
66 67

Een eerste plan voor de Gamerensche Waarden is in 1993 opgesteld op particulier initiatief: 
Delgromij (nu Dekker van de Kamp) wilde de zandwinput in deze uiterwaard verondiepen 
met specie. In verband met de ontgrondingswet moest na deze activiteit het gebied worden 
opgeleverd als natuur. Tegelijkertijd speelde dijkverbetering bij Haaften en het besluit een 
nieuwe winterdijk aan te leggen in de Gamerensche uiterwaard. Voor deze projecten was 
compensatie nodig, die in de Gamerensche Waarden kon worden gerealiseerd. Er is echter 
jarenlang niet gewerkt aan deze compensatie. Pas toen de Deltawet Grote Rivieren van 
kracht werd, moest het openbaar bestuur voor alle dijkverbeteringen een integraal plan 
maken. Hierdoor kwamen plannen voor de Gamerensche Waarden (en de Breemwaard) 
in stroomversnelling terecht. Omdat het gebied geen NURG-project was, ontbrak in 

Gamerensche Waarden: plankaart

Oppervlakte gebied 92 ha

Waterstanddaling waterstandneutraal

Rivier Waal

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 1999

Uitvoerende partij Rijkswaterstaat

Gamerensche Waarden
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Gamerensche Waarden voor uitvoering: topografische kaart 1996

van vervuiling en zo gunstig mogelijke condities maken voor de ecologie. De permanent 
meestromende geul ligt om het gebied heen waar een oude steenfabriek lag. Het oude 
fabriekterrein wordt met een brug verbonden met de rest van de uiterwaard. De voormalige 
zandwinput maakt deel uit van deze geul en wordt momenteel nog gevuld door Dekker van de 
Kamp. 

Het beheer van de uiterwaard vindt plaats in samenwerking met Staatsbosbeheer en gebeurt 
met grote grazers. Door de groei van riet en wilg is stuwing toegenomen. Wanneer het project 
blijvend moet bijdragen aan de verlaging van de waterstand, zal het beheer geïntensiveerd 
moeten worden. 

Gamerensche Waarden na uitvoering: topografische kaart 2010

eerste instantie nog de legitimiteit voor natuurontwikkeling. Omdat de wens voor 
natuurontwikkeling er wel was, is het project alsnog aan de NURG-projecten toegevoegd, 
hetgeen makkelijk kon omdat NURG zich nog in de beginfase bevond. Dit project levert 
geen bijdrage aan de waterstanddaling maar compenseert de dijkversteviging en de nieuwe 
winterdijk.

In dit gebied zijn voor een maximale ecologische winst drie geulen aangelegd met een 
wisselende overstromingsfrequentie: een permanent meestromende geul en twee geulen die 
periodiek mee stromen (respectievelijk 300 en 100 dagen per jaar). Deze nieuwe geulen zijn 
niet gebaseerd op oude geulen, maar op de beschikbaarheid van delfstoffen, het ontwijken 
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Gamerensche Waarden: topografische kaart 1900

Gamerensche Waarden: droogvallende platen

In het plan is aandacht geschonken aan het verleden van de uiterwaarden. In het gebied zijn 
restanten te zien van eerdere pogingen de Waal te temmen, zoals een zomerkade uit 1870 
en twee andere oude zomerkaden. Het gebied laat ook sporen zien van vroegere Waalse 
bedrijvigheid, zoals de fundering van de oude steenfabriek, die niet nader gemarkeerd is. 
De oude (jugendstil) directeurswoning is helaas afgebroken omdat dat bij de aankoop al 
was afgesproken. Door aanleg van de nieuwe winterdijk is de oude dijk met oorspronkelijke 
bebouwing bewaard gebleven. De uiterwaarden zijn vrij toegankelijk voor recreanten die 
willen rondstruinen en hier wordt veel gebruik van gemaakt. 

