeste profijt oplevert.

De ervaringen met Biosafe laten
zien dat ingrepen in de uiterwaar-
den, waarbij de rivierdynamiek toe-
neemt, over het algemeen positief
zijn voor de karakteristieke rivier-
soorten. Net als bij de Habitat- en
Vogelrichtlijn zijn het echter de
soorten van de laagdynamische
milieus die minder goed scoren.
Hiermee zal dan ook bij het opstel-
len van het ontwerp speciaal reke-
ning gehouden moeten worden.
Een andere aanbeveling die uit eer-
dere modelstudies naar voren komt
is dat hoogwatervrije terreinen in
de uiterwaard van belang zijn, die
als refugia kunnen dienen van
waaruit soorten zich na een hoog-
water weer over de uiterwaard
kunnen verspreiden. De inspiratie-
kaart zoals die nu in WaalWeelde 
is geschetst bevat een brede range
aan nieuwe hoogwatervrije ter-
reinen.

Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) is sinds 2000 van kracht, en
heeft als doel om uiterlijk in 2015
een goede chemische én ecologi-
sche toestand te bereiken in alle
Europese wateren. In 2009 moet
het eerste stroomgebiedsbeheers-
plan gereed zijn dat aangeeft met
welke maatregelen de lidstaten dit
gaan realiseren. De inrichting die in
deze InspiratieAtlas wordt voorge-
steld draagt in belangrijke mate bij
aan het realiseren van de doelstel-
lingen van de Kaderrichtlijn Water.

De Waal is aangewezen als een
‘sterk veranderd’ water, omdat de
vorm van de rivier is veranderd
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door ingrepen voor m.n. de scheep-
vaart, zoals bedijking, normalisatie
en verdieping. Omdat de ingrepen
niet ongedaan gemaakt kunnen
worden zonder grote schade aan de
bestaande functies toe te brengen,
gelden verlaagde doelstellingen.
Deze doelen zijn afgeleid van de
doelen voor een natuurlijke rivier:
het Maximaal/Goed Ecologisch
Potentieel. De ambitie van
Nederland is om deze doelstelling
op een haalbare en betaalbare
manier te bereiken, onder andere
door in te zetten op maatregelen
die ook bijdragen aan andere doel-
stellingen (bijv. waterberging).

Het WaalWeelde traject bestaat uit
twee KRW-waterlichamen: van de
grens met Duitsland tot Zaltbom-
mel vormt de Bovenrijn/Waal één
lichaam, ten westen van Zaltbom-
mel begint een nieuw waterlichaam
vanwege de toenemende zout-
invloed. De huidige toestand van
beide waterlichamen is onvoldoen-
de. Arcadis heeft dit vastgesteld
aan de hand van de voorgeschreven
biologische kwaliteitselementen
vis, waterplanten (inclusief algen
en diatomeeën) en macrofauna.
Ten opzichte van een natuurlijke
rivier heeft de huidige rivier te 
weinig natuurlijke habitats: cul-
tuurland en diep water zijn sterk
dominant. Hierdoor ontbreekt een
groot deel van de systeemeigen,
riviergebonden soorten die in een
gezond riviersysteem verwacht
mogen worden.

Om de doelen van de KRW te berei-
ken zal Nederland moeten verken-
nen in hoeverre herstel van meer
natuurlijke habitats mogelijk is.
Het gaat hierbij met name om het
terugbrengen van biotopen met
ondiep, langzaam stromend water,
en het vergroten van variatie.
Dit kan gerealiseerd worden door
onder andere de aanleg van neven-
geulen, strangen, vooroevers,

natuurvriendelijke oevers, het ver-
ontdiepen van zand- en grindgaten
en uiterwaardverlaging.

De InspiratieAtlas beoogt met haar
aanpak eveneens het vergroten van
de landschappelijke diversiteit.
De grootschalige aanleg van neven-
geulen kan sterk bijdragen aan het
halen van de KRW-doelen. Uit eva-
luatie blijkt dat reeds bestaande
nevengeulen goed functioneren,
maar het zijn er simpelweg nog te
weinig om de riviergebonden dier-
en plantsoorten in substantiële
aantallen terug te brengen.

Verdere aansluiting van de KRW bij
WaalWeelde ligt voor de hand. De
implementatie van de KRW vereist
publieke participatie; WaalWeelde
biedt daarvoor concrete handvat-
ten. De planning van WaalWeelde
is gunstig: aansluitend op de PKB
moeten de eerste resultaten in 2015
behaald zijn, dezelfde deadline als
de KRW hanteert. Voor de KRW is
de eerste mijlpaal dat 1 juli een 
eerste voorkeursalternatief met
haalbare maatregelen voor 2015 
in beeld moet zijn.

De Europese
Hoogwaterrichtlijn

De Europese Hoogwaterrichtlijn
wordt medio 2007 van kracht.
De kern van deze richtlijn is het ver-
bod op afwenteling: ieder land is
verantwoordelijk voor zijn eigen
hoogwaterbeheersing, maar mag
de problemen niet oplossen met
maatregelen die elders nieuwe
knelpunten kunnen veroorzaken.
Dijkverzwaringen en –verhogingen
zijn zodoende geen optie: deze
bewerkstelligen dat er lokaal meer
water veilig kan passeren, maar
stellen hogere eisen aan de inrich-
ting elders. Reliëfvolgende maai-
veldverlaging, plaatselijk gecombi-
neerd met dijkteruglegging, past
prima in dit denken.
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De Hoogwaterrichtlijn geeft meer
implementatievrijheid dan de
KaderRichtlijn Water door het ont-
breken van normen en voorschrif-
ten voor concrete maatregelen.
Communicatie met de burger is wel
een vereiste. De eerste risicobeoor-
deling moet in 2012 gereed zijn,
waarna er in 2015 per stroomgebied
een risicobeheerplan moet liggen,
waarin de lidstaten beschrijven hoe
ze de zwakke schakels in de hoog-
waterbescherming willen aanpak-
ken. Uiteindelijk moet de hoogwa-
terbeheersing in Europa in 2021 op
orde zijn. Welk veiligheidsniveau
hierbij nagestreefd wordt, is aan de
lidstaten zelf om te bepalen.

De InspiratieAtlas sorteert voor op
de Hoogwaterrichtlijn doordat er in
de ideeën voor maatregelen geen
sprake is van afwenteling. Knelpun-
ten worden weliswaar lokaal opge-
lost, maar deze zorgen niet voor
problemen elders, doordat de
beoordeling plaatsheeft in het bre-
de kader van de gehele Waal. Het
type maatregelen dat de Inspiratie-
Atlas voorstelt is geheel in de geest
van de Hoogwaterrichtlijn; ze gaan
niet in tegen de natuurlijke proces-
sen, maar sluiten hier juist op aan.

Financieel

Een belangrijke vraag is of het
geschetste perspectief financieel
haalbaar is. Dit lijkt zeker het geval
– althans, als bestaande instrumen-
ten en concepten gericht en gecoör-
dineerd worden ingezet. Reliëf-
volgende klei- en zandwinning
leveren, in combinatie met het
realiseren van de Ecologische
Hoofdstructuur en gevoegd bij het
budget voor de kribverlaging in de
Waal, voldoende slagkracht om
voor 2015 zowel rivierveiligheid als
ruimtelijke kwaliteit op te leveren.

