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Lobberdense Strang

Pannerdense Strang (sterk wisselende waterstanden, snelstromend water)
Lobberdense Strang (sterk wisselende waterstanden, langzaamstromend water)
Bijlandse Strang (sterk wisselende waterstanden, langzaamstromend water)
Oevergeul (sterk wisselende waterstanden, snelstromend water)
Bijland (sterk wisselende waterstanden, langzaamstromend water)
Zorgdijkplas (weinig wisselende waterstanden)
Behouden Oude Waal met oeverlanden (weinig wisselende waterstanden)
Behouden en uitbreiding kleiputten en oeverlanden (weinig wisselende waterstanden)
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Omvormen landbouwgebied naar natuur
Versterken historische landschap
Handhaven stroomdalreservaat
Handhaven hoogwatervrije terreinen en fabrieksterreinen
Handhaven intensieve recreatie
Aanleggen beschermende kades
Verlagen kades en overlaat
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Groene Rivier
•  Oude loop Pannerdensch Kanaal
•  Smalle diepe uiterwaard
•  Bijna geheel in agrarisch gebruik
•  Autoveer naar Doornenburg
•  Pannerdensche Overlaat regelt 
    waterverdeling

Lobberdensche Waard-Noord
•  Oude kleiputten met helder water, 
    bos en moeras
•  Weinig bewoning of bedrijvigheid

Bijlandsche Waard
•  Voormalige zandwinplas met intensieve recreatie
•  Kleiputten
•  Steenfabriek
•  Voetveer naar Millingen
•  Stroomdalflora op Tolkamerdijkje en Helicopterveldje

Lobberdensche Waard-Zuid
•  Zandwinning in Plas van Wezendonk
•  Huizen en fabrieken op hoogwatervrije 
    terreinen

Oude Waal 
•  Oude riviermeander die 
    Oud-Herwen overspoelde
•  Helder water met rijke 
    flora en fauna
•  Verlandings- en moeras-
    vegetaties

P
P

•  Pannerdensch Kanaal: hoofdvaarweg

•  De ‘Pannerdensche Kop’, splitsingspunt 
    Rijnwater over Nederland

•  Vluchthaven voor binnenvaart

Geitenwaardsche Polder
•  Buitengedijkte polder
•  Bijna geheel in agrarisch gebruik
•  Bijzondere verkaveling met resten 
    van heggenpatroon
•  Archeologische waarden 

•  De Waal en de Boven-Rijn: 
    hoofdtransportas voor scheepvaart

Dijken en kribben hebben de rivier getemd, maar de overstro-
mingen worden rampzaliger. Oorzaak van deze paradox  is de 
langzame ophoging van de uiterwaarden die ontstaat door-
dat de rivier zand en klei afzet. Om dezelfde hoeveelheid water 
te kunnen afvoeren, moeten de dijken daarom telkens worden 
verhoogd. De hoogwaterstanden van nu zijn daar door veel 
hoger dan die van vroeger, toen er in het geheel geen dijken 
waren. Bij een doorbraak zet de rivier het lage binnendijkse 
gebied nu meters onder water. 

Extra probleem is dat het hoogwater directer en sneller vanuit 
het achterland op ons af komt. Dat komt omdat beken zijn 
rechtgetrokken en er meer bebouwd oppervlak is in Duitsland. 
Meer water spoelt direct de rivier in. In de toekomst wordt 
bovendien een grilliger klimaat verwacht, waarbij extremere 
hoog- en laagwaters kunnen optreden. De overheid wil deze 
problemen niet meer oplossen door dijken verder te verhogen, 
maar door het water de ruimte te geven. De rivier moet méér 
kunnen afvoeren, zónder dat de hoogwaterstanden stijgen. 

Het is mogelijk te berekenen hoeveel water de rivier en de 
uiterwaarden moeten kunnen afvoeren, voordat de dijken over-
lopen. Rivierkundigen noemen dat de maatgevende afvoer. 
Tot dit jaar bedroeg deze bij Lobith 15.000 m3/s.  De Tweede 
Kamer wil dat overstromingen gemiddeld maar één keer in de 
1250 jaar optreden. De dijkhoogtes zijn daarop afgesteld. Elke 
vijf jaar wordt de maatgevende afvoer opnieuw berekend. Voor 
het jaar 2001 hebben de hoogwaters van 1993 en 1995 tot 
nieuwe uitkomsten geleid. Om de overstromingskans van één 
op 1250 jaar te handhaven, moest de maatgevende afvoer per 
2001 worden verhoogd met 1000 m3/s tot 16.000 m3/s. 

Aanpassingen in de Rijnwaardense Uiterwaarden hebben een 
extra complicatie. Het Rijnwater verdeelt zich bij de Panner-
densche Kop over de Rijntakken en daarmee over Nederland. 
Rivierkundigen noemen dit gebied ‘de Kraan van Nederland’. 
De Waal krijgt tweederde van het water en het Pannerdensch 
Kanaal eenderde deel. De waterverdeling mag niet wijzigen. 
De dijkhoogtes, en daarmee de veiligheid stroomafwaarts zijn 
er op gebaseerd. Omdat elke ingreep in de uiterwaarden 
invloed heeft, is de planvorming rivierkundig zeer complex. 