Concluderend
Ondanks het feit dat het project met name is gericht op het creëren van een goede 
ecologische kwaliteit en het winnen van grondstoffen, is ook de landschappelijke en 
recreatieve kwaliteit van het gebied vergroot. Het is een dynamisch gebied geworden 
waar grote fluctuaties in de waterhoeveelheid plaatsvinden en erosie en sedimentatie 
optreedt. Het gebied is dynamisch en afwisselend, het is interessant om doorheen te 
struinen. De ecologische ontwikkeling van het gebied gaat voorspoedig. De permanent 
meestromende nevengeul is aan het verzanden. Er komen veel vissoorten en insecten 
voor, al lijkt het aantal exoten in eerste instantie hoog, met name van insecten. De 
zandige oeverwal ten noorden van de Gamerensche Waarden is botanisch rijk, mogelijk 
vindt hier rivierduinvorming plaats. De aansluiting van de nieuwe dijk op de oude dijk is 
helaas nogal grof en had beter vormgegeven kunnen worden.
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Gamerensche Waarden: verzanding in de permanent meestromende nevengeul

Gamerensche Waarden: drooggevallen oever

Gamerensche Waarden: goed gebruikt door recreanten

Gamerensche Waarden: nieuwe winterdijk

Gamerensche Waarden: rivierdynamiek
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Tijdens het hoogwater in 1995 bleek dat de dijk in Nieuwwaal, met veel karakteristieke 
dijkhuizen, verbeterd diende te worden. Om de dijkhuizen op deze dijk te sparen is een nieuwe 
dijk buitendijks aangelegd. Dit heeft het doorstroomprofiel van de Waal verkleind, waardoor 
compensatie noodzakelijk was. Hiervoor is het NURG-project Breemwaard gestart. Het 
naastgelegen NURG-project Gamerensche Waarden werd hoogdynamisch. Daarom is besloten 
om voor de diversiteit van de gebieden, de Breemwaard laagdynamisch te houden. 

In de uiterwaard is een lange, niet-aangetakte strang gegraven. De klei die hierbij is 
vrijgekomen, is gebruikt voor de nieuwe dijk bij Nieuwaal. De strang is overgedimensioneerd 
en kan daardoor veel water bevatten. Gevaren die echter kunnen optreden bij dergelijk grote 

Breemwaard: plankaart

Oppervlakte gebied 113 ha

Waterstanddaling waterstandneutraal

Rivier Waal

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 1999

Uitvoerende partij DLG

Breemwaard
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In het gebied is een oud sluisje gerestaureerd dat nu gebruikt wordt om het verschil 
tussen de rivier en de Breemwaard bij hoog water te verminderen, ter bescherming van de 
zomerdijken. Het gebied is toegankelijk voor recreanten en op de Kostverloren Dam is een 
vogelobservatiehut geplaatst.

Breemwaard na uitvoering: topografische kaart 2010

strangen zijn het veroorzaken van kwel, het veroorzaken van instabiliteit van de dijk en het 
afglijden van grond van de uiterwaard zelf. Een beperking bij het ontwerp van de strang was de 
grote hoeveelheid vervuilde grond in het westen van het gebied. Verder zijn er in een groot deel 
van het gebied rabatten aangelegd,  zoals vroeger ook in de uiterwaard aanwezig waren.

Erg typerend voor dit project is de enorme wilgengroei als gevolg van laat ingezet beheer en 
de lage rivierdynamiek ter plaatse. De aangelegde rabattenstructuur is een grote stimulans 
voor wilgengroei. De wilgen hebben een ongunstige werking op de waterstandverlaging. 
Een mogelijkheid om de wilgengroei te beteugelen, is de strang te veranderen in een 
meestromende nevengeul. 

Breemwaard voor uitvoering: topografische kaart 1996
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Breemwaard: topografische kaart 1900

Breemwaard: wilgenopslag door laat ingezet beheer

Concluderend
De dynamiek in de uiterwaard is laag, en de Waal is niet zichtbaar vanuit het gebied. 
Hierdoor sluit het gebied niet goed aan bij de identiteit van Waal. De wilgengroei is te 
overheersend, waardoor de ecologische diversiteit beperkt is. De moerassige laagten 
vormen echter wel een goede broedplaats voor watervogels. De Breemwaard ontbeert het 
avontuurlijke karakter dat de ernaast gelegen Gamerensche waarden voor de recreant zo 
bijzonder maakt.

