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Leeswijzer
De Kwaliteitsgidsen Gelderse Streken hebben als doel te sturen en 

te inspireren op een goede streekeigen vormgeving en inpassing van 

ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in de Provincie Gelderland.

STREEKGIDS EN KOEPELGIDS

De voor u liggende Streekgids Overbetuwe geeft een 

uitwerking van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoe-

len van de streek Overbetuwe binnen de provincie 

Gelderland.

Naastliggend en overkoepelend aan dit katern is er een 

Koepelgids Gelderse Streken opgesteld die uitspraken 

doet over de kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen voor de 

provincie Gelderland als geheel. Daarnaast beschrijft 

de Koepelgids het proces om samen te werken aan 

ruimtelijke kwaliteit (aanleiding, relatie met (provinci-

aal) beleid, proces van kwaliteitsborging) 

De Streekgids en Koepelgids zijn complementair aan 

elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden.

OPBOUW STREEKGIDS

Deze Streekgids kent de volgende opbouw.

In hoofdstuk Kenschets van de Streek wordt beknopt 

de essentie geschetst van de Overbetuwe, waarbij in 

vogelvlucht wordt ingegaan op de ontstaansgeschie-

denis, verhalen en ruimtelijke dynamiek. Tevens wordt 

de streek op kaart weergegeven met hierbinnen de 

deelgebieden.

In de volgende hoofdstukken worden de Deelgebieden 

van de Overbetuwe uitgewerkt. Per deelgebied zijn 

de kernkwaliteiten uitgewerkt en op kaart gezet. Dit 

zijn tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke 

kwaliteiten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De kernkwa-

liteiten worden beschreven en verbeeld aan de hand 

van vier thema’s: 

•	 Landschappelijke karakteristiek

•	 Openheid, beslotenheid en ruimtebeleving

•	 Ordenende structuren

•	 Stad-landrelatie

Vervolgens zijn per deelgebied ontwikkeldoelen en 

-principes uitgewerkt om de ruimtelijke kwaliteit van 

het deelgebied te behouden en te versterken. Voor 

somminge deelgebieden is een ruimtelijk perspectief 

geschetst, ter illustratie van de ontwikkeldoelen.
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GEBRUIK VAN DE STREEKGIDS

De streekgidsen vormen een bron van informatie, met 

verwijzingen naar andere en aanvullende bronnen. Bij 

het beschouwen en doorgronden van landschappelijke 

ambities en implicaties zijn bij elke ruimtelijke ontwik-

keling de volgende vier stappen van belang. In hoofd-

stuk 3 van de koepelgids zijn deze vier stappen verder 

uitgewerkt en geïllustreerd.

Stap 1 Bepalen Streek & Deelgebied

In welke streek en deelgebied ligt het initiatief of 

project? Bij grensgevallen, beide streken of gebieden in 

ogenschouw nemen.  

Stap 2 Bepalen Kernkwaliteiten & Ontwikkeldoelen

Welke kernkwaliteiten en ontwikkeldoelen zijn relevant 

voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Stap 3 Behouden Kernkwaliteiten

Kunnen de relevante kernkwaliteiten in het project 

worden meegenomen? 

Past de ontwikkeling binnen de aard en schaal van het 

gebied?

Worden kernkwaliteiten aangetast en in welke mate? 

Is dit te vermijden door bijvoorbeeld een andere loca-

tiekeuze, door het project anders in te richten, vorm te 

geven of beter in te passen? 

Stap 4 Compensatie of versterking

Als na afweging van alternatieven toch tot die plek 

gekozen gaat worden en aantasting van kwaliteiten aan 

de orde is, zal compensatie of versterking geboden 

moeten worden door te investeren in het landschap van 

die streek conform de ontwikkeldoelen, eventueel op 

een andere plek. 



6 -   BoschSlabbers

Kenschets van de streek
Essentie Verstedelijkt rivierengebied (als “Gelderse poort van de delta”) tussen Pannerdensch 
Kanaal, Nederrijn en Waal, met een afwisseling van enkele nog relatief open (vrij van bebou-
wing) overwegend agrarische landschappen. Van oudsher wringt de Rijn zich tussen de stuwwal-
len van Montferland, Nijmegen en Veluwe. Met indrukwekkende en unieke splitsingspunten van 
rivieren: Rijn-Waal en Rijn-IJssel. Ruimtelijke ensembles waarin de combinatie van landschap 
en historie, afzijdige ligging, barrièrewerking en grens tot uitdrukking komt. Rivierengebied met 
klassieke opbouw van rivier, brede en smalle uiterwaarden, dijktrajecten, fijnmazige (hoger ge-
legen) oeverwallen en min of meer open (lager gelegen) komgronden. Landschap mede gevormd 
door continue strijd tegen het water en de klei-, zand- en grindwinning van de laatste decennia. 
Dorpspolderstructuren met (dwars)dijken, kaden, weteringen, sluizen etc.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Het rivierengebied is gevormd door de grote rivieren 

de Rijn en Maas die met verschillende en veranderende 

lopen tussen de hoge zandgronden van Midden- en 

Zuid-Nederland doorliepen. Ze zetten grind, zand 

en rivierklei af en door erosie en sedimentatie is een 

afwisselend landschap ontstaan van rivierbeddingen, 

hoger liggende stroomruggen en oeverwallen en lage 

natte kommen. Men woont al meer dan 5000 jaar op de 

hogere delen, aanvankelijk als nomadische jager-ver-

zamelaars en later steeds meer op een vaste plek. Men 

vond hier uitstekende landbouwgronden, veilige woon-

plaatsen en, samen met de rivieren, goed begaanbare 

Grote boerderij De Hucht op een woerd bij Lijnden, bron: Gemeente Overbetuwe

oost-westverbindingen met de rest van de wereld.



Aan het begin van de Romeinse tijd was het rivierenge-

bied één van de meest dichtbevolkte streken van ons 

land en het gebied werd door de Romeinen ingelijfd. De 

noordgrens van het rijk, of LIMES, liep langs de Rijn en 

was een gemilitariseerde zone met forten en wacht-

torens, maar ook een weg die een belangrijke verbind-

ing vormde en de handel in het gebied deed floreren. 

Sporen van de Romeinse aanwezigheid en de LIMES 

zijn onder andere teruggevonden in Meinerswijk, Driel 

en Randwijk.

Na de val van het Romeinse Rijk in de derde eeuw trok 

de bevolking grotendeels weg uit het gebied. Pas vanaf 

de 8e eeuw groeide de bevolking en ontstond er weer 

een meer georganiseerde samenleving. Er ontstonden 

buurtschappen die, rond de 13e eeuw, elk afzonderlijk 

begonnen met opwerpen van wallen en dijken en het 

graven van pijpen en zegen. De graaf van Gelre spoor-

de de bevolking aan tot het verbinden van de dijken 

en het graven van een centrale afwatering die bestond 

uit een noordelijke Rijn-wetering en een zuidelijke 

Waal-wetering, gescheiden door een smalle wal. Dit 

centrale kanaal is later het gekanaliseerde deel van de 

Linge geworden.

Op de oeverwallen is tuinbouw al van oudsher belan-

grijk en vooral rondom Huissen ontbloeit de glastuin-

bouw. Na de tweede wereldoorlog neemt de stedelijke 

druk vanuit Arnhem en Nijmegen toe en transformeert 

de Overbetuwe van een landbouwgebied naar een 

dynamisch, goed verbonden en aantrekkelijk woon- en 

werklandschap. Door de komst van de A15 is er een 

snelle verbinding met de haven van Rotterdam en 

wellicht in de toekomst ook met het Ruhrgebied. Om 

de verstedelijking in goede banen te leiden wordt Park 

Lingezegen in het leven geroepen.
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WIEL AAN DE RONDUIT BIJ BEMMEL -  DE 

WAAL ALS BETEUGELDE RIVIER

De overstroming van 1740

Het dijkmagazijn en het huis De Ronduit bij Bemmel 

liggen aan een grote overstromingskolk die ook wel 

het ‘Wiel aan de Ronduit’ wordt genoemd. De kolk 

ontstond op kerstavond in 1740. De decembermaand 

volgde op een uitermate natte zomer en herfst. Het 

vroor niet, dus er was geen gevaar voor kruiend ijs, 

maar de kronieken spreken van “aanhoudende swaere 

stormwinden en nooijt gehoorde hooge waeteren”. Het 

Waalwater stond hoog tegen de dijk aan. Door de regen 

en het hoge water werd de aarde van de dijk doorweekt 

en dreigde die te vervloeien. Op kerstavond was het 

zover. Dicht bij de boerderij Ronduit brak de dijk en een 

enorme massa water kolkte door het dijkgat. De dijk 

werd over een grote breedte weggespoeld, net als de 

grond onder de dijk. Zo ontstond er een diepe overstro-

mingskolk, die nu wel het Wiel aan de Ronduit wordt 

genoemd.