Door het temmen van de rivier ging de natuur achteruit. Bij lage 
waterstanden heeft de rivier nauwelijks toegang tot de uiter-
waarden. De gronden werden in gebruik genomen voor land-
bouw. De inmiddels zeldzame oorspronkelijke riviernatuur 
zijn we de laatste tientallen jaren veel meer gaan waarderen. 
In de Rijnwaardense Uiterwaarden zijn mogelijkheden om 
elementen van die natuur te herstellen. 
De oorspronkelijke rivier kon zich in het landschap verleggen: 
nieuwe lopen uitschuren en oude lopen dichtslibben of verlaten. 
Nu komen zulke bewegende geulen in Nederland vrijwel niet 
meer voor.
Oorspronkelijk kwam rond de rivier een mix van zogenaamde 
hoog-  en laagdynamische natuur voor. 

Hoogdynamische natuur is natuur met veel directe invloed 
van het rivierwater. Er zijn grote schommelingen van de water-
stand. Onder droge omstandigheden ontstaat begroeiing die bij 
hoogwater weer wordt weggevaagd. Hoogdynamische geulen 
staan in directe verbinding met de rivier. Waterplanten en vissen 
zijn aangepast aan snelle stroming en aan grote schommelingen 
van de waterstanden. Hoogdynamische natuur is vandaag de dag 
zeldzaam in Nederland.
Laagdynamische natuur komt voor op rivieroevers die hoog 
zijn opgeslibd en zelden overstromen. Er ontstaat ooibos, het 
oorspronkelijk bostype van het rivierengebied. Laagdynamische 
geulen zijn afgesloten van de hoofdgeul. Het water staat stil en 
is helder. De oevers verlanden door plantengroei, en spoelen 
niet steeds weg door hoogwater. Hier ontstaat moeras. De 
planten en dieren hebben baat bij stabiele omstandigheden. De 
bestaande natuur in de Rijnwaardense Uiterwaarden is vooral 
laagdynamisch. 

Naast de bijzondere natuur is er veel waardering voor de landschappelijke 
en historische rijkdom van de uiterwaarden. De overlaten en de vele kades 
in het gebied vertellen het verhaal van de oude strijd tussen mens en rivier. 
De Oude Waal was een zich verplaatsende rivierkronkel die het vroegere 
Herwen verzwolg. Sinds de aanleg van het Bijlandsch Kanaal is het een 
schilderachtige, stille rivierbocht. De perceelsindeling van de Geitenwaard 
laat zien dat deze uiterwaard oud cultuurland is, dat ooit werd prijsgegeven 
aan de rivier. De Vosseweg in de Geitenwaard stamt uit de Romeinse tijd. 
Opgravingen laten zien dat dit gebied ook vóór die tijd al werd bewoond. 
Bosrijke gebieden rond de kleiputten en zeer open delen van de uiterwaar-
den vormen een fraaie landschappelijke afwisseling. 

In het gebied zijn 28 woningen, de meeste in het zuiden van de Lobber-
densche Waard. 
De bereikbaarheid is sterk afhankelijk van de waterstanden. De Veerdam 
naar het Pannerdense Veer is een hoogwatervrije, doorgaande route. De 
Lobberdenseweg is een belangrijke ontsluitingsroute voor huizen en steen-
fabrieken. Bij hoge waterstanden staan de meeste wegen in het gebied 
onder water. 
Landbouw (grasland, maïs) komt in het gehele gebied voor. De Ontwikke-
lingsvisie Gelderse Poort gaat er van uit dat landbouw plaats zal maken voor 
natuur. Landeigenaren kunnen op vrijwillige basis hun gronden verkopen. 
Intensieve recreatie vindt plaats in en rond De Bijland. Aan deze plas lig-
gen stranden, een jachthaven, een kampeerterrein en een snelvaarbaan. Het 
gebied leent zich verder goed voor extensieve recreatie, zoals wandelen, 
fietsen en sportvissen. Het voetveer naar Millingen is een belangrijke noord-
zuidschakel in fiets- en wandelroutes. 
Een zandwinner is actief in de Plas van Wezendonk en Lobberdensche 
Waard-Oost. Steenfabrieken staan aan de rivier, in de Bijlandsche Waard 
en de Lobberdensche Waard. 

 Rijnwaardense Uiterwaarden nu 

De huidige uiterwaarden ontstonden door eeuwenlange wisselwerking tussen mens en rivier. In 
het verre verleden vormde de rivier bij hoogwater een vele kilometers brede watervlakte. De 
rivier kon zich verleggen of nieuwe lopen uitschuren. Vanaf de middeleeuwen heeft de mens de 
rivier langzamerhand getemd. Kribben houden sindsdien de rivier op zijn plaats. Dijken houden 
het land droog. Alleen de uiterwaarden stromen over. Ze zijn bedoeld om hoge waterafvoeren te 
bergen en af te voeren. 
Anno 2001 is de inrichting van de uiterwaarden niet meer zoals we graag zouden willen. De uiter-
waarden zijn niet voldoende in staat verwachte hogere rivierafvoeren te verwerken. De veiligheid 
komt daarmee in gevaar. Ook de bijzondere natuur die afhankelijk is van rivierinvloeden, is sterk 
teruggelopen. Door zomer kaden heeft de rivier alleen bij zeer hoge waterstanden nog toegang 
tot de uiterwaarden. Aanpassen van de Rijnwaardense Uiter waarden is niet eenvoudig. De rivier-
kundige randvoorwaarden zijn complex. De uiterwaarden zijn bovendien belangrijk voor de 
gebruikers. Recreatieondernemers, boeren, zand- en kleiwinners hebben er economische belangen. 
Het aantrekkelijke landschap is geliefd bij wandelaars, fietsers, hengelsporters en bewoners. 
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Kandia Lobith

