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LOBBERDENSE WAARD
LANDSCHAPPELIJKE INRICHTING                     1:5000

landschapsarchitecten
V A N  E M P E L E N  V A N  A A L D E R E N  P A R T N E R S
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1.   duiker met bovenafsluiter (drempel 9,65+ NAP / 
   afsluiter 11,15+ NAP)

2.   duiker (drempel 9,0+ NAP) 

3.    drempel (drempel 9,65+ NAP)

A.    aangetakte plas (strang, semi-dynamisch)

B.   aangetakte plas (noordoostlob, semi-dynamisch)

C.   boswal/ oever (rond steenfabrieken) 

D.   rivierduincomplex  

E.   ondiepe moeraszone

F.   oeverstroom (zand- en grindplaten met stroomgeul)

G.   steilwand (t.b.v oeverzwaluwen)

H.   hoogwatervluchtplaats (17,0+ NAP)

J.   bestaande kleiputten landschap (laag dynamisch)

K.   steenfabrieken (hoogwatervrij)
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Legenda
1.  duiker met bovenafsluiter (drempel 9,65+ nap/ afsluiter 11,15+ nap)

2. duiker (drempel 9,0+ nap)

3. drempel (drempel 9,65+ nap)

A.  aangetakte plas (strang, semi-dynamisch)

B.  aangetakte plas (noordoostlob, semi-dynamisch)

C.  boswal (meidoorn/ natuurlijke oever, rond steenfabrieken)

D. rivierduincomplex

E. ondiepe moeraszone

F.   oeverstroom (zand- en grindplaten met stroomgeul)

G. steilwand (t.b.v oeverzwaluwen)

H. hoogwatervluchtplaats (17,0+ nap)

J.   bestaande kleiputten landschap (laag dynamisch)

K. steenfabrieken (hoogwatervrij)

rijweg, met vrijliggend fietspad

rijweg

struinpaden (over dijken en restkaden)

struinpaden (indicatief, hoger gelegen)

parkeerplaats (ca. 20 plaatsen)

uitkijktoren

vogelhut

vleermuisbunker

poel

boswal (meidoorn e.d. rond steenfabrieken)

open water

grind/ondiep water

zand

natte ruigte, riet e.d.

ruigte
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nat wilgenstruweel

natuurlijk grasland

zachthout ooibos
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De Rijnstrangen vormden door de invloed van de meanderende Rijn de 

afgelopen eeuwen een dynamisch gebied. De hoogwatergolven uit de eer-

ste helft van de jaren ’90 droegen belangrijk bij aan de ontwikkeling van 

een nieuwe denkwijze over het beheren en inrichten van de uiterwaarden. 

 Uitwerkingsplannen van deze nieuwe denkwijze vormen de Planologische 

Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RVR) en de Nadere Uitwerking 

 RivierenGebied (NURG). In het kader van deze plannen is in 2001 het Inrichtings-

plan Rijnwaardense Uiterwaarden (IRU) van Rijkswaterstaat verschenen.

i n i t i at i e f n e m e r s
In 2003 zijn delfstoffenwinners uitgenodigd om het project Lobberdense 
Waard binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden nader uit te werken als privaat 
project en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit geresulteerd in 
een samenwerking tussen Wezendonk Zand & Grind BV en Centrale Industrie-
zand Voorziening BV genaamd “Samenwerking Lobberdense Waard” (SLW). 
Voor de bedrijven binnen SLW staat het duurzaam produceren van zand en 
grind centraal, in combinatie met allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. 

Wie betaalt?  Realisatie door zandwinning

De initiatiefnemers werken sinds 2006 aan de noodzakelijke voorbereidingen 
om het gebied te kunnen ontwikkelen. De uitgangspunten van het IRU vormen 
hierbij het kader, in combinatie met NURG en PKB RVR en het tussentijds gewij-
zigd (nationaal) beleid op het gebied van ontgrondingen. Ontgrondingen vra-
gen in dit nieuwe beleid om een zorgvuldige en brede belangen afweging. 
In 2006 is het gebied feestelijk geopend door gedeputeerde Keereweer en bur-

gemeester Scheurer en is gestart met het begrazingsbeheer, vooruitlopend op 
de uitvoering van het project.

p l a n  lo b b e r d e n s e  wa a r d
Het plan kenmerkt zich door behoud en versterking van de ruimtelijke structu-
ren en kwaliteiten. De landschappelijke structuur van dammen, kaden, dijken 
en kribben vormt de ruggengraat van het gebied met ieder een eigen betekenis

Veiligheid! 11 cm Waterstanddaling
 
in de regulering van het water. Deze structuren zijn nog volledig intact, wor-
den gehandhaafd, beter zichtbaar gemaakt in het landschap en voor een groot 
deel toegankelijk voor extensief recreatief verkeer.