Dijkreparatie

Ook elders braken dijken van Rijn en Waal, zodat het 

tussenliggende land onder water kwam te staan, tot 

aan de Biesbosch in Zuid-Holland aan toe. Het duurde 

tot in de tweede helft van februari 1741 voor het rivier-

water was gezakt en men met het herstel kon beginnen. 

Het was niet mogelijk de dijk weer op de zelfde plek 

op de bouwen. Daar lag nu een diepe waterplas. Men 

besloot de dijk aan de landzijde van het wiel opnieuw 

op te werpen. De dijk maakt hier nu een grote landin-

waartse knik, om het grote wiel heen.

Dreiging niet geweken

De laatste grote dijkdoorbraken van Waal en Maas 

vonden plaats in de winter van 1925-1926. Door dijkver-

beteringen leek het gevaar daarna definitief beteugeld. 

Maar medio jaren ’90 bleek dat niet het geval. In januari 

1995 steeg het waterpeil in de Waal tot angstaanjagen-

de hoogte. Iedereen was bang dat de dijken zouden 

breken. De wereldpers stond in het Hunerpark klaar 

om hier verslag van te doen. Op 30 januari werden de 

inwoners van de polders verplicht geëvacueerd.

Velen konden logeren bij familie of vrienden. Anderen 

werden in Nijmegen ondergebracht in kloosters, 

kazernes en sporthallen. Het waren spannende dagen. 

Maar het water zakte weer en op 6 februari mochten de 

mensen weer terug naar huis.

Sinds 2009 is Nijmegen beter dan ooit beschermd 

tegen een overstroming van de Waal. De muren die 

langs de rivier staan om het water tegen te houden, zijn 

verhoogd en verstevigd. Op sommige plaatsen bij de 

Waalkade kunnen bij hoog water extra beschermings-

wanden worden geplaatst.

Nieuwe ronde

Overal langs de grote rivieren in de Over-Betuwe en 

elders zijn de dijken versterkt en op veel plaatsen is 

ruimte voor het rivierwater gemaakt. Veelal in com-

binatie met natuurontwikkeling en ontsluiting voor 

recreanten. Tegenwoordig treden, door klimaatveran-

dering, naast lange droge perioden, af en toe zeer hoge 

rivierstanden op. Daarom zijn dijktrajecten langs de 

Waal opnieuw in beeld voor verdere versterking.

Dit verhaal is ontleend aan de website MijnGelderland: 

https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/verbeelding-

van-de-waal/wiel-aan-de-ronduit-bij-bemmel

https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/nijmegen/drei-

ging-watersnoodramp

De Ronduit bij Bemmel, resultaat van een dijkdoorbraak in 1740 
(Industrees, CC0, via Wikimedia Commons)

Dijkdoorbraak bij Bemmel in 1799.
(Gelders Archief: 1551 - 290, Public Domain Mark 1.0 licentie)
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RUIMTELIJKE DYNAMIEK

Een groot aantal opgaven van formaat dient een plek te 

vinden in heel Gelderland. De opgaven gaan, zoals de 

provinciale omgevingsvisie aangeeft, over energietran-

sitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiver-

siteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en 

leefomgeving. Deze ruimtelijke dynamiek staat kort 

beschreven in de Koepelgids Gelderland en uitgebrei-

der in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018).

In afzonderlijke streekgidsen wordt de ruimtelijke 

dynamiek die specifiek is voor die streek, in relatie tot 

de landschappelijke kwaliteiten, kort en puntsgewijs 

beschreven. Dit zijn voor Overbetuwe de volgende 

ontwikkelingen.

•	 Omdat we hier te maken hebben met een gebied 

dat haar wezen ontleent aan rivieren is integraal ri-

viermanagement van allergrootst belang. Het gaat 

om hoogwaterveiligheid gecombineerd met pas-

sende functies voor de uiterwaarden buitendijks 

en functionele relaties binnendijks. Tegenwoordig 

is het meewegen van landschappelijke implicaties 

en ruimtelijke kwaliteit behoorlijk gemeengoed 

geworden.

•	 Deze streek is het middengebied van de “Groene 

Metropoolregio” (Arnhem-Nijmegen e.o.), 

waar vele stedelijke opgaven bij elkaar komen 

zoals Vinex-wijken (Schuytgraaf; Westeraam, 

Nijmegen-noord), recreatieve uitloopgebieden 

(Park Lingezegen), bedrijvigheid, glastuinbouw 

(NEXTgarden), waterberging (plassen bij Lent), 

energietransitie enz. De voortdurende vraag naar 

woningen en de doortrekking van de A15 zullen dit 

proces versterken. Het is zaak hier de transforma-

tie naar stedelijk gebied zorgvuldig vorm te geven, 

met aandacht voor voldoende recreatieve uitloop 

en met behoud van luwe zones zoals het open 

gebied Hollanderbroek aan de westzijde en het 

luwe gebied nabij Doornenburg en Angeren aan de 

oostzijde.

•	 De noord-zuid lopende A50 en A325 en de oost-

west lopende A15 hebben aantrekkingskracht voor 

bedrijvigheid en het opwekken van duurzame ener-

gie. Meer en meer wordt van belang om de impli-

caties voor landschap goed mee te laten wegen. 

•	 De dorpen van Overbetuwe, van oudsher gelegen 

op de hoger gelegen oeverwallen, staan voor de 

uitdaging om de tussengelegen groene ruimtes, als 

groene wiggen, open te houden. Plus het bewa-

ren van haar ‘binnenstedelijke’ kwaliteiten. Met 

name dorpen in het rivierengebied tonen een fijn 

en gevarieerd woonklimaat met veel groene en 

open(bare) ruimtes. Ook goed voor het tegengaan 

van hittestress en wateroverlast. 

•	 De vitaliteit van het landelijk gebied staat onder 

invloed van geheel eigen ontwikkelingen op het 

gebied van reguliere veehouderij (transitie naar 

duurzame landbouw en korte ketens), glastuin-

bouw, waterberging, klimaatadaptatie, energie-

transitie, natuurontwikkeling, drinkwaterwin-

ning, erfgoed en recreatie. Opdracht is wel deze 

dynamiek met aandacht voor landschappelijke 

kwaliteiten te blijven begeleiden. Park Lingezegen 

is – als eigentijds landschapspark – daar een goed 

voorbeeld van en is al wat jaren een aantrekkelijk, 

multifunctioneel landelijk gebied met een redelijk 

intensieve, recreatieve uitloopfunctie voor het om-

liggende stedelijk gebied. Deze ontwikkeling zet 

zich voort. Onder andere met de landschappelijke 

versterking van de gehele Boven-Linge. 
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Overbetuwe wordt onderverdeeld in vier 

deelgebieden.

• Boven Waal: De wilde grootse rivier

• Nederrijn & Pannerdensch Kanaal: Romantische

rivier langs splitsingspunten en stuwwal

• Overbetuwe West: Grote landelijke kommen

tussen Waal en Rijn

• Overbetuwe Oost: Transformerend rivierenland-

schap tussen Arnhem en Nijmegen

Aangrenzende overige streken:

• Veluwe

• IJsselvallei

• Liemers

• Rijk van Nijmegen

• Land van Maas & Waal

• Betuwe & Tielerwaard

• Gelderse Vallei

Deelgebieden binnen de streek
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INTERMEZZO
KERNKWALITEITEN 

De kernkwaliteiten in elk deelgebied worden be-

schreven aan de hand van vier vaste thema’s. Dit zijn 

dezelfde thema’s die in de koepelgids worden gebruikt 

om de kernkwaliteiten van de provincie Gelderland te 

beschrijven:

• De landschappelijke karakteristiek: de landschap-

stypen en de belangrijkste kenmerken van deze

landschappen.

• Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving: de

beleving van ruimte, horizon, donkerte, stilte,

openheid & beslotenheid, landmarks & oriëntatie-

punten en zichtlijnen.

• Ordenende structuren: de (3-dimensionale)

structuren en lijnen die in het landschap het beeld

bepalen en begrenzen en sterk bepalend zijn voor

de ruimtelijke ontwikkelingen.

• Stad-land relatie: stedelijke ontwikkeling in het

landelijk gebied, waaronder recreatie.

Landschappelijke karakteristiek

Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

ONT WIKKELDOELEN

Het algemene uitgangspunt is behoud en versterken 

van de kernkwaliteiten, waarbij ruimtelijke ontwik-

kelingen:

• Bijdragen aan het zichtbaar en herkenbaar

houden van de landschappelijke karakteristiek,

• Bijdragen aan het versterken van (de beleving

van) openheid & beslotenheid en ruimtebele-

ving,

• Helder worden gepositioneerd ten opzichte van

de ruimtelijke dragers, en

• Bijdragen aan het ruimtelijk sturen en verster-

ken van stad-land relaties

In de koepelgids zijn een 16-tal ontwikkeldoelen 

geformuleerd die gelden voor het schaalniveau 

van de provincie Gelderland. Deze zijn hiernaast 

samengevat. In deze streekgids worden de provinci-

ale ontwikkeldoelen nader uitgewerkt tot ontwikkel-

principes per deelgebied.