gemiddelde jaar afvoer

hoogwater 1995
nieuw MHW: 16000 m3/S

na ingrepen waterstandsverandering 

Natuur én veiligheid
Het inrichtingsplan was in eerste instantie bedoeld als uit-
voering van de Ontwikkelings visie Gelderse Poort uit 
1995. Volgens de visie moet er riviergebonden natuur in de 
Rijnwaardense Uiterwaarden komen. Na het hoogwater van 
1995 kreeg het plan ook nadrukkelijk een veiligheidsdoel-
stelling. De afvoerverhoging van 1000 m3/s staat in de ver-
kenning Ruimte voor Rijntakken uit 2000. Deze norm 
werd al vanaf 1997 in de planvorming meegenomen. 

Bestaande bijzondere 
natuur in de 
Rijnwaardense 
Uiterwaarden 

Kleiputten Lobberdensche 
Waard
In de Lobberdensche Waard liggen 
putten die door kleiwinning zijn ont-
staan, en daarna aan hun lot werden 
overgelaten. Op de richels tussen de 
putten ontstond wilgenbos. In het hel-
dere, stilstaande water leven amfibie-
en zoals de zeer zeldzame kamsala-
mander en de rugstreeppad. Een 
paartje bevers heeft hier een burcht 
gebouwd. Sinds vijftien jaar huist hier 
een kolonie aalscholvers. 

Oude Waal 
De Oude Waal is een oude  
rivierarm met helder, stilstaand  
water. De waterplantengroei is  
weelderig. Aan de verlandende  
randen liggen moerassen en op de 
oevers staat ooibos. 

Tolkamerdijkje en 
Helicopterveldje
Op de helling van het Tolkamer dijkje 
en het Helicopterveldje komt nog een 
plantengemeenschap voor, die vroeger 
algemeen was op de Nederlandse 
dijken, en die ‘stroomdalflora’ wordt 
genoemd. Soorten als de grote 
centauri en cipreswolfsmelk zijn bijna 
alleen nog hier te vinden. Vanaf deze 
plaats verspreiden de zaden zich via 
de rivier naar de rest van het 
rivierengebied. 

De Bijland
De zandwinplas De Bijland is van 
groot belang voor rustende en 
voedselzoekende vogels. Die voelen 
zich veilig op het grote open water. 
De Bijland is van internationaal 
belang als overwinteringsgebied 
voor ganzen. 

In het gebied van de Blauwe Rivier wordt in totaal  zo’n 100 
ha verlaagd in de Bijlandsche Waard, de Lobberdensche Waard 
en in de Groene Rivier. De diepte van de verlaging varieert van 
1 tot 7 meter. Waar verlaging over grote  breedte plaatsvindt 
hoeft de diepte minder groot te zijn. 

In het gebied van de Oeverstroom wordt maar zo’n 5 ha met 
gemiddeld 1,5 meter verlaagd. De verlagingen zijn dus veel min-
der ingrijpend dan bij de Blauwe Rivier. Dat komt omdat de 
Oeverstroom veel dichter bij de hoofdgeul ligt, waar het water 
veel sneller stroomt. Een kleine verlaging heeft hier veel effect. 
Vier kribben worden hier 1 meter lager. Eén krib verdwijnt. 
Naast uiterwaarden worden ook kades en overlaten verlaagd 
(zie figuur).
 

In het gebied verschijnen twee nieuwe kades: de Lobberden se 
Kade en de Oudewaalkade. De kades dienen om bestaande 
waardevolle natuur niet vaker te laten overstromen dan nu het 
geval is. De kades vormen de scheiding tussen hoogdynamische 
natuur, met veel rivierinvloed en laagdynamische natuur met 
weinig rivierinvloed. 
In het gebied komen vijf hoogwatervluchtplaatsen. Vier klei-
nere zijn bestemd voor reeën en kleinwild zoals hazen, konijnen, 
vossen en muizen. In het noorden van de Geitenwaard komt 
een grote hoogwatervluchtplaats van zes hectare voor runde-
ren en paarden. Hoogwatervluchtplaatsen liggen aan nieuwe of 
bestaande kades, waarover de dieren bij stijgend water de 
vluchtplaats bereiken. Onderzocht zal worden of bij de Groene 
Rivier een binnendijkse vluchtplaats mogelijk is. 
Bijvoorbeeld door tijdelijk grond van boeren te gebruiken.

Grote delen van de uiterwaarden hoeven niet te worden ver-
laagd. Hier blijft ruimte voor de al bestaande natuur of ontstaat 
ruimte voor nieuwe laagdynamische natuur. 