Breemwaard: overgedimensioneerde strang
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Van 2006-2008 is het NURG-project Natuurontwikkelingsplan (NOP) Noordwaard gerealiseerd. 
Dit Natura 2000-gebied is met 600 ha het grootste NURG-project dat tot nu toe gerealiseerd is. 
Oorspronkelijk was het project alleen gericht op natuur, maar door de bijna-overstromingen 
van ’93 en ’95 is er een veiligheidsopgave bijgekomen, waarna het project een PKB-status 
kreeg. Het gebied zorgt voor een waterstanddaling van 17 cm in de Merwede, welke doorwerkt 
tot 5 cm waterstanddaling bij Gorinchem. De dijken in het gebied zijn versterkt en verflauwd 
aangelegd om weerstand te kunnen bieden tegen het water. 

Het ontwerp van het gebied is geënt op het creëren van een zoetwatergetijdengebied en 
bijbehorende kenmerken. Er is een robuust systeem gecreëerd met flauwe taluds en een 

NOP Noordwaard: plankaart

Oppervlakte gebied 600 ha

Waterstanddaling 17 cm

Rivier Nieuwe Merwede

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 2006 - 2008

Uitvoerende partij DLG

Natuurontwikkelingsproject Noordwaard
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bruggen aangelegd waar het water onderdoor kan stromen. Het ontwerp van de bruggen is 
ingetogen om zo min mogelijk verstoring van de horizon te veroorzaken. De nieuwe geulen 
in de Noordwaard zijn aangesloten op de geulen van de polder Maltha. De weg Lijnoorden is 
daarmee door een geul doorsneden, een fietsbrug maakt de verbinding naar Polder Maltha 
mogelijk.

Langs de geulen ontstaan slikken, moerassen, wilgenbossen en op de hogere plekken 
hardhoutbossen. De grond die vrijgekomen is bij het graven van de geulen, blijft vanwege de 
gewenste gesloten grondbalans binnen de Noordwaard. Met de grond zijn enkele eilanden 
gemaakt. Ze dienen bij hoogwater als vluchtplaats voor dieren. Met de overige grond zijn 

NOP Noordwaard na uitvoering: topografische kaart 2010

groot intergetijdengebied. In het gebied zijn overgedimensioneerde geulen van meer dan 
100 m breed gegraven om ook bij optredende successie de gewenste veiligheidsdoelstelling 
te garanderen. Door vervuiling in de oude geulen konden deze niet open gegraven worden 
en moest een nieuw tracé gegraven worden. De oude geul naast de bandijk is mede daarom 
niet opengelegd, maar juist benut om een gronddepot van vervuilde grond aan te leggen, met 
daarover een relatief schone toplaag van 50 cm.

Door openingen in de buitendijken kan water uit de Nieuwe Merwede de Noordwaard binnen 
stromen. De opening in de Spieringpolder is bijna 400 m lang en bestaat uit een diepere geul 
van 130 m en een ondiepere overloop. In de tussenliggende Bandijk en in de Veerweg zijn 

NOP Noordwaard voor uitvoering: topografische kaart 2004



84 85

het gebied is echter mager geanalyseerd. Dit kwam door de andere tijd waarin het project werd 
uitgevoerd en de wens van het kabinet om het project te versnellen. Zo zijn er voor realisatie 
van dit project (op één na) alle erven en boerderijen ontmanteld. Om deze erven te markeren is 
bestaande beplanting gehandhaafd. De Emmahoeve is geheel gerestaureerd en nu in gebruik 
door Staatsbosbeheer. Deze boerderij is ook duidelijk zichtbaar vanaf diverse uitzichtpunten.

Het accent van de recreatieve inrichting van het gebied is ‘bezoek en beleven vanaf de kant’. 
Er lopen wandelroutes in en langs het gebied, een fietsroute rondom en er zijn parkeer- en 
picknickvoorzieningen aangelegd met zicht op het  open middengebied. De Noordwaard 
wordt dagelijks door groepen vogelaars, fotografen, lange afstandswandelaars, fietsers en 

NOP Noordwaard: topografische kaart 1850

50 tot 100 m brede zones langs de Bandijk en de NOP-dijk opgehoogd. Deze dijken worden 
daardoor minder kwetsbaar voor golfwerking bij hoogwater, maar ook minder zichtbaar. Op de 
rand van het gronddepot en dijk is een fietspad aangelegd. Het gebied is redelijk dynamisch: 
de getijdeslag in het gebied komt overeen met de getijdeslag buitendijks, namelijk ongeveer 
30cm. Ook geven metingen van RWS aan dat op sommige plekken de geulen door erosie al zijn 
verdiept tot 4 m beneden NAP. 