Landschappelijke karakteristiek

1. Koester de verschillen tussen streken & deelgebieden en 
versterk de karakteristieken van de verschillende landschaps-
typen 
Behoud en ontwikkel de veelkleurigheid van Gelderland met 
haar rijke variatie aan regio’s, streken en landschapstypen. Erken 
en koester de differentiatie tussen streken en gebieden zoveel 
mogelijk. Probeer de aanwezige karakteristieken van de verschil-
lende landschapstypen te versterken of indien nodig een nieuwe 
onderscheidende karakteristiek te ontwikkelen.

2. Volg het reliëf en maak de ondergrond weer sturend
Ruimtelijke ontwikkelingen bouwen voort op de fysieke ken-
merken van de ondergrond; zoals het watersysteem (droog, 
nat, kwel), de bodemopbouw en het reliëf. Maak daarbij de 
landschappelijke gradiënten meer beleefbaar. De ondergrond 
sturend maken draagt bij aan een duurzame inrichting van de 
Gelderse leefomgeving en het versterken van de landschappe-
lijke karakteristiek. Het levert een aantrekkelijk landschap op, 
waarin op welhaast logische wijze plaats is voor verschillende 
opgaven, zoals klimaatopgaven, biodiversiteit, landbouwtransi-
tie, verstedelijking, vrijetijdsbesteding en erfgoedbeheer. 

3. Koester het erfgoed van Gelderland 
Vertel de vele verhalen van Gelderland; een aansporing om 
geschiedenis afleesbaar te maken in het landschap en in steden 
en dorpen. Door behoud, restauratie en ontwikkeling  van verwij-
zende artefacten, monumenten en structuren en door beleefbare 
herinneringsplekken, -routes en -evenementen. Zie de uitdaging 
om ook nieuw toekomstig erfgoed te creëren.

4. Behoud en ontwikkel de landgoederen van Gelderland 
Herstel de historische identiteit en samenhang van de landgoe-
deren. Het gaat om het behouden en ontwikkelen van natuurrijke 
landgoederen en buitenplaatsen, inclusief passende verbreding 
van de economische basis en versterking van recreatieve bele-
ving (o.a. toegankelijkheid). Gebruik nieuwe landgoederen als 
bouwsteen om landschappelijke opgaven te realiseren.
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Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

1. Vergroot de contrasten tussen open en (half)besloten 
gebieden
Maak een bewuste keuze tussen gebieden die open moeten 
blijven en gebieden die verdicht kunnen worden. 
Voorkom aantasting van waardevolle openheid door passende 
voortzetting van huidig grondgebruik en terughoudendheid ten 
aanzien van verdere bebouwing. Zet zo nodig in op het actief 
versterken van waardevolle open gebieden door het verwijderen 
van gebiedsvreemde beplanting en bebouwing.
Zorg voor een passende verdichting van besloten en halfopen 
gebieden door het ontwikkelen van passende beplantingen en 
vegetaties. 

2. Verdedig en versterk de rust & stilte
Versterk de rust & donkerte van verstilde gebieden, ook buiten 
de formeel aangewezen stiltegebieden. Wees terughoudend bij 
de ontwikkeling van rode functies en nieuwe infrastructuur, zorg 
voor een slimme zonering van recreatieve functies en tref zo 
nodig geluidswerende voorzieningen langs grote infrastructuur.
Koester ook de duisternis en donkerte in deze gebieden.

3. Koester de landschappelijk bakens en zichtlijnen
Koester de iconische landschappelijke bakens als torens, molens, 
bruggen en kastelen, als prominent zichtbare objecten, die bij-
dragen aan de oriëntatie en betekenis geven aan het landschap. 
Behoud en ontwikkel zichtlijnen en panorama’s op het Gelderse 
landschap (zoals de stuwwallen) en op waardevolle stads- en 
dorpsgezichten.

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

1. Ontwikkel de grote wateren als de structuurdragers van 
Gelderland
Gelderland is trots op haar rivieren en koestert de voormalige 
Zuiderzeekust. Het gaat om het optimaliseren van de (nationale) 
waterhuishouding en riviermanagement, ook ten behoeve van de 
scheepvaart. Borg de hoogwaterveiligheid door het uitvoeren van 
het Deltaprogramma. Blijf de rivieren en uiterwaarden ontwikkelen 
als ecologische corridors en behoud en ontwikkel het karakte-
ristieke rivieren- en randmeerkustlandschap. Mede met oog op 
recreatie.

2. Ontwikkel de kleine waterlopen als een fijnmazig verbindend 
raamwerk
Ontwikkel de beken, kleine rivieren, kanalen en weteringen als 
groen/blauwe linten die het landschap dooraderen en natuurge-
bieden, landschappen, dorpen & steden ruimtelijk, ecologisch en 
recreatief met elkaar verbinden.

3. Ontwikkel infrastructuur als scenic-routes door Gelderland
Zet in op een goede beleving van het Gelderse landschap door de 
gebruiker van auto(snel)weg en spoor, door een passend routeont-
werp: o.a. het creëren van panorama’s en het zorgvuldig inpassen 
van nieuwe ontwikkelingen langs de snelweg. Zorg daarnaast voor 
een doelmatige inpassing van de (snel)weg bezien vanuit de omge-
ving (naast het beperken van visuele hinder, aandacht voor fijnstof, 
geluid en barrièrewerking).

4. Draag bij aan het natuurnetwerk van Gelderland
Gelderland heeft veel natuur binnen haar grenzen. Grote en kleine 
natuurgebieden vormen samen het Gelders natuurnetwerk (GNN). 
Onderdelen van het GNN hebben met Natura 2000 een Europese 
kwalificatie. Om de natuur in Gelderland robuuster en meer ver-
bonden te maken, moeten eveneens op kaart aangegeven groene 
ontwikkelingszones (GO) ecologisch worden ingericht. 
Verhogen van de biodiversiteit ook buiten het GNN/GO is een 
leidend principe, waarbij koppeling gezocht wordt met cultuurhis-
torische en recreatieve waarden en klimaatdoelen.

5. Bouw voort op historische structuren en geef ze een nieuwe 
betekenis
Militaire linies (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes, 
de Grebbelinie en de IJssellinie), historische wegen en ontginning-
sassen vormen (in potentie) landschappelijke dragers en vertellen 
tegelijkertijd het verhaal van Gelderland. Opgave is het behoud van 
erfgoedwaarden en het versterken van de landschappelijke conti-
nuïteit. Door behoud en herstel te combineren met nieuwe functies 
(waterberging, recreatie, natuurontwikkeling) kan hun betekenis 
worden versterkt, onder het motto: ‘behoud door ontwikkeling’.

Stad-land relatie

1. Draag bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied 
Behoud het landelijke karakter van de luwe delen van de provin-
cie Gelderland. Wees terughoudend ten aanzien van stedelijke 
ontwikkelingen en ontwikkel duurzame economische dragers die 
bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. 
Creëer nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, gericht op 
voedselproductie in combinatie met landschap en natuurbeheer 
en stimuleer het recreatief medegebruik. 
Geef vorm aan de inpassing van de grote transitie-opgaven 
(klimaat, energie en landbouw). Aantrekkelijke en innovatieve 
conceptontwikkeling helpt bij het denken over en inrichten van 
het landelijk gebied.

2. Geef elke stad en dorp zijn eigen kleur
Breng de voortgaande verstedelijking (wonen, werken, voorzie-
ningen en infrastructuur) in balans met de onderscheidende ka-
rakteristieken van steden, dorpen en omliggende landschappen. 
Kies naar gelang de omvang van de opgaven voor een strategie 
van inpassen, aanpassen of transformeren. Schenk daarbij meer 
dan voorheen aandacht aan goede stedenbouw, architectuur en 
openbare ruimte. 
Zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied moet ruimte 
worden gezocht voor grote transitieopgaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Aantrekkelijke 
en innovatieve conceptontwikkeling helpt bij het denken over en 
inrichten van steden, dorpen en het aangrenzende buitengebied. 

3. Geef vorm aan de overgang van stad/dorp naar land 
Onderken de betekenis van de in breedte variërende stads- en 
dorpsrandzones. Bepaal - 360 graden rond - de verschillende 
sferen in de stads- en dorpsrandzone die behouden en verder 
ontwikkeld kunnen worden. Streef naar passende afronding van 
dorps- en stadsranden, die inspeelt op de ruimtelijke kenmerken 
van het aanliggende landschap en waarbij sprake is van aantrek-
kelijke verbindingen tussen kern en landschap.
Maak het ontwikkelen van een robuuste groenstructuur onder-
deel van de verstedelijkingsstrategie in dynamische gebieden. 
Ontwikkel hier regionale groengebieden, die dienen als groene 
buffer en uitloopgebied voor de stedeling.  