b l a u w e  r i v i e r
In het agrarisch tussengebied vindt de ingreep plaats die moet zorgen voor de 
waterstanddaling bij hoogwater; de hoogwatergeul. Deze stroomt alleen mee 

bij zeer hoge waterstanden. Hier worden de landbouwgronden afgegraven en 
het steenfabriekterrein gestroomlijnd. De schrale noordoevers van de strang 
worden zeer flauw met ruimte voor natuurlijke begroeiing met zachte over-
gangen naar de kleiputcomplexen. De noordpunt van de bestaande zandwin-
plas wordt voor een groot deel opgevuld. Ter plaatse van de opvulling ontstaat 
één van de hoogwatervluchtplaatsen voor de grote grazers en kleiner wild.

n at u u r  e n  l a n d s c h a p
De kleiwinning tot ca. 1960 heeft geresulteerd in een landschappelijk waarde-
vol kleinschalig kleiputtenlandschap in het noordelijk deel van de waard. In 
het plan wordt deze zone aan de randen uitgebreid en de tussenliggende be-
staande landbouwgronden omgevormd tot een vergelijkbaar landschap, waar-
door een grotere aaneengesloten robuuste zone ontstaat met een afwisseling 
van ooibossen, open water, kruidenrijke oeverzones en moeras. De huidige 
lage rivier dynamiek wordt gehandhaafd in dit gebied. Op een strategische plek 
wordt een vogelkijkhut geplaatst en ook worden verschillende nieuwe amfibie-
ënpoelen aangelegd.

Groener! Ruim 200 hectare nieuwe natuur

Ter voorkoming van waterstandsverschillen en ter 
bevordering van de rivierdynamiek in het gebied 
worden de west- en ooststrang met elkaar verbon-
den door middel van een duiker onder de Lobber-
denseweg. Deze komt aan de noordoever van de 
strang te liggen, zodat het water bij peilschom-
melingen een grote afstand moet afleggen langs 
de schrale zand- en grindplaten, die zeer geschikt 
zijn voor stelt lopers. Op de noordoever van de 
oostelijke strang wordt een honderden meters lange 
steilrand gemaakt langs de waterlijn die geschikt is 
voor holenbroeders als de oeverzwaluw. De strang staat 
een groot deel van het jaar in open verbinding met de rivier door middel van 
een duiker, waardoor de rivierbegeleidende soorten zich kunnen ontwikkelen 
in het gebied. Er zit een drempel in de duiker om laag- en hoogwaterstanden in 
de strang te voorkomen. De kleiputten staan niet in verbinding met de strang. 
Ook de berijdbaarheid van de Lobberdenseweg verslechtert niet.

b e l e v i n g  e n  r e c r e at i e
Centraal in het gebied worden voor bezoekers een kleine parkeerplaats ge-
maakt, een zandige oever en een uitkijktoren met uitzicht over de wijde om-
geving. Langs de gehele lengte van de Lobberdense weg en om de fabrieken 
heen komt een nieuw vrijliggend fietspad dat moet zorgen voor een grotere 
verkeersveiligheid en prettiger recreëren. Het hele gebied wordt openbaar 
toegankelijk door middel van struinroutes.

Langs de Leidam liggen twee steenfabrieken met daartussen enkele woningen 
op hoogwatervrije terpen. Deze terreinen vallen buiten de planvorming, maar 
worden landschappelijk ingepast in het plan door ze te omzoomen met ooibos. 
De stromingsluwe westkant van de steenfabrieken zal geschikt gemaakt wor-
den voor spontane ontwikkeling van rivierduinen.

p l a n n i n g
2012 en 2013 zullen worden benut om alle benodigde vergunningen te verkrij-
gen en het bestemmingsplan te wijzigen. Na vergunning verlening zal worden 
gestart met aanleg van de recreatieve voorzieningen zoals aanleg van het vrij-
liggend fietspad, zodat omwonenden en recreanten al direct gebruik kunnen 
maken van het gebied. In het kader van natuurontwikkeling zullen op dat mo-
ment ook herinrichtingswerkzaamheden aanvangen voor zover dat mogelijk is.
In 2015 dienen de hoogwaterveiligheidsmaatregelen uitgevoerd te zijn in het 
kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit betekent het verwijderen van be-
plantingen die een obstakel vormen, verlagen van kades, stroomlijnen van het 
fabrieksterrein en maaiveldverlaging. 

Beter! Aanleg fietspad langs Lobberdenseweg
 
De waterstand daalt als gevolg van alle werkzaamheden in de Rijnwaardense 
Uiterwaarden 11 cm in de as van de rivier waardoor er 1.000 m3 water per se-
conde meer afgevoerd wordt zonder dat dit leidt tot hogere waterstanden.
Afhankelijk van het aanbod van en vraag naar bouwgrondstoffen in de markt 
zal een aanvang worden gemaakt met de zandwinning in de Lobberdense 
Waard. Het gebied zal gefaseerd worden ontgrond en heringericht door mid-
del van een terugtrekkende beweging, waardoor de natuur zich al direct kan 
ontwikkelen.

Wat gaat er gebeuren 
     in de Lobberdense Waard?

In de Rijnwaardense uiterwaarden realiseren overheid en bedrijfsleven 
een betere bescherming tegen hoogwater en meer ruimte voor natuur 
en voor beleving van het landschap.  