In het ontwerp heeft het oorspronkelijke landschap en de cultuurhistorie geen grote rol 
gespeeld. Volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek bevonden zich 
geen elementen van cultuurhistorische en archeologische waarde in het gebied. De waarde van 

NOP Noordwaard: topografische kaart 1900
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dagjesmensen bezocht. Ook ligt vlakbij het gebied het Biesboschmuseum, dat goed bezocht 
wordt. Bij de inrichting van het gebied is gebruik gemaakt van de inbreng van kunst. In de 
noordoostelijke hoek van het gebied ligt het 4,5 ha grote landschapskunstwerk ‘de wassende 
maan’ van Paul de Kort. Het kunstwerk symboliseert de verandering in het landschap. Met 
medewerking van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting is dit kunstproject ontwikkeld. Het 
kunstwerk bestaat uit kaden en geulen waarin de waterstanden dankzij getijdenwerking 
fluctueren. In het labyrint kun je het unieke karakter van het zoetwatergetijdegebied aflezen. 

In de toekomst zal het NURG-project NOP Noordwaard worden verbonden met het RvR-
project Grote Noordwaard. Hierdoor zal het oorspronkelijke ontwerp enigszins veranderen, 
maar dit zal naar verwachting geen grote gevolgen hebben voor de dynamiek. De in de Grote 
Noordwaard geplande overlaat in de Merwededijk komt op NAP + 2 m te liggen en zal  ca. 10 
dagen per jaar overstromen. De rest van het jaar komt het rivierwater, zoals nu het geval is, 
het NOP-gebied binnen via de openingen in Spiering en Malta en de nieuwe opening bij het 
museum.

NOP Noordwaard: gronddepot langs bandijk

Concluderend
In dit gebied is grootschalig ingegrepen, waardoor een robuust natuurlijk systeem is 
gecreëerd. Hierdoor is een groot natuurgebied ontstaan, waardevol voor zowel ecologie 
als recreatie. Voor vogels heeft het gebied inmiddels al zijn belang bewezen en ook voor 
bevers zijn kansrijke omstandigheden gecreëerd. Het gebied wordt door recreanten 
en met name vogelaars goed gebruikt. Door het in de toekomst samenvoegen met het 
project de Grote Noordwaard zal de robuustheid verder toenemen.
Het is jammer is dat de beeldtaal van het nieuwe water is afgeleid van riviergeulen (een 
trage, brede  slinger) en niet van de typerende Biesboskreken (breed begin en smal 
toelopend). Daarnaast is de waterstructuur gebiedsvreemd, de geulen staan dwars op 
oorspronkelijke krekenstructuur. De  aanleg van de gronddepots langs de Bandijk en 
de NOP-dijk maken de oorspronkelijke dijken onzichtbaar en laat het rivierkarakter 
verdwijnen. 

NOP Noordwaard: kunstwerk ‘de wassende maan’

NOP Noordwaard: zicht over strang met in de verte de nieuwe brug

NOP Noordwaard: verlaging van de bandijk
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Op basis van het project Duursche Waarden is in 1993 voor de Welsumer en Fortmonder 
Waarden door adviesbureau LB&P een soortgelijk plan gemaakt. Dit plan vormde de basis 
van het huidige plan uit 2005. Als voorwaarde kreeg het oorspronkelijke project mee dat er 
riviergebonden natuur moest komen met een accent op ooibos en moeras en dat het project 
niet verhogend mocht werken op de waterstand. 

