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6. Bijlandse Waard

4. Geitenwaard

1. Groene Rivier 
Pannerden

5. Oevergeul 
boven-Rijn

3. Lobberdense Waard

7. Recreatieplas     
de Bijland

2. Pannerdense 
overlaat

Het project Rijnwaarden bestaat uit zeven deelprojecten: 1. Groene Rivier Pannerden, 2. 
Pannerdense overlaat, 3. Lobberdense Waard, 4. Geitenwaard, 5. Oevergeul boven-Rijn, 6. 
Bijlandse Waard, 7. Recreatieplas de Bijland. De 7 deelprojecten moeten samen de doelstelling 
van 11 cm realiseren, waarbij er met name hydraulisch een sterke samenhang is. 
Tot 2001 was RWS trekker van het project, daarna is het project overgenomen door DLG. Het is 
een AO project (Autonoom Ontwikkelingsproject) wat betekent dat het project ook een opgave 
heeft meegekregen voor waterstandsverlaging, in dit geval van 11 cm. Deze taakstelling wordt 
deels behaald met zandwinning. Daarnaast is de doelstelling voor het gebied het realiseren van 
500 ha nieuwe natuur. Bij dit project is het splitspunt bij Pannerden een complicerende factor: 
de verdeling tussen Waal (2/3) en Pannerdens Kanaal (1/3) dient gehandhaafd te blijven. 

Rijnwaardense uiterwaarden: plankaart

Oppervlakte gebied 1140 ha

Waterstanddaling 9,3 - 11 cm

Rivier Rijn

Status voorbereiden van uitvoering

Jaar realisatie voor 2015

Uitvoerende partij DLG (regie)

Rijnwaarden
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2.Pannerdense overlaat
In 2011 is besloten om de vaste overlaat te vervangen door een doorlaatwerk. Met een 
doorlaatwerk kan de afvoerverdeling worden gereguleerd, wat met een vaste overlaat niet kan. 
Het aanleggen van het doorlaatwerk staat als project los van de groene rivier (zowel financieel, 
planning en qua opdrachtgever/initiatiefnemer). Dit deelproject moet in 2012 klaar zijn. Voor 
het behalen van de hydraulische taakstelling is het van groot belang.

3.Lobberdense Waard
Het landschap van de Lobberdense Waard is ontstaan door grondstoffenwinning in 
verschillende perioden. Het bosrijk kleiputtenlandschap aan de noordzijde is ontstaan door 

Rijnwaardense uiterwaarden: topografische kaart 1900

1.Groene Rivier Pannerden
Dit deelgebied ligt aan de rechteroever van het Pannerdens Kanaal. Het gebied wordt begrensd 
door het kanaal, de winterdijk, de Pannerdense Overlaat en het Gemaal Kandia. In het gebied 
liggen van west naar oost een oeverzone met enkele kribvakken, een leikade (deels oude dijk), 
een groot stuk grasland met twee poelen (deels restant oude kanaalloop) en twee bosjes. 
Het gebied is landschappelijk waardevol vanwege de vergezichten over open land, onder 
andere op kasteel Doornenburg. In de uiterwaard langs het Pannerdens kanaal wordt de 
zomerkade bij Kandia verlaagd en wordt een permanent watervoerende nevengeul gegraven. 
Deze maatregelen zullen de waterstand doen dalen. De landschappelijke vergezichten zullen 
behouden blijven en de dynamiek zal toenemen, wat positieve gevolgen voor de ecologie heeft. 

Rijnwaardense uiterwaarden voor uitvoering: topografische kaart 2010
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kleiwinning van 1920 tot 1960. De kleiputten worden gekenmerkt door ondiepe plassen met 
helder water en watervegetaties. Aan de zuidzijde worden de open plassen begrensd door 
moerassig bos (zacht houtooibossen). Deze bossen zijn spontaan ontstaan op de voormalige 
tichelruggen en in de verlande tichelgaten. Het relatief open agrarisch gebied verder naar het 
zuiden is ontstaan door zand- en kleiwinning tussen 1960 en 2000. Na de kleiwinning zijn de 
percelen geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Midden in deze zone 
ligt de Plas van Wezendonk, een grote zandwinplas met relatief steile oevers die zijn begroeid 
met ruigte en wilgenbos. Aan de zuidzijde langs het zomerbed van de rivier liggen twee grote 
steenfabrieken (Kijfwaard Oost en West) op overstromingsvrije terpen. 