4. Versterk de recreatieve betekenis en vergroot daarbij de 
toegankelijkheid van het buitengebied
Geef, gekoppeld aan het patroon van verstedelijking, aandacht 
aan het versterken van het recreatieve routenetwerk en het 
ontwikkelen en faciliteren van landschapsinclusieve recreatieve 
voorzieningen. Dit vergroot de landschapsbeleving en draagt bij 
aan de alsmaar toenemende recreatieve behoefte.  Bovendien 
creëert het nieuwe economische dragers van het landschap.
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De Waal bij Doornenburg, bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, Joop van Houdt



-   15Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Overbetuwe

Deelgebied
Boven Waal
Streekgids Overbetuwe
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Deelgebied Boven Waal

Motto: De wilde grootse rivier

Karakteristieke foto’s

Fort Lent, bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, Joop van Houdt

De Loenensche Buitenpolder met op de achtergrond de Tacitusbrug, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Elst

Wageningen

Nijmegen

Bemmel
Haalderen

Arnhem Zuid

Duiven

Huissen

Heteren

Driel

Randwijk

Zetten

Andelst
Valburg

Oosterhout

Beuningen

Ewijk

Winssen

Deest

Lent

Gendt

Ooij

Millingen aan de Rijn

Pannerden

Doornenburg

Angeren

Arnhem

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Rivier met peildynamiek en actieve processen van 

sedimentatie & erosie

De Waal is, met 2/3e van de Rijnafvoer bij hoogwater, 

Nederland’s grootste rivier. De rivier heeft een dyna-

misch peil door periodes van hoog en laag water. Deze 

dynamiek zorgt voor actieve processen van erosie, 

sedimentatie en rivierduinvorming. De Bovenwaal oos-

telijk van Nijmegen heeft grote meanders, ten opzichte 

van de Middenwaal die licht slingert. 

De uiterwaarden van de Waal variëren van breed tot 

smal, als gevolg van de meanderende rivier in het ver-

leden. In de uiterwaarden vind men een ruig landschap 

met dynamische riviernatuur, (meestromende) neven-

geulen, strangen, ooibosontwikkeling en stroomdal-

graslanden op rivierduinen. 

Watererfgoed in de uiterwaard

Het landschap van de uiterwaarden is mede gevormd 

door de continue strijd tegen het water en de klei-, 

zand- en grindwinning van de laatste decennia.

Oudhoevig land (stukken uitgedijkt cultuurland) is terug 

te vinden langs de dijk, net als kleiwinputten voor vroe-

gere dijkversterkingen. 

Industrieel erfgoed uit een later tijdperk vind men als 

relicten van oude steenfabrieken en steenovens.

Langs de Waaldijk liggen verschillende landgoede-

ren en villa’s zoals Landhuis Loenen, Buitenplaats 

Oosterhout en Kasteel Poelwijk bij Gendt.

Militair erfgoed is terug te vinden, als de forten bij 

Nijmegen, Fort Pannerden en er liggen relicten van de 

IJssellinie in de Bemmelsche, Gentsche en Ooijrijkse 

polder.

A.
B.

C.
D.
E.
F.

De Waal met peildynamiek en als gevolg rivierduinvorming
Brede uiterwaarden met oude Waal-meanders, strangen en 
ooibosontwikkeling
Oud-hoevigland  en verdronken dorpen langs de dijk
Landgoed Loenen
Fort Pannerden
Relicten van de IJssellinie in de Bemmelsche, Gentsche en 
Ooijrijkse polder

A

B

C

E

F

D

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Winterbed van de rivier als aaneengeschakelde open 

ruimte

Het winterbed van de Waal kan worden gezien als een 

aaneengeschakelde open ruimte, begrensd door de 

dijken aan weerszijden van de rivier. Het zomerbed van 

de rivier vormt een langgerekte slingerend lint, die de 

grotere open ruimtes in de uiterwaarden aan elkaar 

rijgt. Ooiboscomplexen liggen als langgerekte besloten 

eilanden parallel aan de rivier of in de stromingsluwe 

delen van de uiterwaard. 

Panorama’s vanaf de dijk

De grootse openheid van de Waal en haar uiterwaar-

den wordt veelal vanaf de dijk beleefd en daar waar de 

slingerende dijk de rivier raakt, zijn indrukwekkende 

rivierpanorama’s te zien. Ook het panorama binnen-

dijks (dorpsbebouwing en vaak het oudste deel van een 

dorpskern) is van belang. De dijk vormt dus een lint 

dat als tribune langs de rivier met uiterwaarden aan 

ener zijde en de polder met dorpen aan de andere zijde 

loopt. De dijk vormt een schakel tussen de uiterwaar-

den en de oeverwal.

Zicht op de stuwwallen

Vanaf de dijk en vanuit de uiterwaarden zijn de beboste 

stuwwalcomplexen van Montferland (Elterberg) en 

Nijmegen van ver af te zien. Nijmegen ligt duidelijk 

zichtbaar als stad op de stuwwal.

Landschappelijke bakens

In het gebied hebben de kerktorens van de dijkdorpen 

en de schoorstenen van de steenfabrieken een functie 

als baken. Daarnaast zijn er nog de grote bruggen over 

de rivier bij Nijmegen en Ewijk als bijzondere bakens. 

Vanaf deze bruggen en vanaf de veerkades/ponten 

wordt de rivier beleefd. Fort Pannerden vormt een mar-

kant baken op het splitsingspunt van Waal en Rijn.

A.
B.

Het winterbed van de Waal als aaneengeschakelde open ruimte
Voormalige schootsvelden rondom forten (indicatief)

A

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen

B
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ORDENENDE STRUCTUREN

A

BI

BII

C
D

KERNKWALITEITEN

De grootse Waal

Als de grootste rivier van Nederland vormt de Waal een 

sterke ordenende structuur. Alles rond de rivier heeft 

maat. Zo heeft de Waal met 350-400m het breedste 

winterbed, de hoogste rivierdijken, de grootste brug-

gen en de meeste en grootste binnenvaartschepen. 

Het structurerende effect wordt vooral gevormd door 

het zomerbed van de rivier, dat als langgerekt licht 

meanderend lint van min of meer vaste breedte door de 

uiterwaarden loopt, geflankeerd door de kenmerkende 

reeks van kribben. In de Millingerwaard en Ewijkse 

Plaat ligt een kenmerkende strangenstructuur.

Slingerend dijklint

Min of meer parallel aan de Waal loopt de Waaldijk 

met een bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, relatief 

steile, groene dijk met een slingerend tracé, als gevolg 

van dijkterugleggingen en dijkdoorbraken in het verle-

den. Het is een bloemrijke dijk met hoge ecologische 

waarden. In de, naar het westen smaller wordende, 

kleinschalige zone rond de dijk vind men buitendijkse 

voormalige kleiwinputten/oudhoevig land, dijkwonin-

gen op  de dijk en (agrarische) erven langs de binnen-

zijde van de dijk. De dijk aan de noordzijde van de rivier 

maakte in de 16/17e eeuw deel uit van de Mauritslinie.

A.
B.
I
II
C.
D.

Het zomerbed van de Waal
Kenmerkende strangenstructuur in de:
Millingerwaard
Ewijkse Plaat
De dijkzone met de dijk en hieraan gekoppelde elementen
Mauritslinie langs de dijk

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

A

B

C

D

KERNKWALITEITEN

Historische kernen aan de rivier

Nijmegen ligt als historische handels- en vestingstad 

aan de rivier met waterfront en haven. Nijmegen 

heeft, met de uitbreidingswijken rond de dorpen Lent 

en Oosterhout, een sprong over de rivier gemaakt, 

waardoor de Waal centraal binnen de stad is komen te 

liggen. Oosterhout en Slijk-Ewijk liggen als historische 

(dijk)dorpen langs de Waal met dijkwoningen en voor-

malige veerstoepen.

De dijk als drager van de recreatieve hoofdstructuur

De Waaldijk vormt een sterke recreatieve verbinding 

tussen de verschillende dorpen en steden langs de 

rivier. Haaks op de dijk liggen recreatieve verbindingen 

naar het binnenland of als pont naar de overzijde van 

de rivier. Langs de dijk zijn verschillende pleisterplaat-

sen en rustpunten te vinden. De uiterwaarden zijn van 

recreatieve betekenis als struinnatuur met toeganke-

lijke en luwe delen. Bij Nijmegen ligt het Rivierpark 

Lent, dat midden in het stadscentrum het Nijmeegse 

‘Ile de la Cité’ vormt, met Natura2000 gebied aan beide 

zijden. De Waal is door de vele beroepsvaart voor 

recreatie (zwemmen en varen) minder geschikt, maar 

in de nevengeulen van het rivierpark kan wel worden 

gezwommen.

De Waal als werkrivier

De Waal is één van de drukst bevaren rivieren ter 

wereld en vormt de verbinding tussen de haven 

van Rotterdam en het Duitse Rührgebied totaan 

Zwitserland. Het is de belangrijkste transportader van 

West Europa en is onmisbaar voor de Nederlandse 

economie.

