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1

AANLEIDING EN PROJECTKADER

Belangrijk onderdeel van het plan is de aanleg van een
nevengeul om bij hoogwater een deel van het water van
de Waal af te vangen. Deze geul krijgt een natuurlijk
karakter, maar is tevens geschikt voor waterrecreatie
zoals roeien en zeilen. Als gevolg van de nevengeul komt
het huidige Veur-Lent als eiland tussen de nevengeul en
Waal te liggen. Dit gebied vormt de schakel tussen de
Nijmeegse binnenstad en de nieuwe woongebieden in de
Waalsprong.

Het project Oosterhoutse Waarden wordt uitgevoerd in het
kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).
De doelstelling van het NURG-programma is het
realiseren van de ecologische hoofdstructuur in het
rivierengebied. In totaal omvat dit programma
zevenduizend hectare nieuwe natuur in de uiterwaarden
van de Rijntakken.
Sinds 2006 zijn door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in
diverse sessies met betrokken stakeholders en bewoners
ontwerpmodellen ontwikkeld voor de Oosterhoutse
Waarden. Door het wegvallen van de financiële middelen
heeft het NURG-project tot op heden geen doorgang
kunnen vinden. Om de gewenste natuurontwikkeling toch
te kunnen realiseren voor 2018, zijn alternatieve
financieringsbronnen nodig. In de zomer van 2011 heeft
Nijmegen besloten de rol als realisator van de NURGdoelen op zich te nemen. Daartoe heeft Nijmegen een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met DLG. De
inspanningen van Nijmegen hebben een dubbele
achtergrond:

Op het centrale deel van het eiland komen nieuwe
woningen en stedelijke bebouwing. Aan de zuidzijde van
de geul is ter hoogte van Veur-Lent een kade gesitueerd
om te wandelen, te fietsen en te vertoeven op het terras of
bij de aanlegsteigers voor boten. De zonering is zodanig
dat verder naar het westen het gebied steeds extensiever
en natuurlijk wordt. In de meest westelijke zone krijgt de
rivier de ruimte zodat kenmerkende natuurwaarden zoals
stroomdalgraslanden, droogvallende oevers en ruigtes tot
ontwikkeling kunnen komen. Kuddes grote grazers
houden het gebied begaanbaar. Met de dijkteruglegging
ontstaat een uniek stedelijk rivierpark in het hart van
Nijmegen met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur,
water en natuur.

1. Logische afronding van Dijkteruglegging Lent
In 2013 is de uitvoering van het project “Dijkteruglegging
Lent” gestart. Doelstelling van dit project is om, als
onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier,
overstromingen in het rivierengebied als gevolg van
klimaatverandering te voorkomen.

De Oosterhoutse Waarden sluiten naadloos aan op het
project Dijkteruglegging Lent. Mede om die reden heeft
DLG in 2009 in afwachting van de plannen voor de
Dijkteruglegging de verdere uitwerking tijdelijk uitgesteld.
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Figuur 1: Begrenzing plangebied en toponiemen
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Nu het plan voor de dijkteruglegging gereed is ziet
Nijmegen de kans om het gebied aan de noordoevers van
de Waal tot één geheel te smeden. Naast de winst die dit
oplevert voor natuur, creëert Nijmegen hiermee een
uitloopgebied voor bewoners van de Waalsprong en
Oosterhout.

Uiteindelijk resultaat is dat de herinrichting van de
uiterwaard kan worden gefinancierd met de opbrengsten
van de tijdelijke haven. De gewenste herinrichting van de
Oosterhoutse Waarden kan daarmee alsnog op korte
termijn plaatsvinden, zodat aan de NURG doelen wordt
voldaan. De tijdelijke haven zal na 2023, wanneer de
grootste projecten zijn gerealiseerd, weer worden
verwijderd. Dat betekent dat na 2023 het gebied als
ingericht natuurgebied wordt opgeleverd.

2. Milieu
Voor de projecten die de Waalsprong en in het kader van
‘Nijmegen omarmt de Waal' de komende jaren worden
gerealiseerd hebben we de voorkeur om de aan- en
afvoer van bouwmaterialen zoveel mogelijk via de
binnenvaart te laten verlopen. Daarmee wordt het aantal
vrachtwagentransporten sterk gereduceerd, wat zeer
positieve effecten heeft op onder meer CO2-uitstoot,
fijnstof, geluid en verkeersveiligheid.

Beleidskader
De Oosterhoutse Waarden kent een nauwe relatie met het
programma ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Onder deze
noemer werkt Nijmegen aan een integrale oplossing voor
de bereikbaarheid, de hoogwaterproblematiek, wonen,
werken en recreëren in, om en samen met de Waal. Dit is
met de Structuurvisie 2010 formeel vastgesteld.

Om dezelfde reden vindt in de Oosterhoutse Waarden
reeds de afvoer van grond en zand plaats dat is
vrijgekomen bij de realisatie van de Landschapszone, het
plassengebied in de Waalsprong. Om deze afvoer te
kunnen faciliteren is in de uiterwaard een tijdelijke
werkweg, een losplaats voor vrachtwagens en een
aanlegvoorziening voor zandschepen aangelegd. Om ook
de aanvoer van materialen mogelijk te kunnen gaan
maken zijn extra voorzieningen in de bestaande plassen
van de Oosterhoutse Waarden nodig.

De belangrijkste ontwikkelingen die onderdeel uitmaken
van ‘Nijmegen omarmt de Waal’ zijn:
 de Dijkteruglegging Lent als project uit het
nationaal programma Ruimte voor de Rivier;
 de Oversteek vormt de nieuwe stadsbrug en gaat
vanaf 2013 de nieuwe woonwijken ten noorden van de
Waal met de rest van de stad verbinden. Deze
tweede oeververbinding zorgt ervoor dat Nijmegen
beter bereikbaar wordt;
 de Citadel/Hof van Holland wordt het centrumgebied
van de Waalsprong aan de noordkant van de Waal,
met een stedelijk woonmilieu, kantoren, diverse
winkels en voorzieningen;

De Gemeente Nijmegen ziet kansen om de herinrichting
van de Oosterhoutse Waarden en de realisatie van deze
tijdelijke werkhaven met elkaar te combineren.
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de Schans en de Stelt zijn nieuwe woonwijken ten
zuiden van de kern Lent. Deze wijken komen aan de
nieuwe nevengeul te liggen en bieden voor Nijmegen
unieke woonmilieus aan het water;
Het Waalfront: het huidige industriegebied aan de
zuidzijde van de Waal wordt omgevormd tot een
dynamisch woonmilieu.

Doel
Doelstelling van dit inrichtingsplan is zowel invulling te
geven aan het natuurproject Oosterhoutse Waarden als
ook het mogelijk maken van een tijdelijke werkhaven.
Daarnaast vormt het inrichtingsplan een belangrijke basis
voor de vergunningaanvragen.
Ontwerpopgaven
Na overleg met stakeholders uit het gebied heeft de
Gemeente voor de uiteindelijke herinrichting van het
gebied de volgende ruimtelijke opgaven opgesteld1:
 Ontwikkeling van de uiterwaard als logisch onderdeel
van het riviersysteem van de Waal;
 Logische verbinding met de geplande nevengeul uit
het project Ruimte voor de Waal-Nijmegen;
 Realisatie van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS)
door ontwikkeling nieuwe natuur;
 Aandacht voor de uitbreiding- en
instandhoudingsdoelen vanuit Natura 2000;
 Herinrichting van bestaande, diepe plassen met
ruimte voor de ontwikkeling van de
tijdelijke werkhaven;
 Mogelijk maken van de ontwikkeling van het gebied
als toekomstig uitloopgebied voor de bewoners van
de Waalsprong en Oosterhout.