Vanwege het doel natuurontwikkeling gebeurde het verwerven van de gronden op vrijwillige 
basis. Hierdoor konden niet alle noodzakelijke gronden worden aangekocht, waardoor 
het project tot nu toe slechts gedeeltelijk is gerealiseerd. Door het gebrek aan stroming 
ontstonden problemen door wilgengroei op de flauw afgegraven taluds. Daarnaast namen 

Welsumer en Fortmonder Waarden: plankaart

Oppervlakte gebied 454 ha

Waterstanddaling 6-8 cm

Rivier IJssel

Status voorbereiden van uitvoering

Jaar realisatie 2005-2015

Uitvoerende partij DLG ism RWS

Welsumer en Fortmonder Waarden
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lagen. Ook wordt de zandwinplas Hooge Waard benedenstrooms aangetakt aan de rivier. 
Daarnaast zal het gebied naast de fabriek van Solvay, het voormalige Olasfa-terrein, worden 
gesaneerd. Na de sanering wordt het parkeerterrein van Solvay hier gerealiseerd waardoor het 
huidige parkeerterrein dat aan de rivier ligt, kan worden verlaagd.

De inrichting van het gebied bestaat uit grassige vegetatie in het stroomgebied en bos in 
het stromingsluwe gedeelte. Dichtbij de winterdijk zal meer grasland ontstaan, terwijl langs 
de rivier ontwikkeling van bos een kans krijgt. Door het graafwerk is het ecosysteem enkele 
successiestadia teruggezet. De oude zandwinputten in het gebied worden verondiept, 
waardoor de temperatuursprong verdwijnt. De dynamiek in het gebied zal vergroot worden, 

Welsumer en Fortmonder Waarden: topografische kaart 1900

de financiële middelen door bezuinigingen alleen maar af. Omdat het project als AO-project 
was opgenomen in de PKB Ruimte voor de Rivier, is later bepaald dat er in 2015 toch 6 tot 8 
cm waterstanddaling behaald moest worden, ook bij optredende successie. Door afnemend 
budget en aanvullende eisen is het plan regelmatig aangepast. 

In de Welsumerwaard (westoever) zal een meestromende nevengeul worden aangelegd. 
Daarnaast wordt in de Fortmonderwaard (oostoever) een niet-meestromende nevengeul 
aangelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zandwinplas Roetwaarden. Deze geulen 
worden aangelegd in samenwerking met Rijkswaterstaat in verband met de te behalen 
waterstanddaling. Extra geulen zijn onder andere gepland op plaatsen waar oude slenken 

Welsumer en Fortmonder Waarden voor uitvoering: topografische kaart 2010
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met name door de meestromende nevengeulen, in afwisseling met de aanleg van hogere 
plaatsen in de uiterwaard die langzaam droog vallen na overstroming. Het beheer zal gebeuren 
met grote grazers. Om de beheerskosten binnen het budget te krijgen is het ontwerp wel 
grotendeels aangepast waardoor de kleinschaligheid afgenomen is. 

Er wordt een informatiecentrum gestart aan de oostzijde van het gebied waar de grootste 
opvang van dagrecreanten zal plaats vinden. De rest van het gebied is niet toegankelijk in 
verband met de natuurwaarden. Door gebrek aan middelen zijn er geen fiets- en wandelpaden 
aangelegd in het gebied.

Concluderend
Dit project is nog niet uitgevoerd, maar laat een veelbelovend beeld zien. Het 
naastgelegen natuurgebied de Duursche Waarden wordt door het graven van twee nieuwe 
nevengeulen in de Fortmonderwaard verbonden met de –verondiepte- zandwinplas en 
met de IJssel. Samen met de meestromende geul die aan de westkant van de IJssel in de 
Welsumerwaard wordt aangelegd, ontstaat hier een groot aaneengesloten natuurgebied 
met een afwisseling van water, bos en grasland. De charmante afwisseling tussen 
cultuurland en natuur die nu al in deze uiterwaard aanwezig is, blijft bestaan omdat het 
dorpje Fortmond als een enclave in het natuurgebied bewaard blijft. Het verondiepen van 
de zandwinput en het toevoegen van rivierdynamiek zijn goede condities voor ecologische 
ontwikkeling. Uit de plankaart kan nog niet worden opgemaakt of de ingrepen misschien 
te grof worden uitgevoerd voor het fijnmazige IJssellandschap; het is wel zaak om de 
subtiele hoogteverschillen in de uiterwaarden te respecteren.