De primaire maatschappelijke doelstellingen van het project, te weten rivierverruiming en 
natuurontwikkeling, worden in dit deelgebied gerealiseerd en gefinancierd door een nieuwe 
ronde van grondstoffenwinning (productie en vermarkting van industriezand, grind en klei). 
Het risico bestaat dat de grondstoffenwinning een grote stempel op het gebied zal drukken. In 
het gebied worden recreatieve voorzieningen aangelegd en het gebied wordt opengesteld voor 
publiek. De wijze waarop dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

4.Geitenwaard
De Geitenwaard is een langgerekte agrarische zone tussen de winterdijk ter hoogte van Herwen 
en de Oude Waal. Het gebied is open, met op de perceelscheidingen plaatselijk de resten 
van heggen met een grote cultuurhistorische waarde. De Geitenwaardse Dam beschermt de 
Geitenwaard tegen hoogwater. In het zuidelijke deel liggen op terpen enkele woningen en een 
boerderij. De landschappelijke en cultuurhistorische én (potentiële) ecologische waarde van 
het gebied is hoog. In de bodem liggen archeologische resten uit onder meer de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. 
De maatregelen zijn gericht op het zichtbaar houden en versterken van de cultuurhistorische 
waarden en de laagdynamische natuurwaarden. Dit wordt voornamelijk bereikt door 
het versterken van de heggenstructuur en door de beplanting aan de Vosseweg. Behalve 
landschappelijk is dit ook ecologisch interessant. Maatregelen in het kader van de 
rivierbedverruiming zijn hier niet gepland. Door de hoge ligging in een stromingsluw gedeelte 
zal dit deelgebied niet bijdragen aan de waterstanddaling.

5.Oevergeul Boven-Rijn
De zone van de Oevergeul Boven-Rijn is de langgerekte strook langs het zomerbed van de 
rivier ten westen van de steenfabriek. De Oevergeul Boven-Rijn is het enige gebied binnen de 
Rijnwaardense Uiterwaarden waar de afvoer richting de Waal kan worden vergroot. Door de 
aanleg van een nevengeul, het verlagen van de uiterwaard en de verlaging van de kribben en/
of aanleggen van strekdammen wordt waterstanddaling behaald. Voor dit deelproject is de 
planvorming nog niet genoeg uitgekristalliseerd om een goede conclusie te kunnen trekken. 
Op de zuidhellingen komen nu incidenteel stroomdalsoorten voor, maar over het algemeen 
bestaat dit deelgebied uit cultuurgraslanden. Tussen het veerpontje naar Millingen aan de Rijn 
en Tolkamer loopt het Pieterpad.

6.Bijlandse Waard 
Het noordelijke deel van de Bijlandse Waard ligt relatief stroomluw. Dit deel draagt daardoor 
nauwelijks bij aan de waterstanddaling. Het middendeel van de Bijlandse Waard speelt wel 
een belangrijke rol in de hoogwaterafvoer van de rivier naar de uiterwaarden. Hier ligt een 

Rijnwaardense uiterwaarden: Groene rivier Pannerden

Rijnwaardense uiterwaarden: Geitenwaard met heggen op perceelscheidingen
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plas met nog een ontzandingsconsessie. Op enkele plekken in de Bijlandse Waard wordt 
ooibosontwikkeling toegestaan en worden laagtes gecreëerd die een goede uitgangssituatie 
zijn voor de ontwikkeling van rietmoeras. Het ooibos en de rietvorming zullen stuwing kunnen 
veroorzaken, maar door ligging van het deelproject in de luwte zal dit weinig invloed hebben 
op de veiligheid.

Aan de rivieroever liggen enkele woningen, een restaurant en Kleiwarenfabriek ‘De Bylandt’. 
De steenfabriek is al meer dan een eeuw aanwezig in het gebied en blijft in de toekomst ook 
actief. Bij de recreatieplas wordt de kade met fietspad verlaagd, zodat de doorstroming vanuit 
de rivier naar de plas wordt bevorderd. Ook wordt een vogel(bever)kijkhut gerealiseerd. Over 
de Oude Waal, in het noordwesten van het plangebied, is een trekveertje gepland en wordt een 
fiets- en wandelpad aangelegd. 