Figuur 2: Ontwikkelingsbeeld ‘Nijmegen Omarmt de Waal’

1
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Verslag stakeholdersessie, d.d. 18 november 2011.
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Leeswijzer
In deze rapportage wordt het inrichtingsplan beschreven.
In hoofdstuk 2 worden eerst de uitgangspunten voor het
inrichtingsplan benoemd. In hoofdstuk 3 wordt de visie op
de toekomstige herinrichting beschreven, waarna het
inrichtingsplan in hoofdstuk 4 wordt verbeeld en verwoord.
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Figuur 3: Historische kaart van vóór 1809. Op het kleine kaartje is
het dijkbeloop van voor 1809 in rood aangegeven en het huidige
dijkbeloop in oranje
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2

UITGANGSPUNTEN VOOR HET INRICHTINGSPLAN

Bij de dijkdoorbraak in 1809 werd huis Waaienstein door
het water weggevaagd. De nieuwe dijk werd, op zijn
huidige plek, om het complex van kolken heen gelegd.

Bij het maken van het inrichtingsplan zijn de
kernkwaliteiten in de huidige situatie en de inzichten uit
het voortraject (o.a. Schetsschuit) als basis gebruikt. De
randvoorwaarden van stakeholders vormen daarnaast
belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp.

2.1

In 1820 brak ook de dijk rond de Verburgtkolk voor de
tweede maal. Bij de dijkherstelmaatregelen werden drie
straten en minstens negen huizen en boerderijen,
behorend bij de kern Oosterhout, buitengedijkt. De kern
van het dorp Oosterhout werd verplaatst naar de huidige
locatie, de Dorpsstraat. Deze werd flink opgehoogd, om
een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen.
Bij dezelfde dijkdoorbraak is de Zandkolk ontstaan. De
nieuwe dijk werd om de Verburgt- en Zandkolk heen
gelegd.

Kernkwaliteiten Oosterhoutse Waarden
Historie
De bedijking van de Waal is tot stand gekomen in de
Late Middeleeuwen. In het begin braken de dijken nog
vaak door. Bekend in de Oosterhoutse Waarden zijn
dijkdoorbraken in de 17e eeuw, waarbij kolken ontstonden
op de plek van het zuidelijk deel van de Waaiensteinkolk
en de Kolk van Braam. Het Wolfsgat is mogelijk nog ouder
(16e eeuw). Ook het zuidelijkste deel van de Verburgtkolk
is ontstaan door een dijkdoorbraak in de 17e eeuw. Bij
deze doorbraak verdween een deel van de kern van
Oosterhout (waaronder het kerkje) in het water.

Deze grootschalige dijkterugleggingen zijn de grootste in
de geschiedenis van het rivierengebied. Door de
dijkterugleggingen is een groot deel land dat voorheen
binnendijks lag in de uiterwaard komen te liggen.
In het begin van de 19e eeuw is een zomerkade
aangelegd van de Lentse tot in de Oosterhoutse Waard.
Deze kade lag op een hoge oeverwal die de rivier hier in
de 18e eeuw had gevormd. De Dorpspolder was in deze
tijd nog niet bekaad, maar bestond uit een laagte waar het
rivierwater vrij in en uit kon stromen, en was voornamelijk
met ooibos begroeid. (wel was hier tijdens het herstel van
de dijk een noodkade aangelegd, die later weer is
vervallen).

In 1809 brak de dijk bij de Waaiensteinkolk voor de
tweede maal door. Aan de dijk die om de 17e eeuwse kolk
was aangelegd, was inmiddels een adellijk huis gebouwd:
huis Waaienstein. Het huis was onderdeel van het
landgoed Oosterhout en werd o.a. bezocht door Lodewijk
XIV. Het lag dicht bij de dijk en vanaf de bovenste
verdiepingen van het huis kon men over de uiterwaarden
uitkijken.
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Figuur 4: AHN Oosterhoutse Waarden, met de hoge delen in
oranje/geel en de lage delen in groen/blauw
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De oostelijke polder waterde met een sluisje uit op de
Dorpspolder, via een laagte met sloten die mogelijk duidt
op een oude rivierloop. De Dorpspolder is in het begin van
de 20e eeuw definitief bekaad en ook voorzien van een
uitwateringssluisje. De oostelijke polder waterde vanaf dat
moment niet meer uit op de Dorpspolder, maar, via een
nieuw gegraven sloot, rechtstreeks naar het zuiden op de
Waal.

De hier beschreven kernkwaliteiten zijn afgeleid van de
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit die de provincie
Gelderland voor de Waal heeft opgesteld. Volgens deze
Handreiking kan het landschap van de Waal opgedeeld
worden in vier onderdelen:
 Natuurlandschap: de wilde Waal;
 Cultuurlandschap: de getemde Waal;
 Bedrijvigheid: de nijvere Waal;
 Ruimtelijke beleving: de weidse waal.

In de 20e eeuw is het landschap van de Oosterhoutse
waarden verder gewijzigd door de winning van
grondstoffen. In het oostelijk deel van de uiterwaard zijn
delen afgegraven voor kleiwinning. Het oorspronkelijke
kleinschalige reliëf is hierdoor verdwenen. Ook de grote
zandwinplas stamt uit de 20e eeuw. Deze is deels door de
hoge rug in de uiterwaard gegraven en om de plas
mogelijk te maken werd ook de zomerkade deels verlegd.
Ten zuiden van de plas ligt nog een kade, die mogelijk
gemaakt is met roofgrond die bij de aanleg van de plas vrij
kwam.

De kwaliteiten die samenhangen met het
Natuurlandschap zijn de dynamische rivier en de
dynamische riviernatuur. De Waal is de grootste
Nederlandse rivier, met de hoogste afvoer en de
grootste peilschommelingen. Natuurlijke processen zoals
erosie en sedimentatie zijn hier actief en dat uit zich in
fraaie rivierstranden, steilranden, nevengeulen met
afwisselend slikkige en zandige oevers en uiterwaarden
die vaak in de winter overstromen en in de loop van een
seizoen langzaam uitdrogen.

Huidige kwaliteiten
De Oosterhoutse Waard is een typische Waaluiterwaard.
De Waal is een rivier met een geheel eigen identiteit. Het
landschap onderscheidt zich duidelijk van dat van de
andere grote rivieren door de afmetingen, de grote
dynamiek en de wijze waarop de mensen hier in het
verleden mee om zijn gegaan. Deze eigenschappen
waarin de essentie van een gebied besloten ligt, noemen
we de kernkwaliteiten: ze bepalen de identiteit van het
gebied.

In de Oosterhoutse waard zijn de sporen van deze
krachten zichtbaar in: enkele steilranden langs de rivier,
de doorgebroken zomerkade westelijk van de
zandwinplas, enkele bijna weggespoelde kunstwerken en
de dikke zandprop die zich in de monding van de plas
heeft gevormd. In de reliëfrijke delen van de uiterwaard
vinden we ook sporen terug van dynamiek uit een verder
verleden: de hoge oeverwal, evenwijdig aan de
zandwinplas, is een restant van de rivieroever van ca.
1850, waar toen veel zand werd afgezet.
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Natuurlandschap: zandstrandjes langs de Waal

Cultuurlandschap: Verburgtkolk met achter de dijk het dorp
Oosterhout

Cultuurlandschap: oudhoevig land met rabatten

Natuurlandschap: oeverwal
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De bochtige sloot die centraal door de uiterwaard loopt, is
een restant van een oude tak van de rivier van nog veel
langer geleden.

Andere sporen van het leven met het water zijn de
zomerkade en de twee sluisjes, waarmee het waterbeheer
in de uiterwaard werd geregeld. Het sluisje in de
Dorpspolder is nog in gebruik, de sluis in het oostelijk deel
is sterk vervallen en niet meer in gebruik. De kade varieert
in hoogte van soms niet meer dan 50 cm tot 2 meter.
Vanwege de zandwinning is een gedeelte van de kade
wat verschoven. De winterdijk die het gebied omgrenst
bestaat uit oude gedeelten en nieuwe gedeelten. De
nieuwe delen zijn kaarsrecht en hoekig, terwijl de oude
slingeren met ronde bochten. Van het militaire verleden
zijn in de uiterwaard weinig sporen meer terug te vinden.
In de 17e eeuw zijn er twee redoutes geweest.