Een financiële doorrekening van
het idee valt buiten het bestek van

deze InspiratieAtlas. Toch is wel
inzicht te geven in de haalbaarheid.
We verwijzen daarbij naar hoofd-
stuk 3, waarin de potentie van de
kleimotor, de zandmotor en de EHS
is geschetst. Verder gaan we ervan
uit dat ook het budget voor kribver-
laging, 117 miljoen euro, ten goede
kan komen aan het project – als
tenminste voldaan kan worden aan
de voorwaarde dat de vereiste
rivierveiligheid tijdig wordt gereali-
seerd. Als we, zoals ook in hoofd-
stuk 3 is gedaan, ervan uitgaan dat
verwerving en inrichting van 1 hec-
tare € 30 000 kost, kan het budget
voor kribverlaging dus 3 900 hecta-
re uiterwaard inrichten.

Met deze vertrekpunten kunnen
we vanaf nu in hectares rekenen en
wordt de vraag: kan het benodigde
areaal ook daadwerkelijk reliëf-
volgend worden ingericht met de
beschikbare motoren? We volgen
daarbij twee redeneringen. In de
eerste gaan we uit van de ultieme
ambitie om de gehele Waal mooi
en veilig te maken – dus alle 13.500
hectares van het winterbed. Kan
dat? In de tweede redenering gaan
we uit van de timing en taakstel-
ling van Ruimte voor de Rivier: voor
2015 rivierveiligheid creëren en
ruimtelijke kwaliteit toevoegen.
Zoals eerder is betoogd is daartoe
geen herinrichting van het gehele
winterbed nodig maar volstaat het
om tussen de 5 en 10 uiterwaarden
aan te pakken. Uitgangpunt in de
tweede redenering is dat op die
plekken de dubbelslag ‘veiligheid +
ruimtelijke kwaliteit’ moet worden
gemaakt.

Redenering 1: de Waal als Totaal

Het plangebied beslaat ongeveer 
13 500 hectare. Dat is vergelijkbaar
met zes keer het project Meerstad
in Groningen, 5 keer het oppervlak
van de gemeente Tiel of 2 keer dat
van de gemeente Nijmegen. Deze
enorme schaal maakt het nood-
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zakelijk om naar de kern van de
opgave te kijken.

Van de 13 500 hectare is en blijft
ongeveer 3 800 hectare het zomer-
bed. Dit hoeft, uitgaande van het
concept van reliëfvolgende maai-
veldverlaging, niet verder te wor-
den ingericht ten behoeve van de
rivierverruiming. Van de resterende
9 700 hectare wordt 3 300 hectare
ingericht via de EHS. Ruim 1 850
hectare daarvan is nu al verworven
en ingericht, terwijl 1 450 hectare in
de komende jaren zal worden toe-
gevoegd. Resteert nog 6 400 hecta-
re. Daarvan is 700 hectare, dijken
en aanliggende gronden, in eigen-
dom van Waterschappen. Ook deze
hectares kunnen (moeten) blijven
zoals ze zijn. Resteert nog een
opgave van 5 700 hectare. Uit de
tabel blijkt dat deze opgave dicht
ligt bij de maximale inrichtings-
capaciteit die geleverd kan worden
door een combinatie van delfstof-
fenwinning, EHS en het budget
voor kribverlaging. Deze inrich-
tingscapaciteit zal in de praktijk
echter lager liggen dan uit de tabel
naar voren komt omdat (1) de zand-
motor, de kleimotor en de EHS-
motor deels op dezelfde hectares
actief zullen zijn en (2) deze moto-
ren deels niet actief kunnen zijn op
de ‘juiste’ locaties en (3) omdat de
zand- en kleimotor, in verband met
vergunningstrajecten, niet vanaf
2007 actief zullen zijn. Daar staat
tegenover dat ‘rood voor groen’
constructies (zie verderop) de
inrichtingscapaciteit kunnen verho-
gen. We hebben deze voorlopig bui-
ten beschouwing gelaten, ervan
uitgaande dat bij de ontwikkelplan-
nen van de EMAB locaties het geld
dat woningbouw in het plangebied
van WaalWeelde kan opleveren al
geprogrammeerd is voor inrichting
en sanering van de betreffende ter-
reinen.
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Overzicht van benodigde en beschikbare capaciteit voor herinrichting van 

het gehele winterbed van de Waal. 

Toelichting en nuancering in de tekst (redenering 1).

Gebied hectare opmerkingen

Totale oppervlakte winterbed 13 500

Zomerbed 3 800
(geen ruimtelijke ingreep nodig)

Ecologische Hoofdstructuur 1 850
(gerealiseerd)

Ecologische Hoofdstructuur 1 450
(gepland, budget beschikbaar)

Eigendom Waterschap 700
(geen verandering nodig/mogelijk)

Nog in te richten 5 700
(inrichtingscapaciteit benodigd)

Inzet kleimotor 240 Voor 2015
(waar mogelijk)

Inzet zandmotor 1 700 Voor 2015 
(waar mogelijk)

Budget kribverlaging omzetten in hectares 3 900 € 30.000/ha

Opbrengst uit rode ontwikkeling p.m.
(rood voor groen)

Inrichtingscapaciteit beschikbaar 5 840

Overzicht van benodigde en beschikbare capaciteit voor herinrichting 

van 5-10 Waaluiterwaarden op knelpunten. 

De inrichtingscapaciteit lijkt meer dan voldoende om dit te realiseren. 

Toelichting en nuancering in de tekst (redenering2).

Gebied hectare opmerkingen

5-10 strategisch gelegen uiterwaarden 1 500 -3 000

Gerichte inzet EHS gelden 1 160

Inzet kleimotor (waar mogelijk) 240 Voor 2015

Inzet zandmotor (waar mogelijk) 1 700 Voor 2015

Budget kribverlaging omzetten in hectares 3 900 € 30.000/ha 

Opbrengst uit rode ontwikkeling p.m.
(rood voor groen)

Inrichtingscapaciteit beschikbaar 5 840



Gezien dit alles is onze voorlopige
conclusie dat het realiseren van de
totale ambitie zonder extra bijdra-
ge – vanuit de markt of de overheid
– niet mogelijk is. Maar er valt wel
ver te komen – dit blijkt uit redene-
ring 2.

Redenering 2: 

focus op bottlenecks

Als de ambitie wordt terugge-
bracht tot het inrichten van 5-10
grote uiterwaarden die gelegen zijn
bij rivierkundige knelpunten, ziet
het beeld er aanzienlijk positiever
uit. Realisatie lijkt dan zonder meer
mogelijk. Ook hier gelden de kant-
tekeningen met betrekking tot het
dubbelen van de EHS-motor, de
kleimotor en de zandmotor en de
mogelijke extra inzet van rood voor
groen concepten. De ‘overcapaci-
teit’ is zodanig groot dat een posi-
tieve conclusie ten aanzien van de
realiseerbaarheid zeker verant-
woord lijkt.