7.Recreatieplas de Bijland
De recreatieplas De Bijland ontstond vanaf 1926 toen hier de eerste grootschalige zandwinning 
van Nederland plaats vond. De plas staat in open verbinding met de rivier. Daardoor kan 
het Rijnwater de diepe delen van de plas weer opvullen met nieuwe sedimenten. De plas 
is ingericht als recreatiegebied voor dagrecreatie en  verblijfsrecreatie. Er is een goed 
geoutilleerde jachthaven die wordt uitgebreid, een hoogwatervrije camping met eigen steigers 
en een dagrecreatiestrand aan de oevers. In de uiterste zuidoostelijke punt van het plangebied, 
achter de jachthaven, liggen weilanden.
Er vindt zandwinning plaats in het gebied om verondieping tegen te gaan. Ook wordt de 
Bijlandse Dam verlaagd om de doorstroming met de Bijlandse Waard beter af te stemmen. 
Dit kan zorgen voor meer dynamiek in het achterliggende gebied, wat positieve gevolgen 
heeft voor de ecologie. Momenteel wordt bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland gewerkt aan de 
uitbreiding van een overnachtingshaven. Deze wordt mogelijk in de Bijland gerealiseerd. 

Concluderend
De omgeving van de Pannerdensche Kop vormt door zijn dynamiek een uniek punt 
in het riviersysteem: de Gelderse Poort. Hier ligt in principe een kerngebied voor de 
ontwikkeling van dynamische riviernatuur. Omdat de verschillende projecten los van 
elkaar worden ontworpen, maakt het nu de indruk van een lappendeken aan plannen. De 
samenhang in het gebied zou veel sterker kunnen en daarbij lijkt de kans worden gemist 
hier een groot dynamisch gebied van te maken. 

Rijnwaardense uiterwaarden: overnachtingshaven Lobith

Rijnwaardense uiterwaarden: recreatieplas de Bijland
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Het oorspronkelijke plan van deze uiterwaard was om de zandwinplas (het Gat van Opheusden) 
te verondiepen en te vergroten door de aanliggende kleiwinputten hierbij te trekken. 
Daarnaast zou er door de uiterwaard een niet-aangetakte strang worden aangelegd. Doordat 
niet alle grondeigenaren wilden verkopen en er daarnaast sedimenttekort heerste, kon dit plan 
niet geheel gerealiseerd worden. 

In het huidige plan blijven de kleiwinputten bestaan en wordt het oppervlak van deze gebieden 
vergroot door aangekochte aangrenzende grond ook af te graven. Er wordt geanticipeerd op 
toekomstige kleiafgravingen door alvast grond weg te graven (met flauwe oevers) en de aanleg 
van rabatten. Daarnaast zijn delen van de geplande strang wel gerealiseerd. 

Maneswaard - De Spees: uitvoeringskaart

Oppervlakte gebied 121 ha

Waterstanddaling waterstandneutraal

Rivier Rijn

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 2005 - 2007

Uitvoerende partij DLG

Maneswaard - De Spees
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Maneswaard - De Spees voor uitvoering: topografische kaart 1996

Dit gebied wordt gekenmerkt zichtbare sporen uit het verleden (oude rabatten, oudhoevig land 
en oudere zandwinning). Ook is rekening gehouden met de aanwezigheid van de voormalige 
Grebbelinie door het uitgraven van de slotgracht van Fort De Spees en het openhouden van het 
gebied. Omdat dit mogelijk dijkinstabiliteit kon veroorzaken, is de slotgracht niet helemaal 
open gegraven. 

Maneswaard - De Spees na uitvoering: topografische kaart 2010

Er wordt geen waterstanddaling bereikt met het project. Dit komt door de veerdam die midden 
in de uiterwaard ligt: het doorlaatbaar maken van deze dam, zoals bij NURG-project Lexkesveer 
wel is gebeurd, was te kostbaar. De dynamiek in de uiterwaard blijft dus gelijk doordat de 
overstromingsfrequentie niet verandert. Wel is er een groot plasdrasgebied gecreëerd met 
veel land–water overgangen, wat ecologisch gunstig is. Door tijdige inzet van beheer wordt 
het gebied niet gedomineerd door wilgen. Verder is de verbinding tussen de rivier en de 
recreatieplas in stand gehouden wat uitwisseling van vissen mogelijk maakt. 
Met de (hoogdynamische) oeverzone is niks gedaan, al wordt deze zone wel meegenomen in 
het beheer en wordt er op deze manier een grote beheereenheid van gemaakt. Ook zijn diverse 
hekken verwijderd waardoor het gebied meer een eenheid wordt. 
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Maneswaard - De Spees: topografische kaart 1900