Vanwege de grote dynamiek komen langs de Waal unieke
riviergebonden ecosystemen voor, zoals ooibossen,
meidoornstruwelen, rivierduinen en stroomdalgraslanden.
Bijzonder bij Oosterhout is het oude loofbos, dat zich
direct achter de dijk op de middeleeuwse oeverwal
bevindt. Hoewel dit een deels aangeplant bos is, hebben
zich er planten en dieren gevestigd die karakteristiek zijn
voor hardhoutooibossen.
De kernkwaliteiten van het Cultuurlandschap hangen
onder andere samen met de geschiedenis van het leven
met water, de bedijking, de dorpen en de militaire historie.
In de Oosterhoutse Waarden zijn voor het rivierengebied
unieke sporen van het leven met het water terug te
vinden. Door de dijkterugleggingen in de 19e eeuw zijn
grote stukken land die binnendijks lagen, buitendijks
komen te liggen.

Wat de bedrijvigheid betreft kenmerkt de Waal zich door
de scheepvaart, de delfstoffenwinning en de
riviergebonden bedrijvigheid. De Waal is de drukst
bevaren rivier van Europa. De bruggen over de Waal zijn
aangepast aan de scheepvaart en zijn daardoor
beeldbepalend. De grote lengte van de Oosterhoutse
waard biedt vanaf veel plaatsen uitzicht op de
scheepvaartbewegingen en de silhouetten van de
bruggen bij Nijmegen. Tegenover de uiterwaard bevindt
zich ook de ingang van het Maas-Waalkanaal, waar veel
schepen in en uitvaren. In de Oosterhoutse uiterwaarden
is klei afgegraven. De afgegraven percelen in het oosten
getuigen hier nog van. Ook de zandwinplas, met een
diepte van ca. 10 – 12 meter onder het maaiveld, is een
getuige van bedrijvigheid in de uiterwaard. Op de
landbouw na is de bedrijvigheid in het gebied verder altijd
beperkt geweest.

Het voormalige binnendijkse land, ook wel ‘oudhoevig
land’ genoemd, is nog herkenbaar aan de vorm van de
percelen, het slootpatroon, oude wegen (Oude
Dorpsstraat), restanten van diverse woningen in de
ondergrond en zelfs het verdronken kerkje op de bodem
van de Verburgtkolk. Van de oude dijk is nog slechts een
klein stukje over, ten westen van de Verburgtkolk. De
kolken zelf zijn ook getuigen van de dijkdoorbraken.
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Bedrijvigheid: de zandwinplas

Ruimtelijke beleving: rust en ruimte

Bedrijvigheid: zicht op het bedrijventerrein van Nijmegen

Ruimtelijke beleving: uitzicht
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2.2

Wat de ruimtelijke beleving betreft, herbergt de Waal
drie bijzondere kwaliteiten die ook in de Oosterhoutse
Waarden tot uiting komen: de grote schaal, de rust en
vrijheid en de bijzondere vormen van recreatie en vertier.
Alles aan de Waal is groot: de breedte, de diepte, de
weidsheid van de vergezichten en de infrastructuur
eromheen. De drukte die heerst in het binnendijkse
landschap en de nabijgelegen stad, vindt zijn tegenpool in
de rust en natuur die heerst in de uiterwaarden en langs
de rivier. De uiterwaarden zijn daarom een aantrekkelijk
gebied voor publiek dat op zoek is naar rust, ruimte en
uniciteit.

Het plangebied ligt binnen de grenzen van het Natura
2000-gebied 'Uiterwaarden Waal'. Het Natura 2000gebied 'Uiterwaarden Waal' is binnen de grenzen van het
plangebied alleen aangewezen als Vogelrichtlijngebied.
Het Habitatrichtlijngebied ligt op grote afstand en valt
buiten het invloedgebied van het inrichtingsplan, daarom
wordt alleen gekeken naar de complementaire doelen.
In het plangebied komen een aantal habitattypen voor
(Natuurbalans, 2009) die behoren tot de complementaire
doelen. Langs de randen van de kolken zijn Slikkige
rivieroevers (H3270) en Vochtige alluviale bossen
(H91E0A, zachthoutooibossen) aanwezig. Het overgrote
deel van de uiterwaard is echter in agrarisch beheer,
waardoor de gewenste habitattypen slechts beperkt tot
ontwikkeling komen.

Vanaf de dijk ontvouwt zich een wisselend panorama op
rivier en achterland. Waardevolle landschapselementen,
zoals de grote wilg aan de noordwestpunt van de
Oosterhoutse Plas, dragen bij aan de belevingskwaliteit
van het landschap en verdienen het om behouden te
blijven.

Het gebied tussen de Waaiensteinkolk en de
Verburgtskolk is geschikt broedgebied voor de
kwartelkoning. Daarnaast blijkt uit inventarisatiegegevens
van SOVON dat grote aantallen kolgans, grauwe gans,
smient en meerkoet voorkomen. Het belang van het
gebied voor de instandhoudingsdoelstellingen is voor de
meeste vogelsoorten echter beperkt. Alleen voor de
grauwe gans herbergt het gebied een vrij belangrijk deel
van de populatie (Oranjewoud, 2006).

Langs de rivier is in veel uiterwaarden een eigentijdse
vorm van recreatie ontstaan die drijft op de natuur. Door
de uiterwaard lopen enkele wandelpaden over de
zomerkade. De dijk is een belangrijke recreatieve route
voor fietsers en auto’s. De kolken, de zandwinplas en de
rivier worden gebruikt om in te vissen. Aan de westkant
van het gebied ligt een camping en restaurant.
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2.3

Randvoorwaarden en wensen

Waterschap Rivierenland is bevoegd gezag voor
geohydrologie en dijkstabiliteit. Het Waterschap geeft aan
dat maaiveldverlagingen in de beschermingszone van de
dijk en opstuwing van water aan de dijkteen, niet
toegestaan zijn. Daarnaast mag de ingreep geen
verhoging van grondwaterstanden of kwel in het
binnendijkse gebied veroorzaken.

Dit inrichtingsplan is een vervolg op de variantenstudie die
door de Dienst Landelijk Gebied is uitgevoerd
(2006-2011). De bevindingen van de variantenstudie zijn
meegenomen in dit inrichtingsplan.
Tijdens de variantenstudie zijn verschillende partijen in het
gebied geraadpleegd en zijn hun randvoorwaarden en
wensen geïnventariseerd. Voor het inrichtingsplan zijn
deze aangevuld op basis van gesprekken met de diverse
stakeholders. Bijlage 1 geeft een overzicht van de inbreng
per stakeholder.

Vanuit Rijkswaterstaat Oost-Nederland dient de ingreep te
voldoen aan de vereisten uit het rivierkundig
beoordelingskader. Belangrijk voor het project is dat
maatregelen waterstandsneutraal worden uitgevoerd en
niet leiden tot opstuwing.

In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
randvoorwaarden en wensen. Onder randvoorwaarden
worden de zaken verstaan, die bepalend zijn voor
haalbaarheid (bijvoorbeeld eisen vanuit wetgeving of
beleid). Hieronder volgt een korte samenvatting.

De provincie Gelderland heeft enkele randvoorwaarden
vanuit de natuurwetgeving (Natura2000). Deze hebben
ondermeer betrekking op de instandhouding van
stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden, de
ontwikkeling van slikkige oevers en zachthoutooibos en
het behoud van broedgebied voor de Kwartelkoning, en
behoud van wezenlijke kenmerken en waarden vanuit de
EHS.

Randvoorwaarden
De gemeente Nijmegen is initiatiefnemer van het totale
project, zowel de herinrichting van de uiterwaard als de
exploitatie van de tijdelijke werkhaven. Daarbij is van
belang dat aanlegkosten van de herinrichting passen
binnen de opbrengsten van de exploitatie van de haven.

Wensen
In het wensenoverzicht zijn naast de wensen van diverse
bevoegde gezagen ook de wensen van de Historische
Kring en de Werkgroep Natuur en Landschap Oosterhout
opgenomen.