Woningbouw als rode motor

Extra inrichtingscapaciteit kan wor-
den verkregen door woningbouw
(en andere functies) beperkt toe te
staan in het gebied. In hoeverre dat
wenselijk is laten we hier in het
midden: we beperken ons tot de
vraag hoe het eventueel kan wor-
den aangepakt en wat de potenties
zijn.

In hoofdstuk drie is ingegaan op 
de mogelijke invulling van hogere
plandelen door woningbouw.
Uitgangspunt daarbij is veiligheid
en acceptatie van risico. In onder-
staand voorbeeld gaan we uit van
bouwen op een nieuw, hoogwater-
vrij eiland: hoeveel hectares natuur
kan dit opleveren?

Afhankelijk van de locatie33 kan
worden gesteld dat residueel voor
de grond tussen de 30 en 35% van
de vrij op naam prijs betaald kan

worden. Met een aanname dat de
helft hiervan naar het bouw- en
woonrijp maken gaat, is een bere-
kening gemaakt.

De gebruikte getallen zijn indica-
tief. Nader onderzoek per locatie,
woningtype en ontsluitingssoort is
noodzakelijk om de hier gebruikte
getallen te staven. Ook is het van
belang dat de woningen gefaseerd
geleverd worden om aan de markt-
vraag tegemoet te komen.

En binnendijks?

Inzet van de rode motor als finan-
cier voor ruimtelijke kwaliteit in 
de uiterwaarden betekent niet
automatisch dat er buitendijks
gebouwd zou moeten worden.
Het is uiteraard ook mogelijk om
een bouwproject binnendijks finan-
cieel te koppelen aan een verfraai-
ing van het landschap buitendijks.
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Bebouwing op veilige eilanden

Uitgangspunt hier is dat de veilige eilanden intensief bebouwd worden, omdat
daar geen overstroming geduld worden. De natuur, ofwel de grote collectieve
tuin, mag wel regelmatig onderlopen. Daar is het immers de plek naar!

Uitgangspunten: 

Gemiddelde prijs woningen: € 300 000

Grondprijs woning is ca. 30% van de von-prijs = € 90 000 per bouwka-
vel 

Bijzondere kosten locatie: 50% grondwaarde te bestemmen voor bouw-
en woonrijpmaken (inclusief ontsluiting van-
wege Bijzondere kosten als aanleg bruggen en
voorzieningen, ex. sanering).

Per woning is de grond dus € 90 000 -/- € 45 000 = € 45 000 waard.

Met de aanname dat landbouwareaal voor ca. € 30 000 per hectare wordt
gekocht en ingericht, kan per woning 1,5 hectare natuur gerealiseerd worden.

33 Er moet rekening worden gehouden met
de relatief hogere kosten voor bouw en
infrastructuur van deze woningen, door
hun specifieke ligging. Bouwen tegen een
dijk zal andere kosten kennen dan bouwen
op eilanden, waarbij eilanden met meer
woningen weer relatief goedkoper zullen
zijn dan eilanden met weinig woningen.





7 De uitdaging

De Waal èn veiliger èn mooier maken èn ruimte bieden aan

lokale en regionale ontwikkeling. Dat is de doelstelling voor

WaalWeelde. Een gedragen plan waarmee dit kan worden waar-

gemaakt moet voor eind 2008 op tafel liggen.

Deze InspiratieAtlas laat zien dat het de moeite waard is hier serieus werk
van te maken om twee redenen:
• realisering van het perspectief is buitengewoon aantrekkelijk voor heel

veel partijen;
• realisering van het perspectief ligt (daarom) binnen bereik.

Het is vaak die combinatie die inspirerend werkt: aantrekkelijk en haalbaar.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Op weg naar realisatie liggen er de
volgende uitdagingen:
• alle lokaal en regionaal betrokkenen bij WaalWeelde zullen moeten wer-

ken vanuit een gezamenlijk ruimtelijk kader. Dat kan het kader zijn dat
in deze InspiratieAtlas wordt aangereikt. Wellicht is ook een ander ruim-
telijk perspectief denkbaar, maar wij hebben het niet gevonden. Hoe
dan ook: het is wezenlijk dat de partners van WaalWeelde elkaar snel
vinden op een ruimtelijk concept (‘waar werken we naar toe?’) en een
gezamenlijke drive ontwikkelen om dit te realiseren. In het kader op 
de volgende pagina de ontnuchterende afweging zoals die in de PKB
Ruimte voor de Rivier is gemaakt.

• een speciale rol spelen de klei- en zandwinners. Zeker deze marktpartij-
en zullen zich snel moeten verbinden aan de rol en werkwijze die in deze
InspiratieAtlas wordt geschetst. Zonder deze motoren is het hier
geschetste beeld niet te realiseren. Andersom geldt het volgens ons ook:
zonder een perspectief zoals we het hier schetsen zal in elk geval voor
zandwinning nauwelijks plaats worden gemaakt in de uiterwaarden.
Grof gezegd lijkt de keuze dus: win/win of min/min.

• lokale partijen zullen hun plannen en projecten vervolgens moeten
afstemmen op het gekozen ruimtelijke kader – zodanig dat ze gaan bij-
dragen aan of profiteren van het landschapsbeeld (‘een mooiere Waal’)
en de rivierverruiming die het nieuwe landschap biedt (‘een veilige
Waal’).
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• Het beeld in deze InspiratieAtlas
kan gezien worden al een top-
down opgelegd dictaat. Alle par-
tijen moeten daar alert op zijn
om dat zo’n emotionele kwalifi-
catie het gevoel van ‘samen
ergens voor gaan’ danig kan
ondermijnen. De uitdaging is om
boven water te houden dat het
geschetste beeld weliswaar door
een klein team is ontwikkeld
maar juist alle ruimte biedt aan
lokale initiatieven voor het ver-
der invullen van de ruimtelijke
kwaliteitsdoelstelling, zonder
dat men zich nog zorgen hoeft te
maken over veiligheid en finan-
ciering. Dat laatste is immers, bij
acceptatie van de onderlegger,
geregeld.
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100 PKB Ruimte 
voor de Rivier: 
de afweging.
‘Vanuit de visie op verbetering

van de ruimtelijke kwaliteit ligt

voor de Waal de voorkeur bij ont-

wikkelingen in het uiterwaarden-

gebied. Gebleken is echter dat

uiterwaardvergravingen, wanneer

deze niet gecombineerd kunnen

worden met kostendragers zoals

zandwinning of woningbouw, veel

geld kosten en dat er dan boven-

dien veel niet vermarktbare grond

moet worden geborgen waar-

voor vervolgens veel (nieuwe)

bergingslocaties nodig zijn.

Uitvoering van dergelijke maat-

regelen vraagt over het algemeen

ook relatief veel tijd voor onder-

zoek, voor de voorbereiding en

voor het aangaan van publiek-

private samenwerking (PPS).

Ingeschat wordt dat de, tot 2015,

beschikbare tijd hiervoor zeker te

kort zal zijn.’



Bijlagen





Bijlage 1

Cyclisch beheer

Doordat het zomerbed van de Waal is vastgelegd met kribben,

creëert de rivier na verloop van tijd zijn eigen hydraulische weer-

stand. De aanleg van geulenpatronen in het winterbed verandert

daar weinig aan: uiterwaarden houden de neiging zichzelf op te

hogen met sediment uit de rivier. Daarnaast kan ook de ontwikke-

ling van ooibos de afvoercapaciteit van de rivier beperken. 