Maneswaard - De Spees: uitbreiding zandwinplas

Maneswaard - De Spees: bosontwikkeling in nieuwe laagte

Maneswaard - De Spees: uitgegraven kleine strang

Concluderend
De kleine ingrepen die in de Maneswaard worden toegepast zijn niet heel ambitieus, maar 
in aanvulling op de al bestaande plassen en grienden in de uiterwaard toch een verrijking 
van het landschap. Deze aanpak van subtiele toevoegingen in plaats van grootschalige 
ingrepen past goed bij het streefbeeld van de Verstilde Rijn.
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Het NURG-project Goilberdingerwaard bestaat uit twee afzonderlijke gebieden: de 
Goilberdingerwaard en de Baarsemwaard. In het kader van de dijkversteviging tussen Fort 
Everdingen en Beusichem over een lengte van 11 km, werd op een deel van het traject ivm 
bebouwing op de winterdijk de dijk verbreed richting de uiterwaard. Ter compensatie diende de 
uiterwaard verlaagd te worden waardoor dit NURG-project werd gestart. 

Voor beide gebieden geldt een natuurdoelstelling voor moeras, vochtig en nat grasland en 
stroomdalgrasland. De rivier in dit gebied is gestuwd en daardoor niet erg dynamisch. Het gebied 
draagt qua waterstanddaling weinig bij als gevolg van de instandhouding van de zomerdijken en 
de ligging in de stromingsluwte. Wel kan er water geborgen worden bij hoogwater. 

Goilberdingerwaard: plankaart

Oppervlakte gebied 77 ha

Waterstanddaling waterstandneutraal

Rivier Lek

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 1998 - 2000

Uitvoerende partij DLG

Goilberdingerwaard
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project tot veel kwel zou leiden bij boeren binnendijks. Daarom is besloten om een brede 
weerstandslaag aan te leggen tegen de winterdijk aan. 

Het ontwerp in de Baarsemwaard is geheel anders van karakter. Hier lagen twee sloten 
met een verschillende waterkwaliteit. Een van deze sloten was vroeger de Kleine Lek, de 
toegang naar de haven van Culemborg. Zowel uit cultuurhistorisch oogpunt als vanwege de 
ecologische verscheidenheid zijn de sloten in dit gebied verbreed tot twee parallelle strangen. 
Deze strangen blijven zo lang mogelijk van elkaar gescheiden waardoor het verschil in 
watersamenstelling behouden blijft. Ook hier is het gebied schraal afgewerkt, waardoor meer 
zeldzame planten kunnen groeien en de wilgengroei beperkt blijft.

Het ontwerp van de Goilberdingenwaard is bewust kunstmatig. Het gebied maakt onderdeel 
uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, daarom is ervoor gekozen een landschap te creëren 
met ondiep water. Water garandeert de voor de linie strategische openheid en tegelijkertijd 
de doorstroombaarheid. De ‘vingerstructuur’ van de Goilberdingerwaard is ontstaan door 
het samen laten komen van de verkavelingslijnen van de uiterwaard met het achterliggende 
gebied. In de uiterwaard ligt een groot aantal groepschuilplaatsen van de waterlinie. Deze 
schuilplaatsen liggen nu deels als eilandjes in het water en dienen als refugia voor watervogels. 
Als onderdeel van het project is aan de oostzijde van de Goilberdingerwaard, naast het werk 
aan het Spoel, een oude fruitboomgaard gerestaureerd die er oorspronkelijk ook lag als 
voedselvoorziening van het fort. De Goilberdingerwaard helt richting land af, waardoor het 

Goilberdingerwaard na uitvoering: topografische kaart 2010 Goilberdingerwaard voor uitvoering: topografische kaart 1996
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Concluderend
Hoewel bewust voor een kunstmatige inrichting is gekozen, heeft dit project een 
ecologisch waardevol gebied opgeleverd. Door de vingers is een groot oppervlakte 
land-water ontstaan, en de verschraling die heeft plaatsgevonden biedt goede 
uitgangspunten voor zeldzame vegetatie. De vingerstructuur geeft de uiterwaard een 
kleinschalige aanblik, welke echter teniet wordt gedaan door de weerstandslaag. Dit 
massief grondlichaam levert geen mooie overgang van de dijk naar de uiterwaarden op en 
verstoort het veel subtielere landschap van de vingers.