A.
B.

C.

D.

De Waal als ‘werkrivier’
Historische handels- en vestingstad 
Nijmegen
De dijken als drager van het recreatief net-
werk met haakse verbindingen als pontjes
Rivierpark Lent

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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Ligging: Traject tussen Nijmegen en Woudrichem.

Type rivierdal: Grote, slingerende zandrivier met van zandplaten, 
stromende geulen en hoogwatergeulen over zand.

Eigenheid en kenmerkende geologie 
De Waal kenmerkt zich van oorsprong door brede, ondiepe  
rivierlopen, tussen bewegende zandplaten en actieve oeverwallen.  
Stromende nevengeulen zijn altijd een belangrijk onderdeel van 
het Waalsysteem geweest voor de grote kanalisatiewerken van de 
19e eeuw. Tegenwoordig is de rivier gefixeerd in een door kribben 
afgebakende hoofdloop, maar de relatief grote breedte-diepte-
verhouding en de beschikbaarheid van voldoende zand in brede 
rivierstranden, maakt het nog altijd bij uitstek de riviertak voor 
grootschalige zanddynamiek op oeverwallen en in nevengeulen. 
De oeverwallen zijn nog steeds morfologisch actief.
Het oude landschap van geulen en zandplaten is vaak nog goed 
zichtbaar in de uiterwaarden, maar doorgaans bedekt met een 
laag recente klei, die zich door eeuwenlange kanalisatie van het 
zomerbed versneld heeft kunnen opbouwen.  

Inrichtingconcepten
•	De	Waal	is	in	Nederland	bij	uitstek	de	riviertak	voor	de	aanleg

van stromende nevengeulen, met een hoge mate van 
morfologische (zand)dynamiek. 
•	De	afwisseling	van	oude	geulen,	oeverwallen/voormalige	 

zandplaten komt weer bloot te liggen door het reliefvolgend 
afgraven van het kleidek. Reliefvolgend ontkleien is altijd een 
goed uitgangspunt voor inrichtingplannen langs de Waal.  
Hierbij kan klei over de volle breedte van de uiterwaard worden 
verwijderd/gewonnen (dus niet alleen een geul), omdat zo ook
de droge component van het zandlandschap hersteld wordt 
(oude stroomruggen, zandige overstromingsvlakte). 
•	Op	basis	van	systeemkenmerken	en	ligging	van	het	zandpakket

is de streefdiepte van nevengeulen langs de Waal 2 tot 3 meter 
bij gemiddelde afvoer (ca. 0,5-1 meter bij zomerlaagwater).
•	Dergelijke	maatregelen	zijn	altijd	tijdelijk,	omdat	over	de

eeuwen heen nieuwe overkleiing zal plaatsvinden. 

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Stromende nevengeulen. Nevengeulen in het Waalsysteem 

waren doorgaans ca. 20 tot 140 meter breed, maar door een  
gelimiteerd maximumdebiet vanuit het rivierbeheer (doorgaans 
3% van de afvoer), leidt een te brede aanleg tot het verdwijnen 
van stromende omstandigheden. Een reëlere streefbreedte is 
daarom 20 tot 70 meter (ruimschoots onderschikt aan de 
breedte van de rivier).
•	Eenzijdig aangetakte hoogwatergeulen. Hoewel stromende 

nevengeulen extra aandacht langs de Waal en vaak de voorkeur 
verdienen, zijn eenzijdig aangetakte geulen ook kenmerkend 
(soms als terugvalalternatief, bijv. wanneer stromende geulen 
moeilijk liggen i.v.m. met aanzandingsdiscussie in de vaarweg). 
Benut in deze geulen zoveel mogelijk rivierkwel, o.a. door ze 
voldoende lengte mee te geven.
•	Actieve oeverwallen. Het benutten van aanzandingsprocessen

in geulen en op oeverwallen dient meegenomen te worden in het 
ontwerp van nevengeulen. Hiervoor dient in plannen hydraulisch
overruimte gereserveerd te worden.

Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren: 
•	Geen	terrasstructuren	aanwezig	en	niet	kansrijk	voor	geulen

met (lange) kwel vanuit hoge gronden.
•	Goed	ontwikkelde	moerasgeulen	(met	waterplanten)	zijn	op	 

de meeste plaatsen langs de Waal weinig kansrijk, vanwege de 
hoge mate van dynamiek (uitzondering sterk bekade situaties 
zoals de meander van Hurwenen). Kansrijkdom neemt wat toe 
richting het Benedenrivierengebied, omdat de waterstands-
verschillen hier kleiner worden).

Referentiegebieden/projecten
•	De	grote	nevengeul	van	Gameren
•	De	nevengeulen	van	 
Beneden-Leeuwen en Opijnen.

Meer weten?
•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal. Van Linge, J., F. Stroeken, 

A. Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWS-PDR,	VROM.

•	 Inspiratieatlas Waalweelde. Braakhekke, W., G. Litjens, A. van Winden, 
L. van	Nieuwenhuijze,	M.	te	Molder,	R.	v/d	Krogt,	M.	Hoogvliet,	J.	Cohen	&	
S. Gruijters, 2007. In opdracht van Innovatienetwerk en Rijkswaterstaat.

•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 
landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en  
Dienst Landelijk Gebied.

•	 Rijn in Beeld 2, Inrichting, beheer en beleid langs de grote rivieren.  
Bart Peters & G. Kurstjens, 2012. Project Rijn in Beeld www.rijninbeeld.nl. 
Bureau	Drift/Kurstjens	Ecol.	Advies,	Berg	en	Dal/Beek-Ubbergen.
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Ontwerp Stromende Nevengeul  
Winssensche waarden

Zandbanenkaart Winssensche Waarden
(Reliëf van het zand onder de kleinlaag)

 De Waal 
Zandrivier van stromend water en bewegend zandSmart riverS
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strategische sessies voor de ruimtelijke sector

© Illustraties en fotomateriaal: Bart Peters, Bureau Drift, mits anders vermeld

Poster DNA Waal. www.smartrivers.nl

Ligging: Waal/Rijntraject tussen Spijk en Nijmegen.

Type rivierdal: 
Grote, meanderende zandrivier.

Eigenheid en kenmerkende geologie: 
Het korte Waal/Rijntraject tussen de Duitse grens en Nijmegen 
bezit een sterk meanderende loop. Voor de kanalisatiewerken  
van ca. 1700-1850 was sprake van actieve meandering, waarbij de 
meanderbochten door erosie steeds verder westwaarts schoven. 
In de binnenbochten vormde de rivier  daarbij uitgestrekte  
pointbars en aanwassen van zand en fijn grind. Ook nu nog zijn  
de ingrediënten aanwezig voor de vorming van actieve oeverwallen 
en rivierduinen. Het traject was voor de normalisatiewerken en de 
aanleg van het Pannerdensch Kanaal (1707) bij uitstek de Rijntak 
voor uitgestrekte pionierlandschappen met veel open zand en 
grind. Bij verdere opzanding en spontane ontwikkeling ging de 
overstromingsvlakte over in een mozaïek van jong ooibos, ijle  
ruigtes en droog stroomdalgrasland. 
Door de relatief snelle meandering en de goede zandbeschik-
baarheid, konden verlaten geulen in de Gelderse Poort van nature 
snel dichtzanden. Dit gebeurde vooral aan de bovenstroomse zijde. 
De Waal heeft in de Gelderse Poort daarom minder de neiging 
stromende nevengeulen rond eilanden te vormen dan in het  
Waaltraject westelijk van Nijmegen. In plaats daarvan vormt ze  
in de overstromingsvlakte waaiers van hoogwatergeulen en uit-
slijpgeulen, die alleen met hoogwater gaan meestromen. Omdat 
deze geulen in een zandige ondergrond de lange meanderbochten 
afsnijden kenmerken ze zich vaak door vrij veel rivierkwel. Na de 
kanalisatiewerken tussen ca. 1700 en 1850 kwam de hoofdloop 
vast te liggen, en werd het zandlandschap van de Gelderse Poort 
versneld met een kleilaag afgedekt. De afwisseling van losse  
geulen en stroomruggen is echter nog steeds goed in de onder-
grond zichtbaar. 
Door normalisatie zijn stroomsnelheden in de rivier toegenomen. 
Mede hierdoor is de rivierbedding gaan insnijden en is de grond-
waterstand in de overstromingsvlakte met 0,5 tot 1,5 meter  
gedaald. 