Hoe daar mee om te gaan?

Een samenwerking van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, ARK en Radboud
Universiteit presenteerde in 200634 het handboek cyclische verjonging, waar-
in een grootschalige beheervorm voor dynamische riviernatuur wordt geïntro-
duceerd. Het principe leidt tot een duurzaam, veilig maar ook efficiënt vegeta-
tie- en sedimentbeheer. Uitgangspunt is op momenten en plaatsen dat het
echt nodig is, een forse ingreep te doen die de rivier weer ruimte geeft. De
ingrepen zijn van een zodanige omvang dat er structureel op uiterwaardni-
veau ruimte wordt gecreëerd door ooibos te kappen en te rooien en de bodem
te verlagen. Daarna kan de beheerder gedurende een lange reeks van jaren
wegblijven. Grootschalig begrazingsbeheer zorgt ervoor dat de hydraulische
weerstand na de ingreep zo lang mogelijk op een aanvaardbaar niveau blijft.

De Ewijkse plaat en de Millingerwaard worden bij wijze van experiment al op
deze manier aangepakt en het principe kan langs de gehele Waal worden toe-
gepast.

Processen als basis

Daar waar nieuwe natuurgebieden op de oevers van de Waal worden aange-
legd staat, naast het waarborgen van de veiligheid, de ontwikkeling van rivier-
gebonden natuur voorop. Een belangrijke voorwaarde bij de inrichting en het
natuurbeheer in die terreinen is daarom dat natuurlijke processen weer op
gang komen. Belangrijke processen die in de natuurgebieden langs de Waal
weer zullen optreden zijn:
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Cyclisch beheer in uiterwaarden;
natuur en veiligheid in de praktijk.
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Rijkswaterstaat en Radboud
Universiteit, April 2006.



morfologische
• Door het uitgraven van nevengeulen nemen de verschillen in reliëf toe en

worden sedimentatie en erosie weer actief;
• Door het verwijderen van de oeverbescherming zal beperkte oevererosie

optreden.
hydrologische
• Door het uitgraven van nevengeulen ontstaan periodiek stromende milieus

en zal op tal van plaatsen grondwater aan de dag treden in kwelzones;
• Door het verlagen van de uiterwaarden zal de overstromingsdynamiek 

toenemen.
ecologische
• Op de nieuwe bodems die na de ingrepen ontstaan, treedt spontane vege-

tatieontwikkeling op;
• Natuurlijke begrazing zorgt voor een grote variatie in flora en fauna.

De verwachting is dat de uiterwaarden zich onder invloed van het procesbe-
heer zullen ontwikkelen tot rijke en gevarieerde natuurgebieden. Op tal van
plaatsen langs de Waal liggen hier al voorbeelden van.

Het vrijlaten van processen is echter niet volledig mogelijk. Zo is in het zomer-
bed van de rivier, vanwege het scheepvaartbelang, geen ruimte voor extra
dynamiek. De hoofdstroom van de rivier blijft daarom gefixeerd in een vaste
bedding en het zijdelings verplaatsen van de stroom, grootschalige oeverero-
sie en het ontstaan van nieuwe meanders, zullen niet optreden. Het zijn met
name deze processen die de ontwikkelingen langs de rivier bij tijd en wijle
flink kunnen terugzetten, waarbij dan nieuwe milieus ontstaan waar de ont-
wikkelingen weer van voor af aan beginnen. Door het ontbreken van deze
natuurlijke verjongingsprocessen zal sediment dat zich in de uiterwaarden
afzet niet meer op gezette tijden door de rivier zelf worden opgeruimd.
Eenrichtings-verkeer is er ook bij de vegetatieontwikkeling in de uiterwaar-
den. Deze zal zich vooral ontwikkelen in de richting van de eindfase, hardhout-
ooibos, terwijl juist het mozaïek van jonge en oude fases zo karakteristiek is
voor het rivierengebied. De ononderbroken ontwikkeling tot bos betekent ook
dat de stromingsweerstand in de uiterwaarden toeneemt en het rivierwater
stroomopwaarts van het gebied wordt opgestuwd. Om natuurlijke verjon-
gingsprocessen langs de Waal toch de ruimte te geven, zal hier in het beheer
van het gebied rekening mee gehouden moeten worden.

Natuurlijke begrazing als bondgenoot

De beheerstrategie waarin het, op gezette tijden, verjongen van het gebied
wordt toegepast, wordt cyclisch beheer genoemd. Het is een vorm van beheer
die inspeelt op het dynamische karakter van het rivierengebied en een alter-
natief biedt voor een aantal processen die, door het vastleggen van de rivier,
zijn uitgebannen. Het is vooral bedoeld voor toepassing in uiterwaarden, om
te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen en tegelijkertijd een gevarieerde
ontwikkeling van de natuur mogelijk te maken.

Natuurlijke jaarrondbegrazing is, zoals het in natuurgebieden langs de Waal
wordt toegepast, een belangrijk natuurlijk proces. Met hun gegraas zorgen de
dieren ervoor dat een belangrijk deel van de vegetatie wordt ‘opgeruimd’.
Omdat er geen sprake is van verjonging van het systeem is het geen vorm van
cyclisch beheer, maar het laat zich er wel prima mee combineren. Mits goed
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toegepast zorgt het voor het afremmen van de bosontwikkeling, het ontstaan
van stroomdalgraslanden en de vorming van gradiënten in de vegetatie. Het
moment waarop met cyclisch beheer fors moet worden ingegrepen kan met
natuurlijke begrazing dus worden uitgesteld. De belangrijkste voorwaarden
waar de begrazing aan moet voldoen zijn:
• jaarrondbegrazing. Vooral in de winter eten de grazers houtige gewassen.

Jaarrondbegrazing in uiterwaardgebieden betekent ook dat er hoogwater-
vluchtplaatsen moeten zijn;

• lage dichtheden. 1 tot 2 dieren per 3 ha begraasbaar gebied;
• verschillende typen grazers. Bij voorkeur rund en paard;
• sociale kuddes. Met een natuurlijke geslachtsverhouding en leeftijdopbouw.

Om bij het terugdringen van de hoeveelheid bos in de uiterwaard optimaal
gebruik te maken van de grazers is het van belang dat de dieren meteen na de
ingreep – of zelfs al ten tijde van de werkzaamheden – in het gebied worden
uitgezet. De dieren eten namelijk graag vers gekiemde bomen. Als de bomen
eenmaal doorgeschoten zijn is de invloed van de grazers op de verdere ont-
wikkeling meestal gering. Alleen bevers zijn dan nog in staat om het bos – 
tijdelijk – op te ruimen.

Wanneer ingrijpen

Tot cyclisch beheer kan worden overgegaan wanneer de hoeveelheid bos in
een natuurontwikkelingsgebied zo groot wordt, of de bodem door sedimenta-
tie zo is opgehoogd, dat het een hydraulische opstuwing veroorzaakt. Op voor-
hand is niet te zeggen wanneer dit moment wordt bereikt. Met natuurlijke
begrazing resp. een goede locatiekeuze van de geul is kan wel tijd worden
gewonnen maar eens is het toch zover.
Door de ontwikkelingen vanaf het begin te monitoren kunnen de snelheden
waarmee bepaalde processen optreden worden vastgesteld. Na verloop van
tijd kan dan het moment bepaald worden waarop ingrijpen wenselijk is.