Goilberdingerwaard: topografische kaart 1900

Goilberdingerwaard: 1999

Goilberdingerwaard: 2002

Goilberdingerwaard: 1998
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Goilberdingerwaard: vogeleilandjes

Goilberdingerwaard: vingerstructuur

Goilberdingerwaard: brede weerstandslaag tegen de dijk aan

Goilberdingerwaard: relicten van de Waterlinie; groepsschuilplaatsen in het water

Twee parallelle strangen in de Baarsemwaard

Goilberdingerwaard: oude fruitboomgaard bij Werk aan ‘t Spoel
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In het plan Ruimte voor de Rivier is vastgelegd dat de Millingerwaard één van de 
overloopgebieden wordt die extra rivierwater moeten afvoeren bij extreem hoogwater. 
Uiteindelijk moet de doelstelling van 9 cm waterstanddaling worden bereikt (6 cm 
waterstanddaling voor NURG en daarbovenop 3 cm vanuit de PKB-RvR). 

In het gebied worden vijf ‘kwelvingers’ aangelegd, waarvan de meeste al bestaan hebben 
en nu reliëfvolgend worden afgegraven. Deze vingers moeten het rivierwater via kwel de 
Millingerwaard intrekken. Dit effect ontstaat omdat het grondwaterpeil in de Millingerwaard 
het niveau aanneemt van de rivier stroomafwaarts. Dit kwelwater is erg zuiver wat leidt 
tot ecologische vooruitgang in het gebied. Om te voorkomen dat het grondwater bij laag 

Millingerwaard: plankaart

Oppervlakte gebied 256 ha

Waterstanddaling 9 cm

Rivier Waal

Status planstudie

Jaar realisatie 2013 - 2018 (met doorloop omputten tot 2020)

Uitvoerende partij DLG

Millingerwaard
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Om alle kosten te dekken wordt een deel van het gebied, waaronder een deel van de 
kwelvingers, omgeput. Dat betekent dat goede kwaliteit zand wordt afgegraven en dat de 
ontstane plassen worden gevuld met minder hoogwaardig materiaal uit de nevengeul. Dit zal 
zorgen voor veel bedrijvigheid in het gebied tot 2020. 

Het gebied kent nu al een hoge ecologische waarde, ondermeer een waardevol ooibos met een 
beverpopulatie. Het ontwerp houdt rekening met behoud van dit ooibos en andere ecologisch 
rijke delen van de Millingerwaard, zoals de oude Waalstrang met een belangrijke populatie 
krabbenscheer. 

Millingerwaard: topografische kaart 1900

water te ver zakt en er mogelijk zetting kan optreden bij het dorp Kekerdom, wordt een 
onderwaterdrempel aangelegd. De strangen zullen hierdoor minder snel droogvallen. 

In de Millingerwaard wordt steenhandel en ontgrondingsbedrijf De Beijer verplaatst naar een 
locatie buiten de uiterwaard. Doordat de fabriek verdwijnt, verdwijnt er een groot deel van 
de bedrijvigheid uit het gebied. De dam bij de toegangsweg naar de fabriek kan verwijderd 
worden, wat de dynamiek zal versterken. De vraag is wel wat er met het oude gebouw van 
De Beijer moet gebeuren. Onderhoud is duur, omdat de fabriek na uitvoering van het plan 
niet goed te bereiken is. Indien gekozen wordt voor sloop, zal een belangrijk deel van de 
cultuurhistorie van het gebied verdwijnen. 

Millingerwaard voor uitvoering: topografische kaart 2010
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Concluderend
De ecologische winst van het project zit in de toetreding van zuiver kwelwater, de toename 
van dynamiek door het verwijderen van dammen en de afname van verstoring door het 
verplaatsen van de Beijer. Het omputten zal echter zorgen voor een langdurige verstoring 
in het gebied. Ook is niet uit te sluiten dat door dit omputten de hydrologische condities 
verslechteren. Door het ontwerp zal een groot deel van het huidige landschap, en daarmee 
de historie van het gebied verdwijnen. Wel blijft een oude dijk en oudhoevig land bestaan 
in het nieuwe plan. Het gebied wordt toegankelijker gemaakt: naast een nieuw fietspad 
aan de noordzijde, zal er in het gebied vooral struinnatuur komen.