De kleiputten in het noordelijk deel van de Lobberdensche 
Waard worden naar het oosten uitgebreid met nieuwe wateren. 
De bestaande variatie van de kleiputten, die verschillen in 
ouderdom, watertype en mate van verlanding, neemt daardoor 
nog toe. Er komt een eiland waarop dicht bos ontstaat. De aal-
scholverkolonie kan hier op den duur een nieuwe broedplaats 
vinden. Net als in de bestaande kleiputten zal het water zeer 
helder zijn en geschikt voor amfibieën als de kamsalamander. 

De Oude Waal overstroomt niet vaker dan nu het geval is. 
Het heldere water met de weelderige waterplantengroei blijft 
bestaan. De oevers van de Oude Waal raken begroeid met wil-
gen, die plaatselijk worden weggegeten door runderen. De ver-
landing in het zuidelijk deel van de Oude Waal zet zich voort. 
De verlandende oevers zijn aantrekkelijk voor vissen als snoek, 
ruisvoorn en zeelt, terwijl in onbegroeid open water vooral 
snoekbaars en baars leven.
De hoger gelegen graslanden, nu nog in gebruik als land-
bouwgebied, ontwikkelen zich onder invloed van begrazing. 
Deze gronden komen vooral voor in de Geitenwaard, maar ook 
in de rest van het gebied. Het grasland verruigt. Waar runderen 
en paarden minder wegeten, ontstaan struiken en bomen. Het 
landschap verandert van open naar halfopen tot besloten. 
Het beheer van het stroomdalreservaat van het Tolkamer-
dijkje en het Helicopterveldje blijft ongewijzigd. 
In overleg met de landgebruikers komen langs de oude per-
ceelsgrenzen in de Geitenwaard weer mei- en sleedoornheg-
gen. Rasters zullen de jonge heggen beschermen tegen het vee. 
Nadat de heggen zijn volgroeid en de rasters zijn verwijderd zal 
de heggenstructuur op de lange termijn vervagen. De bossages 
breiden zich uit in het omliggende landschap. Laanbomen 
maken de oude Vosseweg in het landschap zichtbaar. 

In het gebied ontstaat op vrij grote schaal Ooibos. 
Zachthoutooibos, met soorten als wilgen, zwarte populier en 
zwarte els, vestigt zich gemakkelijk op kale plekken die niet te 
vaak overstromen. 
Hardhoutooibos, met soorten als gewone es, gladde iep en 
zomereik, vestigt zich op hogere gronden, die nog minder over-
stromen. Hardhoutooibos is erg zeldzaam, en breidt zich niet 
uit doordat het rivierwater nauwelijks meer levenskrachtige 
zaden bevat. In de nieuwe inrichting wordt de natuur daarom 
eenmalig een handje geholpen. De heggen in de Geitenwaard 
krijgen hardhoutsoorten die zullen fungeren als zaadbron.

Nieuwe hoogdynamische natuur met directe rivierinvloed is te 
vinden in de verlaagde uiterwaarden in en rond de nieuwe 
strangen. 

In de Groene Rivier komt de Pannerdense Strang. De strang 
heeft ook bij lage rivierstanden relatief snelstromend water en 
een zandige tot grindige bodem. De strang is ideaal voor vissen 
als barbeel, zeeforel en rivierdonderpad. In het noorden is ruim-
te voor flauw oplopende oevers waar verschillende oever- en 
moerasvegetaties kunnen ontstaan. Hier kan de geul haar loop 
ook verleggen. 

In het zuiden van de Lobberdensche Waard ligt de nieuwe 
Lobberdense Strang, die aan één kant in verbinding staat met 
het Pannerdensch Kanaal. De Lobberdense Strang is meestal 
een open watervlakte. Het water schommelt met de rivier mee, 
maar alleen bij het instroompunt treedt zwakke stroming op. Bij 
zeer lage waterstanden vallen grote delen van de strang droog. 
In de diepste delen, in het zuiden, blijft altijd water staan. Het 
verlaagde gebied krijgt een zandig-grindige bodem. De noordoe-
ver van de strang loopt zeer flauw op. Hier is een groot gebied 
met ruimte voor moerassige plekken, ondiep open water en 
hogere plekken met ruigte en bos. Van west naar oost ontstaat 
een geleidelijke overgang van stromend slibrijk water tot stil-
staand helder water. Vissen als de kwabaal voelen zich hier thuis. 
Het ondiepe, heldere water in het oostelijke deel van de 
Lobberdense Strang is aantrekkelijk voor winde en riviergron-
del.

De Bijlandse Strang verbindt de al bestaande kleiputten van 
de Bijlandsche Waard met elkaar. Het water van De Bijland 
stroomt dan door de kleiputten naar het Bijlandsch Kanaal. 
Vissoorten als winde, kolblei en paling houden van dit langzaam-
stromende water. Langs de randen verlanden de kleiputten. In 
het noorden zal rivierwater door bos heen stromen, een zeer 
bijzondere situatie in Nederland.  

De Oevergeul, dicht bij de hoofdgeul achter de kribben, bevat 
snelstromend,  zuurstofrijk water, ideaal voor vissen als barbeel 
en zeeforel. Het snelstromende water kan zand en grind afzet-
ten maar ook bodemmateriaal wegspoelen. De geul kan haar 
loop gaan verleggen. In het ontwerp is daarom veel aandacht 
voor bescherming van de nabije hoogwatervrije terreinen. 
Tussen de geul en de rivier ligt een eiland waar de grazers niet 
kunnen komen. Bomen en struiken die hier ontstaan, moeten 
worden verwijderd om wateropstuwing te voorkomen. 