Om niet meteen al te maken te krijgen met de gevolgen van opstuwing is het
van belang om er voor te zorgen dat bij de nieuwe inrichting van de uiter-
waard 1 à 2 centimeter meer waterstandsdaling wordt gerealiseerd dan strikt
noodzakelijk is. De periode waarin de natuur deze overruimte opvult met sedi-
ment en vegetatie is nodig om te onderzoeken hoe snel en waar deze proces-
sen zich voltrekken en hoe, als het moment daar is, het best kan worden inge-
grepen. Wanneer zich extreme situaties voordoen, bijv. sterke sedimentatie op
een locatie die de doorstroom van de nevengeul belemmert, kan het noodza-
kelijk zijn om direct in te grijpen. Het is dan van belang om de ingreep zo te
doen dat herhaling wordt voorkomen.

Waar en hoe ingrijpen

De keuze van de plaats van ingrijpen is cruciaal in het cyclisch beheer. De
kunst is om bij het zoeken naar oplossingen ruimer te kijken dan alleen naar
de locatie die de opstuwing veroorzaakt. Zo levert het verlagen van een neven-
geul vaak meer op dan het afgraven van bijvoorbeeld een rivierduin dat zich
op de oeverwal heeft ontwikkeld. In eerste instantie zal men zich voor een
ingreep vaak richten op de bossen in de uiterwaarden, maar de weerstand van
ooibossen wordt lager naarmate ze ouder worden. Door ergens anders in te
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grijpen en het bos te sparen, kan de ecologische rijkdom van de uiterwaard
worden vergroot.

Volgens het concept van cyclisch beheer is het van belang om processen te 
initieren die door het vastleggen van de rivier zijn uitgebannen en die karakte-
ristiek zijn voor het betreffende riviertraject. Zo kan voor het sedimentbeheer
– als (delen van) de uiterwaard zo hoog zijn opgeslibd dat opstuwing optreedt
– gebruik worden gemaakt van het voor de Waal karakteristieke proces van
nevengeulvorming . De verwachting is dat de voorgestelde hoogwater-
geulen op lange termijn weer zullen dichtslibben. Een beheersmaatregel die
hierop aansluit is om de geul na een fase van opslibbing weer uit te graven.

Voor het op grote schaal verwijderen van bosopslag is langs de
Nederlandse rivieren geen natuurlijk equivalent te vinden. Door ijsgang en
windworp worden meestal alleen gedeelten van het bos verwijderd. Voor het
terugdringen van de hydraulische weerstand zal het beperkt verwijderen van
bos meestal niet genoeg zijn. Om van cyclische verjonging te kunnen spreken
is het een voorwaarde dat met het verwijderen van het bos ook de toplaag
van de bodem verdwijnt. Veel bomen lopen na gekapt te zijn vanuit de stob-
ben weer snel uit, met als gevolg dat de weerstand na enkele jaren weer net
zo hoog is als voorafgaand aan de maatregel.

Bosopslag zal vooral plaats vinden in smalle zones evenwijdig aan de neven-
geul. Vanwege de langgerekte vorm in de stromingsrichting is de hydraulische
weerstand van deze bomen echter gering. Op de oeverwallen zullen naar ver-
wachting maar weinig bomen kiemen en zullen de grazers in staat zijn om de
bosgroei binnen de grenzen te houden. Het grootste risico voor onverwachte
bosgroei treedt op in kwellaagtes. De permanent vochtige bodem is een
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Een voorbeeld van cyclisch beheer
in de Millingerwaard. In de oranje
gekleurde terreinen worden
bomen gerooid en kades verlaagd.
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Samenvattend 
• Het zomerbed van de rivier ligt vast en dit zal zo blijven vanwege de

scheepvaart. Daardoor zal de rivier ook in de toekomst niet de gele-

genheid krijgen zijn loop te verleggen om zodoende zelf op gezette

tijden sediment en ooibos in het winterbed op te ruimen. Als dat

nodig is moet de mens dat dus doen.

• Met natuurlijke begrazing kan de bosontwikkeling worden geremd.

Met een uitgekiend ontwerp en een goede keuze van de plek waar

geulen worden aangelegd kan het dichtslibben daarvan worden ver-

traagd. Maar uiteindelijk zal er ooibos ontstaan en uiteindelijk zullen

geulen dichtslibben. 

• Voor ‘resetten’ van het systeem is cyclisch beheer de aangewezen

methode: het combineert een lange periode van rust en ontwikkeling

(voor natuur en mens) met een korte periode van ingrijpen, waarna

het hele spel weer van voor af aan kan beginnen. 

• Cyclisch beheer vergt een nieuwe opstelling: niet voortdurend ‘netjes

bijhouden’ met kleine ingrepen, maar continu monitoren wat er

gebeurt en dan eens in de zoveel tijd een forse ingreep doen.

• Kenmerkend voor cyclisch beheer is dat een probleem niet altijd

opgelost hoeft te worden waar het ontstaat: het vraagt een systeem-

benadering. De opstuwende werking van bosontwikkeling op de ene

plek, kan wellicht het best worden opgelost met het (uit)graven van

een nevengeul op een andere plek. Ook dat vergt een nieuwe mind-

set: de oplossing is niet altijd het omgekeerde van het probleem.

• Cylclisch beheer heeft betrekking op vegetatiebeheer en sediment-

beheer. Het gaat niet alleen om beheer van het ‘grasveld’ maar ook

om beheer van het maaiveld.

geschikt milieu voor wilgen en elzen om te kiemen. Uit monitoring zal moeten
blijken hoe snel dit gaat, waarna dan naar passende maatregelen kan worden
gezocht. Bosgroei voorkomen door deze locaties in te zaaien met gras is onge-
wenst omdat daarmee het unieke proces van spontane vegetatieontwikkeling
wordt gefrustreerd. Ervaringen in andere uiterwaarden laten overigens zien
dat wilgen vooral kiemen op pas afgegraven bodems. Als er een winter over-
heen is gegaan is het aantal kiemende wilgen al veel geringer. Hier kan bij de
werkzaamheden rekening mee worden gehouden, door na de winter te wach-
ten met het opleveren van verse bodems tot na de datum dat de wilgen hun
zaad hebben verspreid.

Beheer van kunstwerken 

Het cyclisch beheer zal geen nadelige effecten hebben op zogenaamde kunst-
werken (bruggen, sluisjes, dammen etc.) die in het terrein aanwezig zijn. Voor
het goed functioneren van de overlaat bij de ingang van een hoogwater-
geul is een stevige vegetatie noodzakelijk die de lokaal sterke stroming kan
weerstaan. Bosgroei is hier ongewenst en als de grazers niet in staat zijn de
bomen weg te houden, zal het nodig zijn de nog jonge bomen handmatig te
verwijderen.