Inrichtingconcepten

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Rivierkwelgeulen (benedenstrooms aangetakt): Rivierkwel  

is het leidend principe bij geulontwerpen in de Gelderse Poort. 
Door het reliëfvolgend afgraven van de kleilaag kan het waaier-
patroon van oude hoogwatergeulen en stroomruggen weer bloot 
gelegd worden. Soms zal met de kleilaag ook een beperkt deel 
van het zand weggegraven moeten worden om ze waterdragend 
te maken (i.v.m. de insnijding van de vaarweg; bijv. lokaal in de 
Millingerwaard). Hoogwatergeulen hebben in dat geval een 
maximale diepte van 1 tot 3 meter.
Door uit te gaan van geulen die alleen benedenstrooms aangetakt 
worden, nemen ze de waterstand van het benedenstroomse punt 
in de rivier aan; hierdoor kan een sterke rivierkwelstroom op gang
komen, waardoor geulen een relatief goede waterkwaliteit krijgen. 
Belangrijk hierbij is dat de rivierkwelstroom in de ondergrond niet 
door kleibergingaen geblokkeerd wordt (discussie Millingerwaard).
•	Niet aangetakte hoogwatergeulen: In specifieke gevallen kan 

ook voor een niet aangetakte geul gekozen worden; ook deze 
maken van nature onderdeel uit van de structuur van waaier-
geulen in de ondergrond. 
•	Stromende nevengeulen: Hoewel stromende nevengeulen niet 

specifiek kenmerkend zijn voor de Gelderse Poort, kunnen ze  
op bepaalde plaatsen opportuun zijn. Dit geldt bijvoorbeeld in  
de Lobberdensche waard/Groene Rivier, waar langs het  
Pannerdensch Kanaal (kunstmatig aangelegd) geomorfologische
uitgangspunten beperkt zijn, en waarlangs heel goed een  
stromende geul kan lopen.
•	Openen van de Rijnstrangen: Het openen van de Rijnstrangen 

kan nodig zijn om in de toekomst nog grote rivierafvoeren beter 
te accommoderen. Het herstel tot een (periodiek) stromend  
systeem kan tot specifieke en waardevolle herstelkansen leiden, 
maar moet altijd afgezet worden tegen de effecten op de laag-
dynamische natuur van nu. 

Referentiegebieden/projecten
Er is nog geen rivierkwelgeul in de Gelderse Poort aangelegd.  
Inmiddels zijn er plannen voor o.a. de Millingerwaard en voor de 
Stadswaard/Oude Waal gemaakt die veel belovend zijn. 

Meer weten?
•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 

landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst 
Landelijk Gebied.

•	 Handboek Cyclisch Beheer, natuur en veiligheid in de praktijk. Peters, B. E. 
Kater & G. Geerling, 2006. In opdracht van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat. 
 Ark en RUN.

•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal. Van Linge, J., F. Stroeken, A. 
Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWS-PDR, VROM.

•	 Inspiratieatlas Waalweelde. Braakhekke, W., G. Litjens, A. van Winden, 
L. van Nieuwenhuijze, M. te Molder, R. v/d Krogt, M. Hoogvliet, J. Cohen & 
S. Gruijters, 2007. In opdracht van Innovatienetwerk en Rijkswaterstaat.

•	 Inrichtingsplan Buiten Ooij en Stadswaard bij Nijmegen, Kurstjens, G., 
W. Overmars & A. van Winden, 2008. In opdracht van Staatsbosbeheer en 
Ark. Kurstjens Ecologisch Adviesbureau, Beek-Ubbergen.

•	 Inrichtingsplan Millingerwaard (VKA), Royal Haskoning 
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Rivierkwelgeul met Waterviolier, 
Millingerwaard

Zandige oeverwal met Cipreswolfsmelk  
en Zandweegbree, Erlecomse Waard

Historische lopen van de Waal Inrichtingsplan Millingerwaard

Laagdynamische  
Oude Waal

Het vrijgraven van rivierkwelgeulen door 
Reliefvolgend ontkleien in de Millingerwaard

 De Gelderse Poort 
Meanderende zandrivier met rivierkwelgeulen en actieve oeverwallen  Smart riverS

Hoogdynamische nevengeul Stadswaard

strategische sessies voor de ruimtelijke sector

© Illustraties en fotomateriaal: Bart Peters, Bureau Drift, mits anders vermeld
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Dynamische riviernatuur met meestro-
mende nevengeulen 
Actieve rivierduinvorming
Grootschalige ooibossen en stroomdal-
graslanden

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Bouw voort op het specifieke DNA van de Waal 
• Ontwikkel de uiterwaarden langs de Waal als een doorgaande samen-

hangende groenblauwe structuur, waarin functies als ecologie, hoog-

waterafvoer en uitloopgebied op een logische wijze samenkomen;

• Sluit daarbij aan bij het grootschalige, stoere en wilde karakter van de

Waal. Behoud en versterk de weidsheid en de zichtlijnen vanaf de dijk

op de rivier. Creëer robuuste structuren, zoals grootschalige neven-

geulen, grote ooibossen die eilanden vormen in de ruimte en grote

aaneengesloten ecologische beheereenheden;

• Zet in op het ontwikkelen van dynamische riviernatuur, zoals brede

meestromende nevengeulen over zandige bodems, actieve rivier-

duinvorming, (hardhout)ooibossen, rietmoerassen & vloedbossen

(Benedenwaal) en stroomdalgraslanden, waarbij natuurlijke processen

zoals overstromings- en getijdedynamiek, optimaal worden benut;

• Bouw voort op de onderscheidende karakteristieken (natuurlijke pro-

cessen, microrelief, maat & schaal) van de Waaltrajecten:

• Bovenwaal/Gelderse Poort. Tussen Spijk en Nijmegen. O.a.

weidse meanders, rivierkwel-gevoede hoogwatergeulen en

uitslijpgeulen langs zandige oeverwallen, grote rivierduinen, zeer

dynamische natuurlijke processen;

• Middenwaal. Tussen Nijmegen en Zaltbommel. O.a. brede uiter-

waarden en voormalige strangen.

• Respecteer het riviergebonden erfgoed zoals voormalige steenfa-

brieken, oude dijken en kaden en defensiewerken en geef het waar

mogelijk een nieuwe betekenis als recreatief object.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Waalweelde

• SMARTrivers.nl

• Handreiking Ruimtelijk Kwaliteit Waal

• Panorama Gelderse Rivieren

Panorama Gelderse Rivieren, West8 Landschapsarchitectuur
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Ontwikkelen van een multifunctionele stoere Waalbandijk
Door dijkversterkingen slim te koppelen met andere ruimtelijke ambities 

zoals natuurontwikkeling, recreatie, verstedelijking, energietransitie en 

versterking van landschap & cultuurhistorie ontstaat er een multifunctio-

neel dijklandschap:

1. De continue dijk: een slingerende hoge steile stoere dijk

Karakteristiek voor de Waaldijk is dat deze continue is langs de hele Waal. 

De dijk is ook in de toekomst, over de gehele lengte als een samenhangen-

de lijn herkenbaar. De dijk heeft een doorgaand slingerend tracé, en kent 

overwegend een eenduidig dwarsprofiel met een smalle kruin en hoge, zo 

steil mogelijke taluds. De dijk heeft zo veel mogelijk een groene bloemrij-

ke grasbekleding met ecologische waarden. Waar mogelijk wordt grond 

t.b.v. van de versterking lokaal gewonnen in combinatie met natuurontwik-

keling in de uiterwaard.

2. De kleurrijke dijk: een gevariëerd dijklandschap

De dijk vormt de grens tussen het natuurlijk ingerichte uiterwaarden-

landschap en het binnendijkse agrarische cultuurlandschap met dorpen 

en steden. Zowel binnen als buitendijks voert de dijk langs verschillende 

landschappen en structuren: oeverwallandschap, oude Waalgeulen, oud 

hoevigland, rivierduinen, strangen, dorpen en steden. Uitgangspunt is om 

per landschapstype en -structuur de onderscheidende karakteristieken 

te versterken. De veelkleurigheid (in sfeer, inrichting en gebruik) van de 

Waalbandijk wordt daardoor versterkt.

2. Kleurrijke dijk

4. Levendige dijk

1. Continue dijk

3. Verhalende dijk Multifunctionele Waaldijk. www.deadaptievedijk.nl

3. De verhalende dijk: versterken van de herkenbaarheid van het watererfgoed 

De dijk is rijk aan (water)erfgoed: kolken, kleiwinputten, dijkstoelhuisjes, defensiewer-

ken, dijkwoningen en rivierlandgoederen. Deze elementen vertellen het verhaal over 

het ontstaan van het Waallandschap: over de strijd tegen het water en het leven met de 

rivier. Uitgangspunt is het versterken van de herkenbaarheid van het watererfgoed.

4. De levendige dijk: de dijk als as voor ontwikkeling

Het recreatieve routenetwerk rondom de dijk wordt versterkt. De weg op de dijk 

wordt ingericht als een doorgaande herkenbare fietsroute, waarbij het gemotoriseerde 

verkeer ‘te gast‘ is. Aantrekkelijke rust- en informatiepunten nodigen uit om te ver-

blijven. Vanaf deze punten lopen wandelroutes de uiterwaarden en het achterland in. 

Door bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- en werklocaties rondom bestaande 

dorpen en steden te koppelen aan de dijk, wordt de functie van de dijk als podium voor 

het dagelijks leven versterkt. Denk daarbij aan (her)bouw van dijkwoningen, nieuwe 

waterfronten, horeca met zicht op de rivier en extra recreatieve toegangen van en naar 

de dijk.  