De Bijland blijft zoals die nu is: een grote plas, in directe ver-
binding met de rivier. In het noorden van De Bijland ontstaat 
enige stroming doordat de Bijlandse Strang hier water afvoert.

De terreinen rond de strangen staan alleen bij lagere 
waterstanden droog. Dan ontstaan zogenaamde pioniervegeta-
ties, met planten die zeer snel uit de kale bodem kunnen 
opschieten. Bij hoogwater worden ze weer weggespoeld. Op 
iets hogere delen ontstaan wilgenbossen die bestand zijn tegen 
de stroming. 

 Rijnwaardense Uiterwaarden straks

Bij extreem hoge waterstanden zal het beeld van de Rijnwaardense Uiterwaarden hetzelfde zijn 
als nu: een watervlakte waar enkele kaden en steenfabrieksterreinen bovenuit steken. Maar onder 
het wateroppervlak schuilen twee nieuwe waterstromen, die gezamenlijk 1000 m3/s extra kun-
nen afvoeren. Via de Oeverstroom, vlak naast de hoofdgeul, stroomt 667 m3/s naar de Waal. Via de 
Blauwe Rivier stroomt het andere deel, 333 m3/s, naar het Pannerdensch Kanaal. De waterstro-
men liggen in verlaagde delen van de uiterwaarden. 

Nadat het water is gedaald, hebben deze lage uiterwaarden een nieuw aanzien. In nieuwe stran-
gen stroomt water dat in directe verbinding staat met de hoofdgeul. Hier ontstaat hoogdynami-
sche natuur.  Waterstanden schommelen, geulen zetten zand en klei af of schuren zich uit. Er ver-
schijnen planten- en diersoorten die zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende situaties. 
Natuurlijke processen bepalen het landschap. 
Andere delen van de uiterwaarden worden niet verlaagd. Hier blijft de bestaande, hooggewaar-
deerde, laagdynamische natuur in het gebied behouden. Nieuwe kades vormen de scheiding tus-
sen hoog- en laagdynamische gebieden. Ze zorgen ervoor dat de Oude Waal en de kleiputten in 
de Lobberdensche Waard niet vaker gaan overstromen. Ook in de laagdynamische gebieden 
bepalen natuurlijke processen het landschap. Runderen en paarden begrazen het gebied. De land-
bouwgraslanden van nu worden natuurgraslanden met groepen struiken en bomen.

Nóg hogere afvoeren?
Door veranderingen in het klimaat is het mogelijk dat in de 
toekomst nóg hogere afvoeren dan 16.000 m3/s optreden. 
Het plan houdt er rekening mee dat de maatgevende afvoer 
kan stijgen tot 18.000 m3/s. De nieuwe inrichting is zó ont-
worpen dat deze eventuele nieuwe maatregelen niet in de 
weg staat. Nieuwe maatregelen zullen bestaan uit kadeverla-
ging of kribaanpassing. 

kades

hoogwatervrij terrein

uiterwaardverlaging

kade verlaging

kribverlaging

krib verwijderen

verlaging Pannerdense overlaat

Alle woningen kunnen blijven staan. De betere rivierafvoer 
hoeft niet ten koste te gaan van de verhoogde terreinen van 
huizen. Ze zullen bovendien niet vaker overstromen dan nu het 
geval is. 
Ook de steenfabrieken blijven bestaan. Er komen geen inrich-
tingsmaatregelen die bestaande klei- en zandwinning schaden. In 
de toekomst ontstaan nieuwe mogelijkheden voor klei- en 
zandwinning, voor zover de winning past binnen het ontwerp 
voor de deelgebieden. De provincie geeft alleen concessies uit 
die passen in het inrichtingsplan. 

De bereikbaarheid van de woningen, de fabrieken en de 
recreatieterreinen verandert niet. Het rivierwater heeft toegang 
tot de Lobberdensche Waard, maar zal de Lobber dense Weg 
niet vaker overstromen. Het instroompunt van de Lob ber dense 
Strang gaat dicht, vóórdat het stijgende water de weg bereikt. 
De Lobberdensche Waard zal bij 15 m+NAP bij Lobith enkele 
uren sneller vollopen dan nu het geval is. Ook het leeglopen zal 
sneller gaan, naar verwachting een halve dag, vanwege de grote-
re uitstroomcapaciteit. 
Autoverkeer blijft mogelijk over de route naar het Pannerden se 
Veer en naar de camping en de jachthaven in de Bijland. De 
andere toegangswegen zijn alleen toegankelijk voor bestem-
mingsverkeer en fietsers. De Lobberdenseweg wordt veiliger 
voor fietsers. 

Alle intensieve recreatievormen (jachthaven, snelvaarbaan, 
stranden) kunnen blijven. De mogelijkheden voor extensieve, 
natuurgerichte recreatie nemen toe. Bijna het hele natuurge-
bied wordt opengesteld voor de natuurgerichte recreant.
Bovendien komen er extra recreatieve voorzieningen. In de 
Geitenwaard komt over de Vosseweg een nieuw fietspad naar 
een nieuw trekveer over de Oude Waal. Verspreid over het 
gebied komen banken en informatieborden. Voor vogelaars 
komen er vogelkijkschermen. Voorwaarde is wel dat er geld 
voor het beheer van de voorzieningen wordt gevonden. 

Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. Kwetsbare 
delen, zoals de geïsoleerde wateren in de Lobberdensche Waard 
en de Oude Waal, zijn moeilijk toegankelijk. Hiervoor zor-
gen natuurlijke barrières, zoals water of dichte begroeiing. Het 
stroomdalreservaat van het Tolkamerdijkje blijft ontoeganke-
lijk. Als er te veel verstoring is kan de beheerder kwetsbare 
gebieden tijdelijk afsluiten. De beheerder zal opzettelijke versto-
ring of vernieling kunnen bestraffen. Paardrijden is in principe 
niet toegestaan, omdat problemen kunnen ontstaan met de 
hengsten van de kuddes. 

De landbouw in het plangebied verdwijnt. Grondaankopen 
voor natuur vinden plaats op vrijwillige basis. Veel aandacht in 
de planvorming was er voor effecten van het plan voor de land-
bouw binnendijks. Door een toename van ondergrondse water-
stromen (kwel) ontstaat een (tijdelijke) toename van water-
overlast bij de eerste hoogwaters in het binnendijkse gebied. 
Het aantal overwinterende ganzen zal niet toenemen. Bij boe-
ren bestaat de vrees dat de ganzenschade in de zomer toe-
neemt, doordat de totale hoeveelheid landbouwgrasland 
afneemt. De ganzen die nu nog op het grasland in de uiterwaar-
den grazen, zullen dan mogelijk naar binnendijkse gebieden uit-
wijken. Tijdens de uitvoering van het plan wordt naar oplossin-
gen gezocht.  

Op plekken waar de rivier recent zand en klei af heeft kunnen 
zetten, komt bodemverontreiniging voor. De verontreiniging 
is niet bedreigend voor de volksgezondheid, en hoeft niet te 
worden opgeruimd. Om verspreiding tegen te gaan, mag veront-
reinigde grond alleen binnen het plangebied worden verplaatst. 
Hoogwatervluchtplaatsen bieden de mogelijkheid verontreinigde 
grond, die bij het afgraven vrij komt, binnen het gebied te ber-
gen en af te dekken. Gunstig neveneffect is dat de verontreinig-
de grond zich bij hoogwater niet meer kan verspreiden. 
Doordat de Rijn de laatste jaren schoner is geworden, ontstaan 
geen nieuwe verontreinigingen meer. 

Rivierwater en grazende runderen en paarden geven in de toe-
komst vorm aan de natuur. Toch blijft beheer door de mens 
nodig. De projectgroep wil één professionele regisseur voor het 
beheer, en is er vanuit gegaan dat Staatsbosbeheer dat zal zijn. 
Staatsbosbeheer kan er dan voor kiezen anderen, bijvoorbeeld 
boeren, beheerstaken te laten uitvoeren. De Vereniging 
Streekbeheer Rijnstrangen onderzoekt nu of de bestaande eige-
naren, verenigd onder één rechtspersoon, een (hoofd)rol kun-
nen spelen in het terreinbeheer. 

De beheerder is verantwoordelijk voor de ongeveer 170 paar-
den en runderen die ‘s zomers en ‘s winters vrij door de 
uiterwaarden trekken. De kuddes zullen zo natuurlijk mogelijk 
zijn. Dat betekent dat de beheerder stieren en hengsten niet uit 
zal selecteren en de kuddes minder tam zullen zijn dan gewone 
groepen koeien en paarden. Rasters voorkomen dat het vee 
buiten het gebied, op privé-eigendommen of op belangrijke 
wegen komt. Onder de Lobberdenseweg komen kudde-onder-
doorgangen.
Voor de dieren is een hoogwatervluchtplaats van groot 
belang. De runderen en paarden worden op de hoogwater-
vluchtplaats in de Geitenwaard voor het eerst in het gebied los-
gelaten. De beheerder zal ze hier in het begin ook bijvoederen. 
De dieren verkennen het nieuwe gebied vanaf deze plek en 
komen er naar verwachting onder dreigende omstandigheden 
terug. Via langzaam oplopende kades hebben de dieren een logi-
sche route naar de vluchtplaats. Bij stijgend water zal de 
beheerder de dieren controleren en zonodig begeleiden. 

De Blauwe Rivier moet goed kunnen doorstromen. Bomen en 
struiken die het water kunnen opstuwen moeten daarom 
regelmatig worden verwijderd.  Daarvoor is aanvullend beheer 
nodig. De nieuwe inrichting is zó ontworpen dat aanvullend 
beheer zo weinig mogelijk hoeft te gebeuren. Regelmatige over-
stroming gaat boomgroei tegen, of de opslag is al gecompen-
seerd door extra af te graven.  
In de Groene Rivier, en de Bijlandsche Waard is dat niet moge-
lijk. Aanvullend beheer is dus nodig. De beheerder kan met ras-
ters plaatselijk meer dieren per hectare inzetten, zodat ze alle 
jonge boomopslag zullen wegeten. Maaien is een andere 
methode om jonge opslag te verwijderen. De beheerder zal 
oudere bomen moeten vellen met de motorzaag, of zal met 
een kraan bomen met stronk en al moeten rooien. 
Dichtslibbende wateren in het gebied van de Blauwe Rivier en 
de Oeverstroom moeten worden gebaggerd. 
De beheerder moet Rijkswaterstaat rapporteren over 
bodemligging en vegetatieontwikkeling in de uiterwaarden. 