Het toekomstig beheer van de uiterwaard dient te passen
binnen de financiële ruimte die voor het natuurbeheer
beschikbaar is.
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Figuur 5: Visiekaart
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3

VISIE OP DE OOSTERHOUTSE WAARDEN

Het hoogdynamische deel van de uiterwaard (rood omlijnd
op de kaart) staat in open verbinding met de rivier en de
dagelijkse peilschommelingen zijn hier direct merkbaar.
Na een hoogwater is het water hier ook weer snel weg.
Vanwege de hogere stroomsnelheden kan de rivier hier
vers zand afzetten en lokaal treedt erosie op. Er is ruimte
voor de ontwikkeling van schrale graslanden, slikken,
zandige milieus en rivierduinen.

Op grond van de kernkwaliteiten van het gebied, de
inzichten uit het voortraject en de randvoorwaarden is een
visie op de Oosterhoutse Waarden ontwikkeld. De visie
vat de toekomstige identiteit van de Oosterhoutse
Waarden samen, en is de basis voor het inrichtingsplan.
In de visie worden de bestaande en potentiële kwaliteiten
van de Oosterhoutse waarden versterkt met een relatief
beperkt aantal ingrepen.

Het minder dynamische noordelijke deel van de
uiterwaard (groen omlijnd op de kaart) wordt zo ingericht
dat de invloed van de rivier beperkt is tot vooral de
waterstandschommelingen die optreden als het hoogwater
is. De hoogte van de oeverwal en kade is zo gekozen dat
het gebied gemiddeld eenmaal per jaar overstroomt. Dit
zal dan gebeuren in de winter of het voorjaar als de rivier
hoog staat. Na zo’n overstroming wordt een deel van het
water ingevangen achter de kade, waarna het onder een
vast drempelniveau langzaam uit kan zakken. De laagste
delen (de oude kolken en rivierbeddingen) blijven
daardoor nat en de kans dat kolken uitdrogen is klein.
Hierdoor kan het areaal aan natte ruigte en natte
graslanden zich uitbreiden, wat de uiterwaard geschikter
maakt voor vogels van moeras en grasland. Het water dat
wordt ingevangen maakt bovendien het cultuurhistorisch
waardevolle reliëf in de uiterwaard beter zichtbaar. De
kades en andere hoge delen, die al snel weer droog
vallen, blijven toegankelijk voor recreatie. Dit type gebied,
waar alleen de hoogwaterdynamiek in door kan dringen,
lijkt veel op de komgebieden die voor de bedijking deel
uitmaakten van het rivierengebied.

De Oosterhoutse Waarden behoren tot de grotere
uiterwaarden op de noordoever van de Waal. In onze visie
zijn de Oosterhoutse Waarden een natuurlijke uiterwaard
waarin de dynamische kwaliteiten van de Waal en de rijke
cultuurhistorie volop te beleven zijn. De bijzondere
ontstaanswijze van de uiterwaard – met de grote
dijkterugleggingen uit de 19e eeuw - maakt het mogelijk in
de uiterwaard een hoogdynamisch en een minder
dynamisch gebied te onderscheiden. De twee gebieden
zijn van elkaar gescheiden door een hoge rug: een
aaneenschakeling van de historische oeverwal en de
zomerkade. In onze visie blijft dit onderscheid aanwezig.
In het hoogdynamische deel is ruimte voor hydro- en
morfodynamische processen, in het minder dynamische
alleen voor hydrodynamiek. De Oosterhoutse Waarden
worden ingericht als een logische voortzetting van de
dijkteruglegging Lent, zodat een ecologische en
recreatieve verbinding ontstaat midden door het stedelijke
gebied van Nijmegen en de Waalsprong. Het gebied
fungeert ook als uitloopgebied voor de kern Oosterhout.
Inrichtingsplan Oosterhoutse Waarden
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Figuur 6: Inrichtingskaart Oosterhoutse Waarden
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4

INRICHTINGSPLAN

De landtong tussen de plas en de rivier wordt verlaagd tot
ca. 10 m+NAP, om de uitstroom van water tijdens
hoogwater vanuit de Oosterhoutse Waarden naar de Waal
te verbeteren. Ter hoogte van het meest westelijke deel
van de plas, blijft over een lengte van een kribvak een
gedeelte van de kade aanwezig op 10,8 m+NAP.
Stroomopwaarts op de landtong wordt ook een deel van
de kade uitgespaard, vanwege de daar aanwezige
stroomdalvegetaties.

Het inrichtingsplan geeft invulling aan de
projectdoelstelling en de ontwerpopgaven, binnen de visie
zoals die in het vorige hoofdstuk is geformuleerd.

4.1

Ontwerpbeschrijving
In het ontwerp voor de Oosterhoutse Waarden
onderscheiden we een hoogdynamisch en een minder
dynamisch deel, zoals ook in de visie is beschreven. Deze
twee delen worden van elkaar gescheiden door de hoge
rug en zomerkade, die ook in de huidige situatie al
aanwezig zijn.

Het meest oostelijke deel van de landtong wordt iets
verlengd, om de uitstroomopening ter plaatse wat te
versmallen. Op de verlaagde landtong tussen de
nevengeul en de Waal heeft de rivierdynamiek vrij spel en
kan in het zand, dat hier jaarlijks door de rivier wordt
afgezet, schraal grasland (Glanshaverhooiland) tot
ontwikkeling komen.

Op de afbeelding hiernaast en in bijlage 2 is het ontwerp
voor de Oosterhoutse Waarden te zien. Hieronder wordt
het ontwerp toegelicht, waarbij het hoogdynamische en
het minder dynamische deel apart worden behandeld.
Omdat de zomerkade een belangrijke functie heeft voor
het waterbeheer, wordt deze ook apart beschreven. In
bijlage 3 zijn een aantal dwarsprofielen van het ontwerp
opgenomen.

De zandwinplas wordt ingericht als een logisch vervolg
van de nevengeul uit het project Dijkteruglegging Lent en
met de mogelijkheid dat ca. 10 jaar lang een tijdelijke
werkhaven kan functioneren.
De gehele plas wordt verondiept tot een langzaam
oplopend talud ontstaat van ca. 2,3 m+NAP in het oosten,
tot 9 m+NAP aan de westzijde. Een verdere verondieping
is ongewenst omdat dit teveel opstuwing veroorzaakt
tijdens hoogwater.

Hoogdynamisch deel
Het hoogdynamische deel strekt zich uit van de rivieroever
tot aan de zomerkade en bestaat uit de zandstranden
langs de rivier, lage rivierduintjes op de oever, de deels
verondiepte zandwinplas en een natuurlijke oeverwal.
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De zandwinplas is aan de westzijde al minder diep

In het oostelijk deel is plaats voor de tijdelijke werkhaven

Maatregelen hoogdynamisch deel
1.

Verwijderen van de kade op de landtong, en plaatselijk
afgraven van de landtong tot op een hoogte van
NAP+10 m. met ruimte voor de ontwikkeling van
stroomdalgrasland of glanshaver- en
vossenstaarthooiland;

2.

Verlagen van de kade ten westen van de zandwinplas tot
NAP+ 10,8 m.;

3.

Verhogen van de oever in het kribvak aan de westzijde
van de zandwinplas, tot NAP+ 10,8 m.;

4.

Verondiepen zandwinplas en verflauwen van de oevers;

5.

Versmallen instroomopening;

6.

Verwijderen dwarsdammen in de zandwinplas.

Figuur 7: Maatregelen in het hoogdynamisch deel
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De oevers aan weerszijden van de nevengeul worden
lokaal opnieuw geprofileerd, zodat ze steil zijn in het
oosten en gaandeweg verflauwen in westelijke richting. In
het profiel van de oevers wordt het gedeelte tussen de 7
en 8 m +NAP wat steiler uitgevoerd (ca. 1:4), zodat de
voor wilgengroei favoriete zone zo smal mogelijk is.

De diepe plas is momenteel ecologisch beperkt
waardevol. Door verondieping met gebiedseigen grond
worden naast slikkige oevers, ook meer ondiepten
gecreëerd die in potentie leefgebied kunnen gaan vormen
voor vissoorten.
De bestaande landtong wordt in het westelijk deel, ten
westen van de huidige plas, verlaagd tot een hoogte van
ca. 10 m +NAP, maar er blijft een gedeelte van de
bestaande kade liggen op een hoogte van 10,8 m +NAP.
Bij deze hoogte stroomt de nevengeul ca. 5 dagen per
jaar mee. Een lagere uitstroom is niet gewenst, omdat
teveel uitstroom van water op deze plek een risico kan zijn
voor de dwarsstroming.