Millingerwaard: steenfabriek De Beijer

Millingerwaard: zachthout ooibos

Millingerwaard: hardhout ooibos
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In 2001 is door DLG het Inrichtingsplan Bemmelse Waard in Beweging opgesteld. Voor dit plan is 
een proces gestart met o.a. de grootgrondbezitters van deze uiterwaard: Winbedrijf Dekker van 
de Kamp en de steenfabriek Wienerberger B.V. Het resultaat van de samenwerking is een plan 
dat moet leiden tot 5 cm waterstanddaling in de rivier bij hoog water. Het plan is gemaakt door 
Grontmij. Financiering gebeurt zowel door particulieren als de overheid. Het NURG-project 
Bemmelsche Waarden is momenteel bijna afgerond.

Het gebied wordt gekenmerkt door grote wateroppervlakten, een steenfabriek en een oude 
defensiedijk. De dijk hielp bij het stuwen van de Waal in de tijd dat het gebied nog onderdeel 
uitmaakte van de IJssellinie. Doordat het duur is de oude defensiedijk te verwijderen en omdat 

Bemmelsche Waard: plankaart

Oppervlakte gebied 409 ha

Waterstanddaling 5 cm

Rivier Waal

Status in uitvoering

Jaar realisatie 2012

Uitvoerende partij DLG

Bemmelsche Waard
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Bemmelsche Waard: topografische kaart 1900

beide echter te duur, mede doordat er te weinig geschikte grond in het gebied aanwezig was. 
Integendeel, er was juist een nog nieuwe zandwinning in de vorm van verdieping van de geul 
vergund. Ook het permanent laten meestromen van deze geul bleek financieel niet haalbaar. 
En tenslotte maakte de ligging van vuilstortplaatsen en het archeologisch interessante 
‘verdronken dorp’ Oud-Doornik het onmogelijk om een oud tracé van de rivier om het 
gebied weer mee te laten stromen. In het plan wordt een deel van het hooggelegen gebied 
uitgebreid en opgehoogd om een hoogwatervluchtplaats te maken. De huidige waterplassen 
en bosbegroeiing blijven gehandhaafd in verband met de aanwezigheid van bevers. Een deel 
van het asfalt op de defensiedijk wordt ten behoeve van de ecologie verwijderd en ingezaaid 
met kruidenrijk graszaad. 

Bemmelsche Waard voor uitvoering: topografische kaart 2010

dit een geringe bijdrage aan de waterstanddaling zou leveren, wordt de dijk niet doorgestoken. 
Hierdoor blijft het gebied laagdynamisch en zal de uiterwaard niet vaker dan nu het geval is 
overstromen. 

Vanuit NURG zijn geen specifieke landschaps- of natuurdoelen meegegeven, maar is slechts 
gesteld hoeveel hectare riviernatuur moest worden gecreëerd. Daarnaast was voorwaarde 
dat het verrommelde landschap meer een rivierstructuur moest aannemen. Belangrijk 
onderdeel van het plan is daarom de oude zandwinplassen te vergroten en te verlengen zodat 
het lijkt alsof ze een oude geul/strang vormen. Hierbij was het oorspronkelijke plan om de 
zandwinplassen ook te versmallen, en voor ecologisch voordeel te verondiepen. Dit bleek 
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Bemmelsche Waard: onaantrekkelijk hek langs het fabrieksterrein
De steenfabriek in het gebied blijft actief. De fabriek krijgt beschikking over een haven om 
transport in en rond het gebied te beperken. Gevolg is dat de continuïteit van de zomerdijk 
doorbroken wordt en dat het fietspad om de fabriek en de haven heen gelegd is. Hierdoor 
ontstaat wel de kans het fietspad langs een aantal kazematten uit de IJssellinie te leiden. 
De kazematten zijn uitgegraven, gerestaureerd en er is een informatiebord bij geplaatst. De 
insteekhaven is deels historisch, aangezien hier ooit een haven was gelegen voor caissons 
waarmee de Waal werd gestuwd ten behoeve van de IJssellinie. Deze haven was dichtgegooid, 
maar is voor dit project weer teruggebracht in het gebied. De haven ligt echter niet op de 
locatie van de voormalige haven ivm mogelijke vervuiling en explosieven. 