Welsumer en Fortmonder Waarden: begrazing in de uiterwaarden Welsumer en Fortmonder Waarden: zicht over laagte oostoever

Welsumer en Fortmonder Waarden: subtiele hoogteverschillen in het terrein
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De Duursche Waarden is het eerste NURG-project dat gerealiseerd is. In 1988 is het gebied 
aangekocht en het is binnen zes weken ingericht. Er is van tevoren een concept ontwerp 
gemaakt dat direct is uitgevoerd. In de praktijk kwam de uitvoering neer op het in het veld 
aanwijzen waar de geulen moesten lopen.

De ingrepen gaven het gebied een geheel ander aanzicht. De oorspronkelijk geïsoleerde 
strangen en de zandwinput werden gevoed door kwelwater. Langs de winterdijk lag een oud 
wilgenbos. Een nieuwe grote geul verbond de oude wateren onderling. Het doorgraven van de 
zomerkade bracht de geul benedenstrooms in direct contact met de IJssel. Om meer variatie te 
krijgen is een kleinere geul gegraven. Het project is gefinancierd door zandwinning. 

Duursche Waarden: topografische kaart 2010

Oppervlakte gebied 130 ha

Waterstanddaling waterstandneutraal

Rivier IJssel

Status gerealiseerd

Jaar realisatie 1988

Uitvoerende partij DLG

Duursche Waarden
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De extensieve begrazing zorgt voor variatie in de graslanden met ruimte voor ruigten en 
struwelen. De wilgenopslag blijft binnen de perken en de stroomdalvegetatie in tact. Dieren 
profiteren van deze ontwikkeling. De toename van struiken en ruigte zorgt voor meer 
zangvogels, maar is, zoals verwacht, ten koste gegaan van de weidevogels. 

De oude steenfabriek in het gebied is bewaard gebleven. Een uitkijkpunt in de oude fabriek 
geeft een goed uitzicht over het gebied. Verder is het gebied is slechts beperkt toegankelijk. Een 
gemarkeerde route leidt naar een vogelkijkhut.

Duursche Waarden voor uitvoering: topografische kaart 1953-1954

Het gebied heeft zich anders ontwikkeld dan oorspronkelijk de verwachting was. Al in het 
eerste jaar zorgde de IJssel voor een eigen inbreng bij de inrichting. Bij een hoog water 
spoelde een deel van de drempel weg waardoor de rivier nu langer in verbinding staat met 
de geul. Verder ontstond langs de kade een voorstadium van hardhoutooibos. Ecologisch 
gezien is dit een gunstige ontwikkeling, maar aangezien hardhout ooibos leidt tot stuwing, 
is dit vanuit veiligheidsoptiek geen gewenste ontwikkeling. Om dit te compenseren zijn 
in de tegenovergelegen Vorchterwaard de (verwilderde) meidoornhagen die dwars op de 
rivier stonden gesnoeid tot de historisch bedoelde hoogte. Hiermee is de stuwing van het 
hardhoutooibos gecompenseerd en tevens een cultuurhistorisch landschap gedeeltelijk 
hersteld.

Duursche Waarden: topografische kaart 1900
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Concluderend
Dit gebied heeft zich in 20 jaar tijd ontwikkeld tot een avontuurlijk en interessant 
natuurgebied, met een grote variatie in de vegetatie. Het streefbeeld van plan Ooievaar 
is hier werkelijkheid geworden! De uiterwaard is grotendeels bebost geraakt. Het 
aanbrengen van diepe en ondiepe delen in de geul heeft echter niet het beoogde effect 
gehad. De oude zandwinput en delen van de geul vullen zich langzaam maar zeker 
met zand. De dynamiek is blijkbaar te gering. De verbinding met nieuwe geulen in de 
Fortmonderwaarden is daarom een grote kans en kan de dynamiek en variatie in de 
Duursche Waarden vergroten. Vanaf de uitkijktoren bij de restanten van de steenfabriek is 
er een prachtig zicht over de IJssel en over het natuurgebied mogelijk.

Duursche Waarden

Duursche Waarden: bosgroei op de hogere delen

Duursche Waarden: geul

Duursche Waarden: begrazing door Schotse Hooglanders

Duursche Waarden: wandelpad naar oude steenfabriek