Nadat de tijdelijke situatie met de werkhaven voorbij is,
worden de oevers op deze plek ook verflauwd. De
noordwestpunt van de plas wordt zodanig aangevuld, dat
de nevengeul een gestroomlijnde vorm krijgt en in dit
gedeelte naar de rivier afbuigt.
De beide dwarsdammen halverwege de plas worden
verwijderd ten behoeve van de stroomlijning en de
doorstroming bij hoogwater.

In het te vergraven terrein aan de westzijde van de plas
liggen in de huidige situatie twee dwarskades (waarvan er
één reeds is doorgebroken) en de afwateringssloot van
het oostelijke deel van de uiterwaard. De oostelijke (reeds
doorgebroken) kade wordt weg gegraven, zodat het
maaiveld onderdeel wordt van de langzaam oplopende
oever van de nevengeul. De westelijke kade blijft
behouden op een hoogte van 10,8 m. De afwateringssloot
wordt aangevuld tot aan het nieuwe maaiveld.

Door de verondieping en de verschillende taludhellingen
ontstaat een interessant gevarieerd natuurlijk milieu, dat
vanwege de open verbinding met de rivier bij iedere
waterstand een andere oeverlijn heeft. Bij laagwater
bevinden zich hier uitgestrekte kale en schaarsbegroeide
slikkige en zandige milieus, één van de wensen vanuit
Natura2000. In de steile oevers kunnen oeverzwaluwen
broeden.

Aan het einde van de afwateringssloot ligt een sterk
vervallen sluisje. Dit verliest zijn functie omdat de
afwatering van de uiterwaard anders wordt geregeld (zie
hierna). Het bouwsel zal als ruïne behouden blijven.

Bij het verondiepen van de plas zal rekening gehouden
moeten worden met de regels vanuit de “Handreiking
herinrichting diepe plassen”. Dat betekent dat de
ecologische functionaliteit goed onderbouwd dient te
worden.
Inrichtingsplan Oosterhoutse Waarden
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Impressie van de westzijde van de aangevulde zandwinplas, nu
vormgegeven als het einde van de nevengeul.
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Zomerkade
De rug in het midden van de uiterwaard (tevens
zomerkade) vormt de begrenzing tussen het
hoogdynamische en het minder dynamische deel. De rug
bestaat uit een aaneenschakeling van historische kades
van verschillende ouderdom en hoogte, en stukken
zandige oeverwal die door de rivier in het verleden zijn
opgeworpen. In het uiterste oosten is de kade door de
aanleg van de tweede stadsbrug komen te vervallen.

In het ontwerp is de hoogte van de rug bij het oostelijk
deel van de uiterwaard bepaald op 10,5 m+NAP. Hierdoor
zal inundatie van het minder dynamische deel van de
uiterwaard gemiddeld eens per jaar optreden (gemiddeld
3 dagen per jaar). Hiertoe wordt de zomerkade, in het
gedeelte ter hoogte van de Verburgtkolk, ca. 0,75 tot 1
meter verlaagd, ook tot 10,5 m +NAP.
Het is noodzakelijk dat de rug/kade een doorgaande
verbinding vormt van oost naar west door de uiterwaard,
daarom zal in het oosten van het plangebied een nieuwe
kade worden aangelegd vanaf de hoek van de huidige
zandwinplas naar de bocht in de winterdijk vlakbij de
nieuwe brug. In dit tracé wordt de lage kade opgenomen
die nu al langs de zuidoever van de kolk van Braam ligt.
De hoogte van dit tracé wordt ook 10,5 m+NAP. Met het
sluiten van de zomerkade wordt de inundatie van de
toegangsweg naar de werkhaven voorkomen.

Momenteel is het laagste punt bij het oostelijk deel van de
uiterwaard, ter plaatse van maatregel 8, gelegen op
NAP+9,2 m. Dit komt overeenkomt met een
overstromingsfrequentie van ca. 35 dagen per jaar.
De kade bij het westelijk deel van de uiterwaard (de
Oosterhoutse Dorpspolder) is iets lager en heeft een
hogere overstromingsfrequentie. In werkelijkheid
overstromen de beide uiterwaardgedeelten vaker. Dit
omdat de kade op één plaats is doorgebroken en niet
hersteld is, en de beide uitwateringssluizen niet meer
worden beheerd (Oostelijke polder) of in het winterhalfjaar
open staan (Dorpspolder), zodat het water vrijelijk in en uit
kan stromen. De drempelhoogte van de oostelijke sluis
bedraagt ca. 8,0m +NAP, die van de Dorpspolder ligt op
7,5m +NAP. Deze hoogte komt overeen met een
waterstand die ca. 90 dagen per jaar wordt overschreden,
dan vindt instroom van de uiterwaarden plaats via de
sluisjes. De drempelhoogte zorgt er ook voor dat de
uiterwaard na een hoogwater weer tot dat niveau leeg
stroomt.

In de Dorpspolder wordt de kade verlaagd van NAP+10,5
m. naar NAP+ 9,8 m., hetgeen leidt tot een toename van
de instroom van ca. 10 naar 20 dagen per jaar. Gedeelten
van de rug, met name daar waar hij breed en zandig is,
liggen op een zodanige hoogte dat zich hier, bij natuurlijk
beheer, een stroomdalgrasland kan ontwikkelen. Het oude
uitwateringssluisje blijft behouden en kan een functie
houden voor de uitwatering. De kade ter hoogte van het
sluisje blijft behouden op de huidige hoogte. De gehele
hogere verbinding, bestaande uit delen oeverwal en delen
kade, zal een belangrijke wandelverbinding gaan vormen
door de hele uiterwaard.
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De Oude Dorpsstraat

De zomerkade op de oeverwal in de Dorpspolder

Maatregelen aan oeverwal en zomerkade
7. Zomerkade aan noordwestzijde zandwinplas
afgraven tot NAP+ 10,4 m., en aansluiten op kade
in Dorpspolder. Het oostelijke binnenkaads
gebied zal hierdoor gemiddeld eens per jaar
volstromen;
8. Doortrekken zomerkade vanaf de noordoostpunt
van de zandwinplas naar de kolk van Braam en
de winterdijk op een hoogte van NAP+ 10,5 m.;
9. Voorziening waarmee de oostelijke polder bij de
Oude Dorpsstraat uitwatert op de Dorpspolder op
NAP+ 8 m. in de vorm van een duiker;
10. Verlagen van de zomerkade rond de oude
Dorpspolder tot op het niveau van de
onderliggende oeverwal (NAP + 9,8 m.).
Daarnaast ligt hier ook voorziening waarmee de
Dorpspolder afwatert op de Waal op NAP+ 7,5 m.

Figuur 8: Maatregelen zomerkade
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Impressie van de Dorpspolder, bij gemiddelde
waterstand en bij instromend hoogwater
(ca. 20 dagen per jaar)
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Laagten geven de plek van de zandkolk aan

Op een mistige dag is het microreliëf in de uiterwaard te zien

Maatregelen minder dynamisch deel
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Accentueren oude rivierloop in de
uiterwaard (ten oosten van de
Verburgtkolk), door de sloot die hier in ligt
te dempen en het gedeelte bij de
uitmonding iets te verdiepen;
Accentueren Zandkolk door reliëfvolgend
te verlagen met ca. 1 meter;
Kap van de bomen langs de zuidoostkant
van de Waaijensteinkolk;
Inrichten van een recreatief en
cultuurhistorisch bijzonder punt aan de
zuidwestpunt van de Verburgtkolk;
Creëren van ruimte voor de spontane
ontwikkeling van zachthoutooibos, aan de
noordwestzijde van de Verburgtkolk, de
Waaijensteinkolk, de kolk van Braam en
aan de noordoostzijde van de Zandkolk;
Creëren van ruimte voor spontane
ontwikkeling van hardhoutstruweel op de
hoge rug noordelijk van de zandwinplas.