Bijlage 2

Risico- en functiedifferentiatie

Ons land zit opmerkelijk in elkaar. Het winterbed tussen de dijken

is gereserveerd voor het opvangen en afvoeren van hoge water-

standen en alles wat daarmee strijdig is, is verboden. In de prak-

tijk wordt dat beleefd als: ‘niks mag’. Binnendijks is het net

andersom: alles is veilig droog en zelfs plassen en moerassen wor-

den beschermd tegen overstromingen vanuit de rivier. 

Aan de situatie binnen een dijkring valt niet zoveel te veranderen.

Daar willen we risico’s van overstromingen uitsluiten en het feit

dat we daarmee ook gebieden beveiligen die dat eigenlijk niet

nodig hebben nemen we op de koop toe. Maar buiten de dijken, 

in de uiterwaarden, is er ruimte voor een meer gedifferentieerde

benadering – 100% droge voeten voor gebruiksfuncties die dat

echt nodig hebben, wat meer ‘nattigheid’ als dat te verdragen valt

of zelfs een pré is. 

Indeling ruimtelijke functies 

In provinciale ontwikkelingsplannen of gemeentelijke bestemmingsplannen
wordt vastgelegd welke functie waar tot ontwikkeling kan worden gebracht.
Er wordt dan bijvoorbeeld uitgegaan van functies als woongebied, bedrijfster-
rein (indeling in diverse categorieën), natuurgebied (indeling in typen), etc.
Gekoppeld aan ruimtelijke analyses wordt ook steeds meer uitgegaan van een
indeling in gebiedstypen, zoals hoogstedelijk gebied of suburbaan gebied.
Deze gebiedstypen omvatten meestal een mengeling van verschillende func-
ties (bijvoorbeeld wonen, winkels én bedrijven).

Zoals uit het bovenstaande blijkt bestaan er verschillende manieren om rich-
ting te geven aan ruimtelijke ontwikkeling en deze kunnen naast elkaar
bestaan. Het bestaande palet kan worden uitgebreid door in de uiterwaarden
het overstromingsrisico als vertrekpunt voor ruimtelijke ordening te nemen.
Deze benadering bestaat nog niet, maar kan een alternatief vormen voor het
‘alles of niets’ scenario wat nu de facto wordt gehanteerd. In gebieden die in
de winter overstromen is er in zo’n benadering bijv. niet alleen ruimte voor
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natuur of landbouw, maar ook voor een seizoenscamping. Daarbij kan het
huidige reliëf het vertrekpunt zijn maar ook kunnen bepaalde gebiedsdelen
(bijna letterlijk) naar het veiligheidsniveau worden getild dat voor een bepaal-
de functie noodzakelijk is. Hiermee wordt dan een mogelijkheid geïntrodu-
ceerd om gemotiveerd en verantwoord invulling te geven aan het vergroten
van de ruimtelijke kwaliteit in gebieden die kunnen overstromen.

Om deze functiediffentiatie te arrangeren is inzicht noodzakelijk in:
• De maximaal toelaatbare waterbelasting per ruimtelijke functie (in centi-

meter boven maaiveld en aantal keren per jaar dat deze optreedt).
• De te verwachten waterstanden in het gebied gekoppeld aan afvoer-

frequenties van de betreffende rivier.

Saldo benadering

In de uiterwaarden van de Waal zijn hoogteverschillen slechts beperkt aanwe-
zig. Het droogst zijn de terreinen – meestal voormalige steenfabrieksterreinen
– die door de mens zijn opgehoogd. Met een overstromingsfrequentie van
misschien eens in de 700 jaar zijn deze eigenlijk permanent hoogwatervrij.
Daarna komen de oeverwallen – deze wat hogere gebiedsdelen overstromen
gemiddeld eens in de 5 tot 7 jaar. Alle andere delen van het winterbed over-
stromen één of meerdere keren per jaar. Dit betekent dat functiedifferentiatie
in de Waaluiterwaarden eigenlijk alleen perspectief biedt als tegelijkertijd de
hoogteligging van het maaiveld wordt veranderd.

Ontwerpend variëren in maaiveldhoogte geeft veranderingen in de hydrauli-
sche belasting (welke waterstand treedt waar hoe vaak op) en hiermee in de
geschiktheid voor bepaalde functies. De ruimte in het dwarsprofiel tussen het
huidige maaiveld en de maatgevende hoogwaterstand is de ontwerpruimte
voor het aanleggen van ‘eilanden’. Om ervoor te zorgen dat deze eilanden
geen opstuwend effect hebben op de waterstand zijn compenserende maat-
regelen nodig, zoals het graven van nevengeulen die de opstuwing compense-
ren. Het ontwerpproces probeert de ruimtelijke kwaliteit te maximaliseren
zonder dat de afvoercapaciteit van de rivier tijdens hoogwater nadelig wordt
beïnvloed. Deze saldobenadering wordt in de praktijk al hier en daar toege-
past: op plaatsen waar de ontwikkeling van ooibos wordt verwacht wordt als
hydraulische compensatie vaak al een nevengeul in de uiterwaard aangelegd.
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Functies en risico’s

Gekoppeld aan randvoorwaarden met betrekking tot kans op overstroming en
de mogelijk optredende waterstanden wordt in dit project uitgegaan van de
volgende ruimtelijk-functionele indeling:
1 Permanente verblijfsgebouwen voor wonen, werken en/of recreatie

a ‘traditioneel’ gebouw op maaiveld
b diverse typen aangepaste gebouwen (drijvende woningen, paal-

woningen e.d.)
2 Voorzieningen voor tijdelijk gebruik (recreatie)

a Kampeerterreinen
b Festivalterreinen
c Sportterreinen

3 Productielocaties (steenfabrieken e.d.)
4 Infrastructuur

a autowegen
b fietspaden
c voetpaden voor intensief recreatief gebruik
d voetpaden voor extensief recreatief gebruik

5 Akkerbouw
6 Veeteelt
7 Natuur

Per functie is een voorlopige ontwerpgrafiek opgesteld waarin is aangegeven
welke combinaties van waterstand (in centimeter boven het maaiveld) en
kans van voorkomen nog acceptabel zijn. Als voorbeeld is de ontwerpgrafiek
voor functie 1a weergegeven in de figuur linksonder. Voor functie 1b (rechts-
onder) is een vergelijkbare grafiek te maken waarbij bijvoorbeeld 40 cm water
altijd acceptabel is omdat de woonlaag zich op 60 cm boven maaiveld
bevindt. Verderop in deze bijlage is een overzicht opgenomen van de eerste
aanzet tot deze ontwerpgrafieken per ruimtelijke functie. Benadrukt wordt
dat het ruimtelijk toedelen van functies gekoppeld aan locaties met verschil-
lende risicoprofielen met behulp van dergelijke grafieken nieuw is. De gege-
ven methode kan worden beschouwd als een ontwerpprincipe, waarbij de
daadwerkelijke getalsmatige risicoprofielen beleidsmatig zullen moeten 
worden vastgesteld.
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Relatie tussen toelaatbare water-
overlast in cm boven maaiveld en de
kans op voorkomen [keer/jaar] voor 
de traditionele woningen (links) en
innovatieve woningen (rechts). De
combinaties in het groene gebied zijn
toelaatbaar, die daarbuiten zijn niet
toelaatbaar. Een waterstand van 10 cm
die 2 keer per jaar voorkomt (situatie
A) is bijvoorbeeld voor een traditionele
woning niet acceptabel, maar 1 keer
per 10 jaar (wellicht) wel (situatie B).
Een waterstand van 40 cm kan bij-
voorbeeld eens per 100 jaar (situatie
C) niet toelaatbaar worden geacht,
maar eens per 1000 jaar (situatie D)
wel. Voor innovatieve bouwmethoden
(bijvoorbeeld paalwoningen) is 40 cm
2 keer per jaar (situatie E) wel accepta-
bel, omdat de woonlaag op meer dan
60 cm boven maaiveld ligt. Afhanke-
lijk van de gekozen woningen kunnen
de grenzen van toelaatbare risico’s dus
variëren. Een waterstand met een
kans van voorkomen van 1/1250 wordt
in de voorbeeldfiguren altijd getole-
reerd, onafhankelijk van het aantal cm
water dat op dat moment op het
maaiveld staat. Deze kans is namelijk
gelijk aan de toegestane kans op over-
stromen van het binnendijkse gebied,
zoals bepaald in de Wet op de water-
kering.
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Schets van een mogelijke
inrichting van een ‘nieuwe’
uiterwaard op basis van 
toepassing van functie-
differentiatie en risico-
differentiatie.