De beheerder voert overgangsbeheer op percelen die zijn aan-
gekocht, maar nog niet kunnen worden ingericht. Hier wordt 
vee ingeschaard om ongewenst dichtgroeien met bos te 
voorkomen. De aanleg van heggen in de Geitenwaard gebeurt 
ook in de periode van overgangsbeheer. 

De totale inrichting van het gebied zal vijftien tot twintig 
jaar duren. Dat lijkt een heel lange tijd, maar voor een landin-
richting, waar veel gronden vrijwillig van eigenaar moeten wisse-
len,  is een dergelijke periode normaal. 
De eerste stap, die nu al gaande is, is de aankoop van gronden. 
De eerste maatregel in het gebied wordt waarschijnlijk de aan-
leg van de Pannerdense Strang in de Groene Rivier. Deze strang 
is rivierkundig een vrij eenvoudige ingreep. De overheid heeft 
hier bovendien al veel gronden in eigendom. 
Belanghebbenden krijgen ook in de toekomst informatie over 
de voortgang en worden ook dan betrokken bij het plan. Het 
meedenken zal dan niet meer gaan over wélke maatregelen zul-
len komen, maar vooral over hóe ze tot stand zullen komen. En 
dat is belangrijk, want de maatregelen moeten goed worden 
afgestemd. Schade en overlast moeten zoveel mogelijk worden 
voorkomen voor zowel mensen als voor de natuur. 

De volgende organisaties spelen bij de uitvoering een rol: 

Landinrichtingscommissie
De Rijnwaardense Uiterwaarden vallen binnen de Landin richting 
Gelderse Poort Oost.  De landinrichtingscommissie neemt de besluiten 
over de uitvoeringsmaatregelen, en is wat dat betreft dus de opvolger van 
de projectgroep. Aan de landinrichting zijn wettelijke inspraakprocedures 
verbonden. De kosten voor de uitvoering van het inrichtingsplan zijn 
begroot op 64 miljoen gulden, exclusief kosten voor grondverwerving. De 
voortgang van de uitvoering is te volgen in de Nieuwsbrief Gelderse 
Poort Oost. 
 Secretariaat landinrichtingscommissie: 026 - 3781200 

Dienst Landelijk Gebied
De dagelijkse uitvoering van de maatregelen gebeurt door de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG). DLG verzorgt ook de eerste stap die voor de 
inrichting nodig is: de grondaankopen. De grondverwerving is vrijwillig en 
de bedragen zijn marktconform. Het is niet ondenkbaar dat de regering 
vanuit veiligheidsmotieven in de toekomst de vrijwilligheid zal willen beperken. 
 DLG (uitvoering en grondverwerving): 026 – 3781200

Gemeente
De gemeente Rijnwaarden zal het inrichtingsplan opnemen in het bestem-
mingsplan. Pas dan wordt het plan voor iedereen bindend. Voor verwor-
ven landbouwgronden betekent dit dat een bestemmingswijziging naar 
natuurgebied mogelijk wordt. Alle bewoners van de gemeente worden op 
de hoogte gesteld van de wettelijke inspraak- en bezwaarprocedure 
van het bestemmingsplan.  
 Gemeentehuis Rijnwaarden: 0316 - 565600

Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat maakt in de toekomst gedetailleerde technische uit-
werkingen van complexe planonderdelen en stemt deze af met de rest 
van het rivierengebied. Voorbeelden zijn de Oevergeul en de bijstelling van 
de Pannerdensche Overlaat. Deze maatregelen zijn van directe invloed op 
de waterverdeling aan de Pannerdensche Kop. Ze komen pas later aan bod, 
en worden in detail ontworpen naar de stand van kennis en techniek van 
dat moment. 
 Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland: 026 - 3688911 

Ontgronders
De landinrichtingscommissie zal bij de uitvoering samenwerken met klei- 
en zandwinners. De provincie geeft de ontgronders concessies voor 
gebieden die volgens het inrichtingsplan moeten worden verlaagd. Ze bren-
gen af te graven zand- en klei op de markt en leveren het gebied op in de 
lijn van het inrichtingsplan. De marktprijs van grondstoffen kan van invloed 
zijn op het uitvoeringstempo van de verlagingen. 

Voorkomen hinder en schade
De projectgroep heeft voorwaarden gesteld aan de uitvoering, om schade 
en hinder voor gebruikers, natuur en veiligheid zo veel mogelijk te voorko-
men. Zo wordt een (deel)gebied pas ingericht wanneer alle gronden zijn 
verworven of als er overeenstemming is met de eigenaren. De uitvoering 
gebeurt zoveel mogelijk in afgeronde blokken en niet versnipperd.