Figuur 9: Maatregelen in het minder dynamische deel
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Minder dynamisch deel
Het minder dynamische deel van de uiterwaard behoudt
grotendeels het huidige karakter: een open landschap met
natuurlijke graslanden, begrensd door sloten en greppels,
waarin het kleinschalige reliëf en de kolken het verhaal
van het verleden zichtbaar maken. Dit deel van de
uiterwaard bestaat uit twee delen, gescheiden door de
historische Dorpsstraat (tevens kade) die vanaf
Oosterhout de uiterwaard in loopt.

De exacte hoogte van de schotbalken in de drempel en
het beheer van de sluis zal in het beheerplan worden
vastgesteld. Vanuit het oogpunt van natuur (foeragerende
vogels) en landschap (het reliëf wordt beter zichtbaar) is
een hogere uitstroomdrempel gewenst dan de huidige
vaste drempel op 8,0 m. Dit kan alleen als dit geen hinder
oplevert in de vorm van meer kwel binnendijks. Bij het
opstellen van het beheerplan zal nagegaan worden wat
een optimale hoogte is, zonder dat dit negatieve gevolgen
heeft.

De afwatering van de oostelijke polder wordt verlegd en
mondt voortaan bij de historische Dorpsstraat in de
westelijke polder uit. Hiermee wordt de historische situatie
hersteld die van ca. 1820 tot in het begin van de 20e eeuw
heeft gefunctioneerd. De huidige uitwatering van het
oostelijk deel (rechtsreeks op de rivier) komt te vervallen.
De nieuwe afwatering kan plaatsvinden via een nieuw te
bouwen sluisje, op de plaats waar ooit een sluisje heeft
gelegen in de Dorpsstraat.

De Dorpspolder watert uit op de Waal ter plekke van het
huidige sluisje. Voor de Dorpspolder blijft de huidige
uitstroomhoogte gehandhaafd, zodat het niet te lang duurt
voor het water uitgezakt is. Ook voor deze sluis zal in het
beheerplan nagegaan worden of een andere
drempelhoogte mogelijk is.
De verwachting is dat met name de laagste gedeelten
(zoals de historische Zandkolk) een deel van het jaar
water zullen bevatten. Om ervoor te zorgen dat er door
het jaar heen voldoende open water blijft staan, worden
de diepste delen van de Zandkolk reliëfvolgend verlaagd
met ca. 0,5 tot 1,5 meter. Hierdoor blijven de kolken goed
zichtbaar en wordt een te grote verruiging door al te sterke
vegetatiegroei tegengegaan. Bij het uitgraven gaat het om
de middelste twee kolken. De oostelijke is al diep genoeg
en bevat altijd water. De meest westelijke kan niet worden
verdiept, omdat deze in de beschermingszone van de dijk
ligt.

De drempelhoogte in het uitwateringssluisje van de
oostelijke polder blijft gelijk aan het niveau waarop deze in
de huidige situatie uitwatert (8,0 m+NAP). In de
uitstroomopening wordt een voorziening gemaakt om met
schotbalken indien gewenst een hogere uitstroomdrempel
te creëren. Na een hoogwater wordt een deel van het
water direct onder vrij verval afgevoerd tot op de hoogte
van de drempel. Als het water buitengaats tot onder de
drempel is gezakt, zakt het daarna binnengaats verder uit
door verdamping en wegzijging.
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Impressie van de Zandkolk. Door het uitgraven van de bestaande
kolken zullen deze in het zomerhalfjaar langer water bevatten. In
droge zomers kunnen (delen van) de kolken nog wel droogvallen
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In de laagst gelegen delen zal zich natte ruigte
ontwikkelen en hogerop natte graslanden. Deze milieus
zijn interessant voor porseleinhoen, kwartelkoning,
ganzen en andere moeras- en weidevogels.

In de Dorpspolder kan net ten noorden van de Zandkolk
een pad komen op de plaats waar voor de
dijkteruglegging een oude (binnendijkse) dijkstraat lag, de
zogenaamde Groene straat. Dit pad loopt vanaf de dijk
door de lage uiterwaard heen en sluit aan op de
Dorpsstraat. Hiermee is het historische stratenpatroon van
voor de dijkteruglegging weer als wandelroute in gebruik.
Op de kaart is het wandelnetwerk aangegeven, die over
natuurlijke hoogten of op historische tracés liggen. Deze
worden niet als pad aangelegd, maar ontstaan door het
gebruik ervan door wandelaars. Desgewenst kunnen op
enkele trajecten, stukken een of twee maal worden
uitgemaaid om wandelen mogelijk te maken. Als de loop
er dan in komt, blijft zo’n pad voortaan bestaan. Op
particuliere gronden kan niet gewandeld worden totdat er
overeenstemming is met de eigenaar.

In het minder dynamische deel is plaats voor ontwikkeling
van zachthoutooibos. De beste plaats hiervoor is langs de
kolken, zoals aan de noordzijde van de Waaiensteinkolk,
ter hoogte van het landgoed Oosterhout. Hier komt dan
bos aan beide zijden van de dijk te liggen, waardoor de
passant op de dijk als het ware een poort door gaat: van
de stedelijke Nijmeegse uiterwaarden naar de meer
landelijke Oosterhoutse uiterwaarden. Andere geschikte
locaties voor ooibos liggen ten noorden van de Zandkolk
en ten noorden van de Kolk van Braam. Het land ligt hier
laag en ooibos zal zich hier, bij geschikt beheer, vanzelf
ontwikkelen. Aanplant is niet nodig en niet wenselijk.

De hele uiterwaard is straks vrij toegankelijk. Vanwege het
in het voorjaar stagnerende water in het noordelijke deel
ontstaat hier een natuurlijke zonering, waarbij de lage,
natte gedeelten gemeden zullen worden. De meeste
recreanten zullen het gebied betreden via de hogere
ruggen en de zomerkade.

Aan de zuidwestkant van de Verburgtkolk bevindt zich een
plek van grote historische waarde. Hier liggen restanten
van de oude bandijk (van voor de dijkdoorbraak van
1809), het restant van een oude rivierbedding en de
historische oeverwal vlak naast elkaar. Door de dijk lokaal
enigszins te herstellen (er is ooit in gegraven) en de oude
bedding wat uit te graven worden de hoogteverschillen
geaccentueerd.

Rond het oostelijke wiel kan een ommetje ontstaan; ook
hier zal in de eerste jaren een pad moeten worden
uitgemaaid. Het op de kaart aangegeven wandelnetwerk
sluit aan op de belangrijkste entrees vanuit het
binnendijkse gebied en wandelroutes vanuit de
dijkteruglegging Lent. De gevoelige gebieden voor natuur
(potentiële broedgebieden voor vogels) blijven rustig.

Tevens vormt de oude bedding straks de uitstroom van de
oostelijke naar de westelijke polder. De plek leent zich
voor een bijzondere functie die te maken heeft met de
beleving van het landschap of het verhaal van de historie.
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Maatregelen voor de
recreatieve
toegankelijkheid zijn:


Vijf entrees: Drie aan
Oosterhoutse zijde en
twee aan Lentse zijde
(zie figuur 10);



Het wandelnetwerk
loopt vanaf de entrees
over de zomerkade en
andere hoge ruggen..
Een deel van de
historische routes
(Dorpsstraat, Dijkstraat
en Groenestraat) kan
alleen worden
gerealiseerd als de
gronden verworven
zijn;



Ruimte voor
visplekken,
natuurbeleving en een
bijzondere functie bij
de Verburgtkolk.

Figuur 10: Het wandelnetwerk en de entrees. De cijfers geven aan
hoeveel dagen per jaar de route overstroomd en dus niet bruikbaar
is.
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4.2

Tijdelijke situatie
De inrichtingsplankaart geeft grotendeels het streefbeeld
voor de Oosterhoutse Waarden in de eindsituatie weer.
Voordat dit eindbeeld is bereikt, is echter sprake van een
tijdelijke situatie waarin:

De werkhaven aangelegd en in werking is (10 jaar,
tot uiterlijk 2023);

De zandwinplas geleidelijk opgevuld wordt
(einddatum is onbekend en afhankelijk van de
beschikbaarheid van materiaal);

Er zand wordt gewonnen in het middelste gedeelte
van de zandwinplas (haalbaarheid wordt nog
verkend).