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 RKK Wolferen-Sprok, (Witteveen+Bos i.s.m. Bureau Stroom)

•	 Dijkenatlas (Lola)

•	 Ruimtelijk Perspectief Dijken Splitsingspuntengebied, (BoschSlabbers)

•	 Gastvrije Waaldijk (OKRA) 

•	 Dijkenkaart (VeenenbosenBosch/Ferdinand van Hemmen)

•	 www.deadatievedijk.nl

•	 Panorama Gelderse Rivieren (West8 Landschapsarchitectuur)

•	 Wielenreceptenboek (Landschapsbeheer Gelderland)

•	 Dijk als as van ontwikkeling (DLA+ landscape architects BV / Geschiedkundig 

bureau van Hemmen)
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Versterk de relatie tussen stad/dorp en de rivier
Veel dorpen en steden zijn nog niet optimaal verbonden met de rivier. De 

relatie tussen de stad en de rivier kan hier versterkt worden:

• Ontwikkel nieuwe waterfronten op en langs de dijk;

• Ontwikkel rivierparken, zoals de Bemmelsche Polder en de

Oosterhoutsche waarden, aansluitend op het Rivierpark Lent:

Uiterwaarden en de dijk als onderdeel van de openbare ruimte/het

uitloopgebied; nieuwe routes naar de rivier en het toevoegen van

recreatieve functies in de uiterwaarden;

• Transformatie van verwaarloosde bedrijventerreinen langs de rivier

tot aantrekkelijke woon/werklocaties en culturele hotspots (o.a. her-

bestemming van industrieel erfgoed en hoogwatervrije terreinen);

• Behoud en versterk zichtlijnen op (historische) waterfronten.

Voor meer inspiratie en informatie

• Ontwerp Tichelbeeksewaard, SAB

• Spiegelwaal, Nijmegen, H+N+S+ Landschapsarchitecten

A

B C

D

A.

B.

C.

D.

Ontwikkel nieuwe waterfronten op en 
langs de dijk
Ontwikkelen van rivierparken: nieuwe 
routes naar de rivier en recreatieve 
functies in de uiterwaarden
Transformatie van verwaarloosde be-
drijventerreinen
Versterken zichtlijnen op (historische) 
waterfronten

Referentiebeeld Stadsbalkon Tichelbeeksewaard, Zutphen, door SAB

Referentiebeeld Spiegelwaal, Nijmegen, door H+N+S+

Referentiebeeld Tichelbeeksewaard, Zutphen, door SAB
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Recreatieplas Heterense Waarden met op de achtergrond de Nederrijn, bron: Dekker Grondstoffen B.V.
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Deelgebied
Nederrijn & 
Pannerdensch 
Kanaal
Streekgids Overbetuwe
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Deelgebied Nederrijn & Pannerdensch Kanaal

Motto: Romantische rivier langs splitsingspunten en stuwwal

Karakteristieke foto’s

Stuwcomplex in de Nederrijn bij Driel (Foto: Ben Paul)

Nederrijn-uiterwaarden met Driel op de achtergrond (Foto: Ben Paul)

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Elst

Wageningen

Nijmegen

Beuningen

Ewijk

Winssen

Deest

Dodewaard

Bemmel
Haalderen

Arnhem Zuid

Duiven

Westervoort

Rheden

Loo

Pannerden

Huissen

Heteren

Driel

Oosterbeek

Renkum

Randwijk

Opheusden

Zetten

Andelst
Valburg

Oosterhout

Lent

Gendt

Ooij

Millingen 
aan de Rijn

Doornenburg

Angeren

Arnhem

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

A

B

C

E

F

G

H

I

D

Getemde rivier met gradiënten naar de stuwwal

De Nederrijn is de op één na grootste rivier van 

Nederland en voert 2/9e van het water van de Rijn af bij 

hoogwater. Het is een gestuwde rivier, met beperkte 

peildynamiek en minimale processen van sedimentatie 

en erosie. 

De uiterwaarden van de Nederrijn zijn afwisselend 

breed of smal, als gevolg van de meanderende rivier in 

het verleden. Relicten van oude rivierlopen vertellen 

het verhaal van het ontstaan van het rivierenlandschap. 

De uiterwaarden kennen een afwisseling van natuurlijke 

en meer agrarische delen. Aan de voet van de stuwwal-

len ligt bijzondere kwelnatuur in geïsoleerde water-

partijen. Het Pannerdensch Kanaal is dynamischer, 

ongestuwd en heeft benedenstrooms van de Oude Rijn 

bredere uiterwaarden t.o.v. de Nederrijn.

Watererfgoed in de uiterwaard

Het landschap van de uiterwaarden is mede gevormd 

door de continue strijd tegen het water en de klei-, 

KERNKWALITEITEN

zand- en grindwinning van de laatste decennia.

• Oudhoevig land (stukken uitgedijkt cultuurland)

zijn terug te vinden langs de dijk, net als kleiwin-

putten voor vroegere dijkversterkingen;

• Industrieel erfgoed uit een later tijdperk vind men

als relicten van oude steenfabrieken;

• Het stuwcomplex van Driel als modern watererf-

goed. Ingenieurskunst uit de 2e helft van de 20e

eeuw;

• In de uiterwaarden liggen Kasteel Doorwerth en

Huis Loowaard als markante objecten;

• Relicten van de IJssellinie zijn terug te vinden in

Meinerswijk bij Arnhem;

• Verdronken dorp Heteren. A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Nederrijn
Pannerdensch Kanaal
Relicten van oude rivierlopen
Oud-hoevig land
Oude steenfabrieken
Stuwcomplex bij Driel
Kasteel Doorwerth
Huis Loowaard
Relicten van de IJssellinie bij Arnhem

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
Kampenlandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

A

B

C

D

Winterbed van de rivier als aaneengeschakelde open 

ruimte

Het winterbed van de Nederrijn en het Pannerdensch 

Kanaal kan worden gezien als een aaneengeschakelde 

open ruimte, begrensd door de dijken en stuwwallen. 

Het zomerbed van de rivier vormt een langgerekte 

slingerende ruimte, die de grotere open ruimtes in de 

uiterwaarden aan elkaar rijgt. 

Panorama’s vanaf de dijk

De grootse openheid van de Nederrijn/Lek en haar 

uiterwaarden wordt veelal vanaf de dijk beleefd en 

daar waar de slingerende dijk de rivier bijna raakt, 

zijn fraaie rivierpanorama’s te zien. Ook het panorama 

binnendijks (dorpsbebouwing en vaak het oudste deel 

van een dorpskern) is van belang. De dijk vormt dus een 

lint dat als tribune langs de rivier met uiterwaarden aan 

ener zijde en de polder met dorpen aan de andere zijde 

loopt. De dijk vormt een schakel tussen de uiterwaar-

den en de oeverwal.

KERNKWALITEITEN

Zichten op de stuwwal

Uniek voor Nederlandse begrippen zijn de vergezich-

ten vanaf en op de stuwwallen van Montferland en de 

Veluwe. Vanaf het lage land zijn de stuwwallen mani-

fest aanwezig en van ver af zichtbaar aan de horizon. 

Arnhem is duidelijk zichtbaar als stad op de rand van de 

stuwwal.

Landschappelijke bakens

In het gebied hebben de kerktorens van de dijkdorpen, 

de schoorstenen van de steenfabrieken, de spoorbrug 

bij Oosterbeek, de John Frost-brug, Tennet-toren, de 

stationstorens in Arnhem en de markante architecto-

nische kunstwerken van het stuwcomplex bij Driel een 

functie als baken.

A.

B.
C.
D.

De open uiterwaarden van het Pannerderns Kanaal en de 
Nederrijn, begrensd door de dijken en de stuwwal
De beboste stuwwal van de Veluwe
Stuwcomplex Driel
Kasteel Doorwerth

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

A

B

C

D

D

De weidse rivier

De Nederrijn als getemde rivier met een deels cultuur-

lijk karakter in de uiterwaarden. Het zomerbed van de 

rivier vormt een langgerekt licht meanderend lint van 

min of meer vaste breedte, dat wordt geflankeerd door 

een kenmerkende reeks kribben.

Slingerend dijklint

Min of meer parallel aan de rivier loopt de dijk met een 

bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, relatief steile, 

groene dijk met een slingerend tracé, als gevolg van 

dijkterugleggingen en dijkdoorbraken in het verleden. 

Het is een bloemrijke dijk met hoge ecologische waar-

den. In de brede kleinschalige zone rond de dijk vindt 

men buitendijkse voormalige kleiwinputten/oudhoevig 

land, dijkwoningen op de dijk en (agrarische)erven 

langs de binnenzijde van de dijk.