Samenvattend 
• Het winterbed van de rivier biedt in beginsel

ruimte aan verschillende functies maar daaraan

wordt op dit moment nauwelijks planologisch

ruimte geboden omdat al snel gedacht wordt dat

dergelijke functies op hoogwatervrije delen in het

gebied moeten worden geplaatst. Nieuw aan te

leggen hoogwatervrije terreinen beperken echter

de afvoercapaciteit van de rivier en dat is zonder

compenserende maatregelen niet toegestaan. 

De facto zit het winterbed in planologische zin 

‘op slot’.

• Door voor specifieke functies aan te geven hoe

vaak deze geconfronteerd mogen worden met 

een overstroming en welke waterdiepte dan nog

acceptabel is, kan nieuwe ontwikkelingsruimte 

in het winterbed worden gezocht of gecreëerd. 

• Bij toepassing van deze zogenaamde risico- en

functiedifferentiatie biedt het huidige winterbed

beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 

Het merendeel van het winterbed stroomt bij 

een hoogwater vol. Terreinen die droog blijven zijn

veelal altijd hoogwatervrij. In die zin is 

momenteel sprake van een weinig gedifferen-

tieerd landschap.

• Als wordt toegewerkt naar een winterbed met een

nieuw, meer gevarieerd reliëf, biedt het concept

van risico- en functiedifferentiatie meer perspec-

tief. Op nieuw aan te leggen hogere (maar niet

persé permanent hoogwatervrije) terreindelen

kunnen functies worden ontwikkeld die een zeke-

re confrontatie met het water aankunnen of er

zelfs van profiteren. De extra stromingsweerstand

die deze ‘droge’ plekken opleveren kan worden

gecompenseerd door geulen of ander rivierverrui-

mende maatregelen. Met overcompensatie kan 

er zelfs voor worden gezorgd dat de netto afvoer-

capaciteit van de rivier op het gewenste niveau

(15 cm waterstandsdaling bij een debiet van 

16 000 m3/s) wordt gebracht.

Het definitieve ontwerpproces zal moeten leiden tot uiterwaarden die (desge-
wenst) een grote diversiteit aan ruimtelijke functies kunnen accommoderen,
zonder dat de veiligheid van het achterland in het geding komt. In de figuur
hierboven is een gebiedsschets gegeven van een mogelijke inrichting van zo’n
‘nieuwe’ uiterwaard. Hierbij gaat het in eerste instantie om een beeld, daad-
werkelijke mogelijkheden en dimensies van eilanden, geulen en functie-
toekenning zullen de uiteindelijke inrichting van de uiterwaarden sturen.



Voorzet ontwerpgrafieken functie- en risicodifferentiatie

Voor  een aantal gebruiksfuncties is in grafiek weergegeven welk risicoprofiel
bij de functie past. Om met deze risicoprofielen te kunnen ontwerpen is aan-
vullende informatie nodig: de huidige maaiveldhoogte, de waterstand bij 
verschillende afvoeren met bijbehorende frequentie van voorkomen en de
overstromingsduur. Deze informatie zal gedurende het ontwerpproces van
WaalWeelde in de vorm van kaarten en tabellen beschikbaar zijn.

1. Permanente verblijfsgebouwen 

(wonen / werken / recreatie)

Afhankelijk van het type bebouwing zal de grens van de
toelaatbare waterstand op maaiveld en het aantal keer
per jaar dat deze is toegestaan variëren.

2. Voorzieningen voor tijdelijk gebruik

In de wintermaanden zijn alle waterstanden toelaatbaar,
omdat de voorzieningen dan niet aanwezig zijn. Afhan-
kelijk van de ‘gebruiksperiode’ zal de basis van het toe-
laatbare gebied in de grafiek hoger (minder keer per jaar
toegestaan) of lager (meer keer per jaar toegestaan) lig-
gen en wordt dus een overstromingsrisico geaccepteerd.

3. Productielocaties

Productielocaties moeten (deels) op hoogwatervrije loca-
ties liggen. Hierbij is de marge tussen MHW en het maai-
veld (voor de kruin van de primaire waterkering is dit 50
cm) nog als ontwerpvariabele te kiezen. Bijbehorende
opslagterreinen kunnen enige overstroming hebben (in
grafiek bijv. 10 cm).
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4. Infrastructuur

Infrastructuur mag maximaal 10 cm water hebben om bij
hoogwaterdreiging nog als vluchtroute gebruikt te kunnen
worden. Voor vrachtverkeer kan meer water worden geto-
lereerd (bijv. 20 cm).

5. Akkerbouw

Voor akkerbouw is de hoeveelheid water die nog op het
land mag staan afhankelijk van de gevoeligheid van het
geteelde gewas. Hierbij is de keuze in de toekenning van
deze functie dus vergelijkbaar met permanente bebou-
wing (zo nu en dan een oppervlakkige overstroming is
geen probleem). Andersom geredeneerd kan het overstro-
mingsprofiel van een bepaalde locatie sommige akker-
bouw onmogelijk maken. De ontwerpkeuze ligt dan in de
toe te kennen gewassen.

6. Veeteelt

Hoogwater komt in het rivierengebied van Nederland nooit onverwachts. Vee
kan tijdig worden verplaatst naar veiliger gronden en voor veeteelt geldt hier-
door dezelfde ontwerpgrafiek als voor ‘tijdelijk gebruik’ (2). Veestallen vallen
onder permanente verblijfsgebouwen (1) waarbij de toelaatbare waterstand
afhankelijk is van het type stal.