Frederike Kappers, ecologe Rijkswaterstaat: 

“Bij het onderzoek in de Rijnwaardense Uiterwaarden werd ik getroffen 
door de enorme variatie in water: de Oude Waal, De Bijland, de hoofd-
geul en allerlei verschillende kleiputten hebben hun eigen watertype. 
Ook de landnatuur is boeiend. Nergens anders in Nederland vind je 
stroomdalflora als op het Bijlanddijkje. Daarom denk ik dat we met recht 
niet alleen ontwikkelen, maar ook behouden. 
Met de directe rivierinvloed wordt de variatie nog groter. Er ontstaan 
zeer uiteenlopende leefgebieden, telkens met een andere samenstelling 
van planten, vissen, zoogdieren en vogels. Als we straks een goede ver-
binding maken met de Rijnstrangen en de Loowaard krijgen we één 
groot riviernatuurgebied met alles wat bij een oorspronkelijke rivier 
hoort.”
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Het belangrijkste resultaat van het plan is dat de veiligheid ook in de toekomst blijft gehand-
haafd. Bovendien zal iedereen kunnen genieten van een nieuw en bijzonder natuurgebied. 
Speciaal voor de gebruikers van de uiterwaarden geldt dat ze ook in de toekomst kunnen 
blijven wonen, werken en recreëren in het gebied.
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Kwel
Kwel ontstaat als bij hoge rivierpeilen water ondergronds in 
het binnendijkse gebied omhoog komt. Hierdoor ontstaat 
wateroverlast. Via nieuwe geulen kan het rivierwater gemak-
kelijker in goed doorlatende bodemlagen doordringen en zo 
kan extra kwel ontstaan. Daarom moeten nieuwe diepe 
wateren minstens 100 meter van de winter dijk blijven. 
Binnen een afstand van 50 m van de winterdijk mag in het 
geheel geen grond worden verwijderd. 
Toch zal de kwel tijdelijk toenemen bij de Groene Rivier. 
Hier ligt de nieuwe Pannerdense Strang dicht bij de dijk. De 
kwel zal weer afnemen doordat al bij het eerste hoogwater 
een afdekkend sliblaagje ontstaat. Het resterende effect is 
klein ten opzichte van de bestaande kwel uit de zeer diepe 
hoofdgeul. De bestaande bemaling door het waterschap kan 
de extra kwel naar verwachting gemakkelijk verwerken. 
Mocht uit metingen blijken dat er de wateroverlast toch 
toeneemt, dan volgen maatregen, zoals het afdichten van 
plekken waar de kwel naar boven komt.

Louis Weersink, Voorzitter Landinrichtingsommissie 
Gelderse Poort Oost: 

“Ik merk dat er draagvlak bestaat voor het Inrichtings plan. Bewoners 
en belanghebbenden stellen zich actief op en zijn goed op de hoogte. 
Na veel jaren is er eindelijk duidelijkheid over wát er precies gaat 
gebeuren. Die sfeer en dat vertrouwen wil ik vasthouden, door voort-
varend met de inrichting aan de slag te gaan. Al in de eerste module, 
van 2002 tot 2005, willen we beginnen met de inrichting van de 
Groene Rivier. Daarbij zullen we ons houden aan de spelregels: vrijwilli-
ge aankoop van gronden, afkopen van langdurige pacht, voorkomen van 
overlast en schade, en scheppen van zoveel mogelijk duidelijkheid. Er 
moet veel werk worden verzet, maar ik ben er van overtuigd dat we 
een prachtig en veilig natuurgebied krijgen, waar iedereen achterstaat. 

Verlagingen in de Rijnwaardense Uiterwaarden
•  Uiterwaardverlaging
•  Kadeverlaging
•  Verlaging Pannerdensche Overlaat
•  Kribverlaging en kribverwijdering

Doorsnede uiterwaarden met winterdijk, zomerkade, hoge ligging maaiveld, peil 
laagwater en hoogwater.

Meetlat met waterhoogtes bij Lobith. Hoogtes bij gemiddelde jaarafvoer, 
hoogwater 1995, waterstand bij 15.000 m3/s, waterstand bij 16.000 m3/s.

Pannerdensche Kop en 
waterverdeling over 
Nederland.
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Uiterwaarden en veiligheid

Arjan Sieben, rivierkundige Rijkswaterstaat

“Rijnwaarden was een uniek project. We moesten de afvoercapaciteit 
verhogen, ruimte zoeken voor nieuwe natuur en mogelijkheden vinden 
bestaande natuur te behouden. Die natuur mag niet teveel opstuwing 
verzoorzaken. Het gebied is bovendien rivierkundig zeer complex door 
het stelsel van kades en overlaten. Die regelen bij allerlei waterstanden 
de verdeling van het Rijnwater over  de Pannerdensche Kop. 
Fascinerend vond ik het, om al rekenend inzicht te krijgen in de werking 
van het stelsel. Het moet stap voor stap vorm hebben gekregen, over 
een periode van eeuwen. In die lijn gaan we voort. De rivierkundige 
veranderingen lijken groot, maar het bestaande systeem heeft zich 
bewezen, en dat laten we zoveel mogelijk intact.”

Uiterwaarden en natuur

Uiterwaarden en landschap

Uiterwaarden en gebruikers
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Verwacht aanvullend beheer.

Situatie bij extreem hoogwater 
Blauwe Rivier stroomt over gedeeltelijk 
verlaagde uiterwaarden: 
333 m3/s extra richting Panner densch 
Kanaal.
Oeverstroom stroomt over verlaagde 
rivieroever: 667 m3/s extra langs de oever 
richting Waal 
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