Een van de oude delen van de uiterwaard is de Ambtswaard. In het huidige plan wordt het 
gebied gespaard. Het is echter geen EHS/NURG-grond en zal, gezien het regeerakkoord, 
moeten worden doorverkocht met beheerverplichtingen. De rest van het gebied zal beheerd 
worden door Staatsbosbeheer, waarschijnlijk met grote grazers. De precieze beheerafspraken 
moeten nog worden gemaakt.

Concluderend
Doordat de defensiedijk niet verlaagd wordt, ontbeert dit project de voor de Waal zo 
karakteristieke dynamiek. Daarbij heeft in het plan de zandwinning sterk de overhand. De 
uitgegraven plassen hebben een gigantische maat aangenomen en op sommige plekken 
zijn de nieuwe geulen veel breder dan de rivier zelf. Het resultaat hiervan is dat het gebied 
geen sterk rivierkarakter kent. De verdieping van de geul zal leiden tot een verslechtering 
van de ecologische omstandigheden, hoewel de natuurvriendelijke oevers die worden 
aangelegd dat weer zullen compenseren. 
De steenfabriek is op zich een passende functie in de uiterwaard, en zou levendigheid 
kunnen brengen. Het fabrieksterrein ontneemt echter grotendeels het zicht op de 
rivier en onderbreekt de continuïteit van de zomerdijk en het fietspad. Bovendien is het 
afscheidende hek erg onaantrekkelijk, wat de recreatieve beleving niet ten goede komt. 

Bemmelsche Waard: grote maat van de zandwinplassen

Bemmelsche Waard: oude defensiedijk
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Het NURG-project ‘oude watertoren’ is een klein gebied van 12 ha. Het is gebaseerd op een idee 
de Natuurwacht Bommelerwaard die een inrichtingsschets voor het gebied heeft ingediend bij 
DLG, waarna het is opgenomen als NURG-project. Het project richt zich vooral op recreatie. 
Daarnaast kan het fungeren als reservoir voor waterberging, al ligt het in de luwte van de A2. 
Het project is gefinancierd met behulp van grondstoffenwinning.

In het project is een bestaande plas vergroot, waarbij zowel diepere als ondiepe gedeelten 
zijn aangelegd. In het midden van deze plas ligt een eiland met moeras er omheen. Het eiland 
is niet toegankelijk voor grazers en zal worden gedomineerd door wilgen. In de rest van het 

Oude Watertoren: plankaart

Oppervlakte gebied 12 ha

Waterstanddaling waterstandneutraal

Rivier Waal

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 2002

Uitvoerende partij DLG

Oude Watertoren
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Oude Watertoren na uitvoering: topografische kaart 2010

gebied zijn wel diverse mogelijkheden voor recreatie. Zo zijn er laarzenpaden aangelegd, kan er 
gevist worden en is het gebied open voor (struinende) recreanten.

Ecologisch gezien is het project niet van groot belang, het formaat en de ligging tussen de 
A2 en Zaltbommel is niet optimaal voor het bereiken van een hoge ecologische waarde. 
Ook zorgt deze luwe ligging ervoor dat het gebied niet tot nauwelijks zal bijdragen aan de 
waterstanddaling. 

Concluderend
Het gebied is laagdynamisch en ontbeert een echt rivierkarakter, waardoor het niet 
goed bij de karakteristieken van de Waal aansluit. Voor een dergelijk klein gebied in 
de oksel van de A2 is dit echter geen groot bezwaar. De winst van het project zit echt in 
recreatie. Voor de aanleg was het gebied een ontoegankelijk ‘tussengebied’, nu heeft deze 
cultuurhistorische plek met oude watertoren dichtbij het historische stadje Zaltbommel 
veel meer betekenis gekregen. Het is een interessante plek geworden. Jammer is wel dat 
door de groei van wilgen het zicht op de rivier en de Waalbrug is afgenomen, terwijl de 
brug juist een icoon in dit gebied is. 

Oude Watertoren: topografische kaart 1900
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Oude Watertoren tijdens uitvoering

Oude Watertoren na uitvoering

Oude Watertoren voor uitvoering

Oude Watertoren: zicht op de Martinus Nijhoffbrug