7. Natuur

De natuur in het rivierengebied is ingesteld op het overstromingsregime van
de rivier. Natuur legt dus geen ‘eisen’ op aan het overstromingsregime.
Integendeel: de heftigheid en duur van overstromingen dicteert welk type
natuur er ontstaat.
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Bijlage 3

Ontwerptafel

Uitsluitend op basis van expert judgements kan een ontwerp de

eindstreep niet halen. Daarvoor is een gedetailleerde toetsing

nodig. Tussen deze beide ‘extremen’ ligt de ontwerptafel die door

Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Het is een instrument dat de wereld

van rekenaars en tekenaars verbindt. Hij is volgestouwd met infor-

matie die een directe en veelzijdige interactie mogelijk maakt

tussen technische data en ontwerpkeuzen Om de ideeën van de

InspiratieAtlas te operationaliseren voor het WaalWeelde proces,

zijn kernwaarden van de door ons geschetste inrichting in de 

ontwerptafel opgenomen. Aanpassingen op ons idee kunnen zo

direct op hun consequenties worden beoordeeld. 

De ontwerptafel is een echte tafel met een groot interactief computerbeeld-
scherm als tafelblad. Je kunt erom heen lopen, rekenen, tekenen en overleg-
gen tegelijk. In een sessie met de ontwerptafel kunnen betrokken partijen de
wensen en mogelijkheden verkennen voor de inrichting van een gebied.
Verschillende partijen met verschillende doelen werken zo gezamenlijk aan
een nieuw rivierlandschap. Het bespaart veel tijd als de partijen de conse-
quenties van hun voorstellen direct zien, en direct in het planningsproces 
kunnen betrekken. Door gezamenlijk te werken ontstaat er begrip voor elkaars
dilemma’s en worden oplossingen doelgerichter gezocht. De belanghebben-
den komen zo met elkaar in dialoog al voordat er uitgewerkte standpunten 
en plannen zijn.

Met behulp van de ontwerptafel kunnen wijzigingen in het rivierengebied
gezamenlijk op het beeldscherm worden getekend en ter plekke rivierkundig
worden doorgerekend. Dit betekent bijvoorbeeld dat binnen een kwartier 
duidelijk wordt wat het effect van de aanleg van een nevengeul is op de
waterstanden in de Waaluiterwaarden.
Gedurende het ontwerpen is het wenselijk om informatie te kunnen raadple-
gen over allerlei thema’s die randvoorwaardelijk zijn, of kunnen zijn, voor het
ontwerp. Daarom kan op het beeldscherm een groot aantal kaarten worden
aan- of uitgeklikt.
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De ontwerptafel is zodanig gebouwd, dat mensen met enige computererva-
ring er mee overweg kunnen. Desalniettemin werkt het beter als het gebruik
van de ontwerptafel gedurende de ontwerpsessies wordt begeleid door des-
kundigen, dit om een optimale inzet van de mogelijkheden van de tafel te
waarborgen.
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De ontwerptafel in actie.
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Bijlage 4

Beleidslijn Grote Rivieren

De dreigende overstromingen van de grote rivieren in 1993 en in

1995 hebben duidelijk gemaakt dat er anders met de ruimte voor

de afvoer en berging van (rivier-)water moet worden omgegaan.

Er is meer ruimte voor de rivier nodig. In 1996 is daarom de

Beleidslijn Ruimte voor de Rivier tot stand gekomen. Deze beleids-

lijn staat in principe alleen riviergebonden activiteiten in het

rivierbed toe. Andere activiteiten zijn alleen toegestaan als er

sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. 

Veranderend beleid

In 2005 is de beleidslijn geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen
dat het toetsingskader van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier in het alge-
meen helder en duidelijk is ten aanzien van de toelaatbaarheid van nieuwe
activiteiten in het rivierbed. Uit de evaluatie komt echter ook naar voren dat
de toepassing van de beleidslijn in concrete situaties tegenstellingen laat
zien. De algemene veiligheidsdoelen van de beleidslijn conflicteren vaak met
lokaal en regionaal beleid, met name van gemeenten, en de individuele belan-
gen van private ondernemers. Publieke en private partijen ervaren de beleids-
lijn dan ook als star en rigide, waarbij onvoldoende mogelijkheden worden
ervaren om andere dan rivierkundige belangen in de afwegingen mee te
nemen. Er bestaat behoefte aan een integraal afwegingskader, waarbij naast
veiligheid ook andere belangen, zoals het verbeteren van de ruimtelijke kwali-
teit, een rol spelen. Dit wordt onderstreept door niet-riviergebonden initiatie-
ven die tevens een bijdrage kunnen leveren aan de rivierkundige veiligheid.
De Beleidslijn ruimte voor de rivier biedt aan deze initiatieven weinig moge-
lijkheden waardoor in feite kansen voor meer ‘ruimte voor de rivier’ worden
gemist.

De resultaten van de evaluatie waren aanleiding tot het herzien van de
beleidslijn. In de nieuwe Beleidslijn Grote Rivieren van de ministeries van
V&W en VROM is het beleid dan ook meer ontwikkelingsgericht gemaakt.
De nieuwe beleidslijn waarborgt de veiligheid en biedt tegelijkertijd kansen
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voor bebouwing in met name de uiterwaarden. Er zijn meer mogelijkheden
ontstaan voor wonen, werken en recreatie, hetzij door het geven van een nieu-
we bestemming aan bestaande bebouwing, hetzij door nieuwe bebouwing.
Daarmee wordt tevens vervolg gegeven aan een voornemen uit de Nota
Ruimte van het ministerie van VROM. Deze nota geeft onder andere aan dat
op een aantal plaatsen door het rijk ruimte wordt geboden om in het winter-
bed te experimenteren met aangepaste bouwvormen. Dit zijn de zogenaamde
EMAB-locaties. Hier dreigen als gevolg van de werking van de Beleidslijn
Ruimte voor de Rivier ruimtelijk en economisch wenselijke ontwikkelingen tot
stilstand te komen. Door op de EMAB-locaties te experimenteren met o.a. aan-
gepaste bouwvormen aan het water, wordt het mogelijk om een gebied weer
een kwaliteitsimpuls te geven, in combinatie met meer ruimte voor de rivier.
De EMAB-locaties staan model voor de nieuwe aanpak, waaraan ook in het
project WaalWeelde invulling wordt gegeven.
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Bijlage 5

De Planologische Kernbeslissing 
en de Waal

De PKB maakt onderscheid tussen korte termijn maatregelen en

lange termijn (LT) maatregelen. Op de website van RvR kan ieder-

een de effecten van de maatregelen bekijken met de watermana-

ger (dit programma is gevuld met maatregelen uit de zogenaamde

blokkendoos). Het totale gewenste effect op de korte termijn is

circa 15 cm waterstandsverlaging. 

Zie www.ruimtevoorderivier.nl/watermanager/

Voor de Boven-Rijn en de Waal tot Vuren zijn de volgende maatregelen vast-
gesteld in de PKB:Korte termijn maatregelen :
• Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade
• Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard
• Dijkteruglegging Lent
• Kribverlaging Waalbochten
• Kribverlaging Midden-Waal
• Kribverlaging Waal Fort St. Andries 
• Kribverlaging Beneden Waal
• Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden
• Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland

Geplande depots voor berging van schone, licht of sterk verontreinigde grond:
• Oosterhoutse waarden 
• Gouverneursche Polder 
• Kerkenwaard

Ruimtelijke reserveringen voor de lange termijn:
· retentiegebied Rijnstrangen
· dijkverlegging Oosterhout – Slijk Ewijk
· dijkverlegging Loenen
· dijkverlegging Heesselt
· dijkverlegging Brakelse Benedenwaarden