Hierbij kan gedacht worden aan een kade met verhard
oppervlak en een toegangsweg die aansluit op de huidige
tijdelijke weg.

De werkhaven heeft een tijdelijk karakter (circa 10 jaar) en
wordt voorzien in het oostelijk deel van de Oosterhoutse
Plas. In deze plas is in het kader van de ontwikkeling van
de landschapszone in de Waalsprong (ontgronding van de
plassen) reeds een steiger en toegangsweg aangelegd
voor het lossen van vrachtwagens en de afvoer van grond
per schip. De nieuwe haven heeft als functie de overslag
van bouwstoffen en vrijgekomen materialen bij de
realisatie van werken (waaronder de landschapszone,
Citadel, Waalsprong en Dijkteruglegging Lent).

Niet alleen de eindsituatie, maar ook de tijdelijke situatie
moet vergunbaar zijn. Om de ontwikkeling van de
gewenste natuur op gang te brengen kan in de tijdelijke
situatie mogelijk worden gestart met de herinrichting.

Wanneer de tijdelijke situatie voorbij is, dienen alle
elementen die betrekking hebben op de werkhaven
(inclusief toegangsweg) te worden verwijderd en dient de
havenmond verondiept en versmald te worden. Wanneer
het opvullen van de zandwinplas beëindigd is, dient deze
zo afgewerkt te worden dat de nevengeul goed in het
landschap is ingepast en aan de west- en noordzijde en
bij de uitstroom flauwe oevers bevat.

Om te voorzien in een extra loskade voor grondstoffen ligt
het voor de hand deze ten westen van de huidige
laadvoorziening te plaatsen.
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BIJLAGE 1:
OVERZICHT STAKEHOLDERS EN
RANDVOORWAARDEN
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 Randvoorwaarden die gelden vanuit de subsidie voor
de werkhaven.

Onderstaand overzicht geeft de randvoorwaarden en
wensen die door de stakeholders zijn ingebracht, aan. De
randvoorwaarden worden eerst behandeld, omdat deze
bepalend zijn voor de haalbaarheid en vergunbaarheid
van het ontwerp. De wensen worden daarna apart
behandeld, ze zijn vooral bepalend voor het draagvlak.
1.

Stakeholder: gemeente Overbetuwe
 Behoud van de archeologische terreinen
‘Verburgtkolk’ en ‘Waaldijk’. Bij vergravingen dieper
dan 25 cm (‘Verburgtkolk’) en 30 cm (‘Waaldijk’) is een
bureauonderzoek in combinatie met een karterend
booronderzoek verplicht.
Wijzigingen in de grondwaterstanden worden gezien
als zijnde bodemverstoringen. Hierover is overleg met
de gemeentelijke archeoloog verplicht. De terreinen
zijn niet beschermd als rijksmonument.

RANDVOORWAARDEN
Stakeholder: gemeente Nijmegen
 Versterken van de bestaande kenmerkende waarden
ten aanzien van landschap, ruimtelijke beleving,
cultuurhistorie/archeologie en natuur(beleving);
 De Oosterhoutse Waarden en het projectgebied van de
Dijkteruglegging moeten ruimtelijk en functioneel een
logisch geheel vormen. Daarmee volgt het project
Oosterhoutse Waarden de zonering die ten aanzien
van intensiviteit-extensiviteit in de dijkteruglegging is
ingezet. Concreet betekent dit, dat de inrichting en
recreatievormen extensief van aard zullen zijn. Het
gebied is daarmee een natuurlijk uitloopgebied van
Nijmegen en het dorp Oosterhout;
 De inrichting van het gebied moet passen binnen de
vigerende planologische en wettelijke kaders of moet
als gevolg van het doorlopen van kansrijke procedures
daarbinnen worden gebracht (planologisch en
vergunningstechnisch haalbaar);
 Wanneer grootschalige vergraving plaatsvindt, moeten
eventuele randvoorwaarden voor archeologie en Niet
Gesprongen Explosieven op basis van nader
onderzoek worden bepaald;
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Stakeholder: Dienst Landelijk gebied
 Vergunbaar en financieel haalbaar plan – zie
randvoorwaarden natuur en veiligheid;
 De (financiële) risico’s zijn inzichtelijk gemaakt;
 Er is een planning op hoofdlijnen waarbij aangegeven
wordt dat de inrichting uiterlijk 2018 is gerealiseerd en
de gronden overgedragen zijn aan SBB;
 Het haalbare plan bevat een instemming van SBB
m.b.t. het (eind)beheer.
Stakeholder: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 De ingreep moet voldoen aan de gestelde eisen en
richtlijnen uit het rivierkundig beoordelingskader voor
ingrepen in de Grote Rivieren.
Dit geldt voor zowel de hydraulische als de
morfologische aspecten uit dit beoordelingskader;

Bijlage 1
-1-

9X1096.C0/R0016/900352/VVDM/Nijm
13 juni 2013










Het project moet op interventieniveau (de maximale
situatie qua vegetatieruwheid) waterstandsneutraal
zijn bij een afvoer van 16.000 m3/s;
Om de dwarsstroming als gevolg van de
Dijkteruglegging Lent te compenseren, zijn tussen de
gemeente Nijmegen en RWS afspraken gemaakt over
een compensatiemaatregel. Deze vindt deels plaats in
het plangebied Oosterhoutse Waarden (verlagen
landtong) en is daarom randvoorwaarde voor het
project;
De referentiesituatie waarmee moet worden gerekend,
bestaat uit het WBR2008 model, het SNIP3 ontwerp
voor de dijkteruglegging Lent en de vastgestelde
compensatiemaatregel voor de dwarsstroming bij
Lent;
Het project mag de waterstanddaling (taakstelling van
34,0 cm op kmr 881,5) van project Dijkteruglegging
Lent niet verminderen.





Randvoorwaarden verondiepen zandwinplassen:
 De huidige waterbodem van de plassen bestaat
overwegend uit klasse A/B met lokaal nooit
toepasbare grond. Voor de verondieping van de plas
kan grond van klasse B of schoner gebruikt worden;
 Een onderbouwing van het nut van de verondieping
en herinrichting is nodig. Verondieping van de plassen
moet leiden tot een ecologisch verantwoord ontwerp.

Stakeholder: Provincie Gelderland
Randvoorwaarden natuur:
 Behoud van (potenties voor) droge graslanden op de
oeverwal (stroomdalgrasland, glanshaverhooiland)
(Natura 2000);
 Zoveel mogelijk behoud van slikkige rivieroevers en
vochtige alluviale bossen langs de kolken
(Natura 2000). Een beperkte aantasting lijkt geen
bedreiging voor de instandhoudingsdoelen, wanneer
dit elders in het project wordt gecompenseerd;
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In stand houden van het geschikte broedgebied voor
de Kwartelkoning (Natura 2000) (het gebied tussen
Waaiensteinkolk en Verburgtkolk);
Behoud van natte graslanden als foerageergebied
voor ganzen (Natura 2000). Mogelijk gaat in de
toekomst de ganzenrichtlijn veranderen, waardoor het
foerageergebied niet meer beschermd is, maar dit is
nu nog niet zeker. Beperkte aantasting van het
ganzenfoerageergebied door uitbreiding van de
‘ten gunste doelen’ is wel toegestaan;
Behoud van wezenlijke kenmerken en waarden vanuit
de EHS: rivier en nevengeul.

Stakeholder: Waterschap Rivierenland
 Beschermingszone winterdijk: maaiveldverlagingen
mogen niet plaatsvinden binnen een afstand van
ca. 100 meter van de teen van de winterdijk (nader
beschreven in de Keur Waterschap Rivierenland);
 Opstuwing van water tegen de dijk mag niet
toenemen; laagdynamisch niveau aan de dijkteen;
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Geen toename van kwel of stijging van
grondwaterstanden. Afhankelijk van de ingrepen zal
hiervoor geohydrologisch onderzoek verricht moeten
worden conform de richtlijnen van het waterschap.
Eventueel ook aandacht voor extra wegzijging
binnendijks en de invloed daarvan op bebouwing (dit
is ook wens van de gemeenten).

Stakeholder: gemeente Overbetuwe
 Rivierverruiming in de Oosterhoutse Waarden mag
stroomafwaarts geen nieuw knelpunt veroorzaken (dit
is al randvoorwaarde vanuit RWS);
 Vergravingen in de uiterwaard mogen geen stijging
van grondwater binnendijks veroorzaken. Dit dient
aangetoond te worden met hydrologisch onderzoek
(dit is ook randvoorwaarde vanuit het Waterschap);
 Recreatie: extensieve inrichting, met bijvoorbeeld een
wandelroute in aansluiting op binnendijks gebied (en
landgoed Oosterhout), een bijzondere plek i.v.m. het
verdronken dorp, visplekken, vogelobservatie.
Intensieve recreatie zoals evenemententerrein is
ongewenst. Aandachtspunt is het uitlaten van honden;
 Vergroten contrast binnendijks-buitendijks: buitendijks
open, natuurlijk dynamisch en binnendijks besloten,
bebost (bron: LOP). De beleving van de uiterwaard
vanaf de dijk (zichtlijnen, aantrekkelijk/afwisselend
beeld) is van belang;
 Rekening houden met geomorfologische,
landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische
waarden (bron: LOP):
 Relicten, wielen, kades. De gemeente streeft naar
een actief herstel van wielen en de directe
omgeving daarvan;
 Zichtrelatie van rivierdijk met uiterwaarden en rivier
(openheid, zichtlijnen);
 Herkenbare identiteit van de Waal in de
uiterwaard;
 Goede afweging van de hoeveelheid open water
vs. land.

Stakeholder: Staatsbosbeheer
 Het toekomstig beheer van de uiterwaarden dient te
passen binnen de financiële middelen
(beheersubsidie).
2.

WENSEN
Stakeholder: gemeente Nijmegen
 Benutten van kansen om opbrengsten te genereren,
bijvoorbeeld met de werkhaven, grondstoffenwinning
of verondiepen van de zandwinplas;
 Ontwikkeling van natuur met zo weinig mogelijk
ingrepen, met name door verandering in beheer;
 Ontwikkeling van recreatieve routes in aansluiting op
het binnendijks gebied;
 Publieksparticipatie bij de invulling van het gebied.
 De randvoorwaarden vanuit Rijkswaterstaat zijn ook
randvoorwaarden voor de gemeente Nijmegen, als
initiatiefnemer van de Dijkteruglegging Lent.
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In het Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied
(2009) heeft de uiterwaard de functies ‘natuur’, ‘water’
en ‘agrarische waarden’. Naar verwachting zal in
januari 2012 een ontwerp bestemmingsplan in
procedure gaan.



Stakeholder: Dienst Landelijk gebied

Integraal plan;

Particulier grondbezit verweven in de plannen;

Ruimtelijke kwaliteit vergroten en waarborgen;

Neem in het ruimtelijk ontwerp ook de zuidzijde van
de Waal mee;

Onderzoek of laat onderzoeken of aanvullende
doelen (met bijhorende (externe) financiering)
gerealiseerd kunnen worden, bv doortrekken van
geul voor Waalweelde.






Ambitie Waalweelde:
 Herinrichting en inpassing van de diepe
zandwinplassen;
 Logische verbinding met de nevengeul van Veur-Lent;
 Natura 2000 doelen (zie randvoorwaarden natuur);
 Stedelijke uitloop vanuit Lent dient zich vooral in het
oostelijk deel van de Oosterhoutse Waarden te
concentreren;
 Bereikbaarheid van de waaloever is aandachtspunt;
 Zorg voor behoud van cultuurhistorische relicten,
zoals oudhoevig land, wielen en kolken, historische
landschapselementen en reliëf.

Stakeholder: Provincie Gelderland
Wensen natuur:
 Indien mogelijk binnen de veiligheidsopgave: het
leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
Slikkige rivieroevers en Zachthoutooibos (‘ten gunste
doelen’, Koepelplan Rijntakken). Ontwikkelen
zachthoutooibos kern van ca. 15 tot 20 ha in
aansluiting op bestaand bos en binnendijks bos ‘Huis
Oosterhout’;
 Ontwikkelen 5 tot 10 ha hardhoutooibos op oeverwal
(dit mag ten koste gaan van (potenties voor)
droge graslanden);
 Ontwikkelen droge graslanden op oeverwal;
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Ontwikkelen meestromende nevengeul door
aantakking en herinrichting zandwinplas;
Ontwikkelen leefgebied voor de kwartelkoning;
Aandacht voor een goede zonering tussen
stedelijke uitloop en Natura 2000 doelen.
Provinciale natuurbeheerplannen zijn leidend;
Vanuit natuuroptiek is gewenst dat het mijnsteen op
de oevers van de zandwinplas opgeruimd wordt.

Provinciale afweging:
 Het voornemen van de herinrichting van de
Oosterhoutse Waarden sluit aan bij de ambitie.
Uitdaging is om in het ontwerp een juiste mix te vinden
van behoud van het dijklandschap, aanpassing van de
zandwinplassen en vernieuwing rond de aanleg van de
geul.
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Stakeholder: Staatsbosbeheer
 Inrichting aansluiten op het gebied van de
Dijkteruglegging Lent, zodat beheerwijze
(procesnatuur) doorgezet kan worden;
 Benutten van de potenties voor hardhoutooibos,
stroomdalgrasland en mogelijkheden voor aantakking
en herinrichting zandwinplas (dit is ook wens van de
provincie voor natuur);
 Hoogwatervluchtplaats: óf een aparte HVP in de
Oosterhoutse Waarden, óf uitbreiding van de HVP in
de Dijkteruglegging Lent;
 Voldoende beheerruimte om cyclisch en extensief
beheer toe te passen – dit is nodig om de
beheerkosten acceptabel te houden;
 Voor de recreatievorm gaat de voorkeur uit naar
struinen.











Stakeholder: Werkgroep Natuur&Landschap
Oosterhout (opstellers Dorpsontwikkelingsplan)
 Vrije toegang van de uiterwaarden voor het publiek;
 Behoud/herstel coulissenlandschap;
 Kleinschalig agrarisch gebruik;
 Vergroten natuurwaarde kolken;
 Behoud van viswater;
 Aanleg paden met aansluiting op netwerken LOP;
 Behoud en herstel cultuurhistorische waarden;
 Bereikbaarheid Waalstranden.

Overig: input vanuit bewonersavonden 2010
 Visvereniging heeft behoefte aan behoud van
viswater;
 Behoud van openheid in de uiterwaard (met name
uitzicht vanaf de dijk tot op de Waal);
 Geen intensieve recreatie (wel beperkt wandelen – tot
aan de Waal). Geen gemotoriseerd verkeer, fietsen en
recreatievaart in de uiterwaard;
 Aandachtspunt is illegaal parkeren en kamperen bij de
zandwinplas;
 Betrekken van lokale agrariërs bij beheer.

Historische Kring Oosterhout Slijk-Ewijk e.o.
 Verdronken dorp moet behouden blijven en middels
infoborden/kunstwerk bekendheid geven;
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Oude Dorpsstraat moet behouden blijven en
afbakenen met meidoorns of knotwilgen. Ook
toegankelijk maken voor rolstoelen;
Bestaande knotwilgen/bomen/struiken moeten
behouden blijven;
Kolken moeten behouden blijven;
Bestaande kades behouden;
Oude dijklichaam van voor 1820 behouden;
Voor zover mogelijk herstel zomerkade Hof van
Holland - Oud -Oosterhout en herstel sluisje, functie
sluisjes in stand houden indien mogelijk;
Oude Waalstrang in de Dorpspolder verdiepen;
Wandelen en struinen langs de Waal;
Oude dijklichamen die niet zichtbaar meer zijn,
zichtbaar maken, bv. met meidoornheggen;
In dorpspolder aanleg kleinschalig hardhout ooibos,
zonder uitzicht op Weurt en Beuningen te verstoren.
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