Limes parallel aan de rivier

Ten zuiden van de rivier loopt parallel aan de rivier 

KERNKWALITEITEN

de LIMES. De Rijn, met haar destijdse loop, vormde 

de grens van het Romeinse Rijk. Vandaag de dag zijn 

er restanten van een weg, forten, wachttorens en 

burgerlijke nederzettingen teruggevonden, zoals bij 

Meinerswijk. De LIMES heeft UNESCO-waarde. 

A.
B.
C.
D.

Het zomerbed van de Nederrijn
Het zomerbed van het Pannerdensch Kanaal
Het slingerende dijklint met bredere ‘dijkzone’
De LIMES

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en 
Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

A

B

C

E

D

Historische kernen aan de rivier

Wageningen ligt als historische handels- en vestingstad 

aan de Nederrijn met waterfront en haven. Op de 

rand van de stuwwal naar het oosten liggen de dorpen 

Renkum, Heveadorp en Oosterbeek. Arnhem ligt als 

stad aan weerszijden van de rivier, met het waterfront 

van het centrum aan het water. Huissen was lange tijd 

een ‘Kleefse’ stad en ligt met haar historisch centrum 

langs de dijk langs de Nederrijn en ten zuiden hier-

van het dijkdorp Angeren. Ten westen van de grote 

uitbreidingswijken van Arnhem Zuid ligt de reeks oude 

rivierdorpen Driel, Heteren en Randwijk.

Nederrijn als recreatierivier

De Nederrijn is een plezierrivier, met vaarrecreatie en 

enkele kleine jachthavens, doordat er relatief weinig 

scheepverkeer is vergeleken met de Waal. Langs de 

rivier in het centrum van Arnhem ligt Uiterwaardpark 

Meinerswijk/Stadsblokken en bij Heteren/Randwijk de 

Randwijkse Waarden. Ook vormt de rivier een populai-

KERNKWALITEITEN

re verbinding voor cruiseschepen die vanuit Duitsland 

naar de Noordzee varen.

Dijk als drager van de recreatieve hoofdstructuur

De dijk vormt een sterke recreatieve verbinding tussen 

de verschillende dorpen en steden langs de rivier. 

Haaks op de dijk liggen recreatieve verbindingen 

naar het binnenland van de Overbetuwe of als (fiets)

pont naar de overzijde van de rivier. Langs de dijk zijn 

verschillende pleisterplaatsen en rustpunten te vinden. 

Het Nederrijnsepad, tussen de veerponten Lexkesveer 

en Driel, loopt als klompenroute langs de zuidkant 

(uiterwaarden) en de noordkant (stuwwal).

Beroepsvaart op de Nederrijn

De Nederrijn is, zij het in mindere mate dan de Waal, 

belangrijk voor de beroepsvaart. De rivier is met de 

haven van Wageningen een belangrijke ontsluiting 

voor de regio Foodvalley, maar ook voor de haven van 

Arnhem is de rivier van belang.

A.
B.

C.

D.
E.

Wageningen als historische handels- en vestingstad
Arnhem met historisch centrum aan de rivier en uitbreidings-
wijken aan de zuidkant
Huissen als voormalig ‘Kleefse’ stad met historisch centrum 
aan de dijk
Uiterwaardpark Meinerswijk/Stadsblokken
De dijken als drager van de recreatieve structuur, met 
pontjes als haakse verbindingen

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteits-
opgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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Ligging: Rijntraject tussen Arnhem en Hagestein.

Type rivierdal: Slingerende, gestuwde laaglandrivier, grotendeels 
langs hoge gronden.

Eigenheid en kenmerkende geologie
De Nederrijn is een laaglandrivier die zich van oorsprong  
kenmerkt door slingerende loop met zandbanken in de binnen
bochten. Plaatselijk lagen kleine eilanden en zandplaten die  
omringd waren door korte nevengeulen (Doorwerth, Arnhem).  
De Nederrijn was relatief gemakkelijk te kanaliseren en al ruim 
voor de grote normalisatiewerken van halverwege 19e eeuw waren 
alle eilanden en veel zandbanken uit de rivier verdwenen. Hier en 
daar liggen nog strangen als overblijfsel van de oude nevengeulen. 
Tegenwoordig is de Nederrijn gefixeerd in een door kribben afge
bakende hoofdloop. Het oude landschap van geulen en zandplaten 
is in de uiterwaarden bedekt onder een laag recente klei, die zich 
door kanalisatie van het zomerbed eeuwenlang heeft kunnen  
opbouwen. Sinds de jaren ‘60 is de Nederrijn bovendien gestuwd 
en verloor ze haar karakter van een vrij afstromende zandrivier. 
Zomerstanden staan permanent hoog, waardoor dynamische  
pioniersituaties nauwelijks meer optreden, maar er wel specifieke 
kansen voor moerasnatuur zijn ontstaan. Het uiterwaardenland
schap van de Nederrijn is dus definitief veranderd opgeschoven 
naar een relatief laagdynamisch moerassysteem. Toch gaat de 
Nederrijn boven gemiddelde waterstanden wel weer betrekkelijk 
snel vrij afstromen, waardoor het riviersysteem bij hogere standen 
nog weldegelijk stromingsdynamiek kent.
Kenmerkend is de ligging van de Nederrijn tegen hoge gronden 
van het Veluwe Massief en de Utrechts Heuvelrug. Hierdoor treedt 
lokaal aan de noordzijde van de rivier lange kwel uit, die benut kan 
worden in riviergeulen. Wel is de kweldruk niet overal even groot 
(lokaal onder stuwpeil), mede door drinkwaterwinning op de hoge 
gronden. Veel uiterwaarden langs de Nederrijn werden bovendien 
al vroeg met zomerkades omgeven, waardoor de overstromings
frequentie laag ligt. Door hun ligging dicht op de rivier beperken 
de zomerkades ook processen van zandafzetting en oeverwal
vorming. 
Ten westen van Wijk bij Duurstede gaat de Nederrijn over in de 
Lek. Tot aan de stuw van Hagestein/Vianen is ook de Lek gestuwd 
en kent ze vergelijkbare karakteristieken als de Nederrijn: er liggen 
potenties voor relatief laagdynamische moerasgeulen en voor 
moeras en waterplantenontwikkeling door uiterwaardverlaging. 

Een belangrijk verschil is dat het rivierdal niet langer aan hoge 
gronden grenst, maar aan binnendijkse laagveengebieden.  

Inrichtingconcepten
Oude geulen en laagtes kunnen bloot gelegd worden door het  
reliefvolgend afgraven van het kleidek. Door verstuwing ligt het 
zandpakket plaatselijk mogelijk een stuk lager ten opzichte van 
gemiddeld waterpeil, waardoor niet overal het zandpakket kan 
worden bereikt, zonder dat de geul te diep wordt.

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Kwelgeulen: De uiterwaarden aan de noordzijde van de  

Nederrijn zijn lokaal kansrijk voor de aanleg van eenzijdig of 
nietaangetakte, kwelgevoede geulen. Om de kwelwerking  
goed tot uiting te laten komen is een beperkte breedte en diepte 
van belang, evenals een geleidelijke afvoer van het kwelwater  
in benedenstroomse richting (een slootje of overloopje naar  
de rivier toe is al voldoende). Breedte 520 meter; maximale  
diepte 0,5 tot 0,75 meter. Kwel wellicht niet overal voldoende 
voor echte kwelmilieus.
•	Niet- of eenzijdig aangetakte hoogwatergeulen. Op overige 

plaatsen zijn door het gestuwde karakter vooral nietaangetakte 
of benedenstrooms aangetakte hoogwatergeulen kansrijk. Ook 
hierbij is het van belang om bij aanleg de zandlaag op te zoeken, 
mits deze door opstuwing niet overmatig diep is komen te liggen.
Maximale streefdiepte 1 meter; breedte ca. 15 tot 50 meter. 
•	Uiterwaardverlaging: Het gestuwde zomerpeil zorgt ervoor  

dat uiterwaardverlaging vrij snel tot het ontstaan van plas 
drassituaties leidt. Het verlagen van delen van uiterwaarden,  
zomogelijk reliefvolgend, kan langs de Nederrijn dus tot de  
ontwikkeling van grootschalig riviermoeras leiden. Om moeras
ontwikkeling kansrijk te maken is een verlaging tot maximaal 
0,80 meter onder stuwpeil (en op veel plaatsen ondieper) een 
goede leidraad.

Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren: 
Stromende nevengeulen zijn niet meer kansrijk langs de  
gestuwde Nederrijn, behalve lokaal stuwpasserend.

Referentiegebieden/projecten
•	Blauwe	Kamer
•	Kleine	hoogwater(kwel)geul	Amerongse	Bovenpolder
•	Everdinger	Waard

Meer weten?
•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Rijn. Van Linge, J., F. Stroeken,  

A. Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWSPDR, VROM.

•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 
landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst 
Landelijk Gebied.

•	 Rijn in Beeld 2, Inrichting, beheer en beleid langs de grote rivieren.  
Bart Peters & G. Kurstjens, 2012. Project Rijn in Beeld www.rijninbeeld.nl.  
Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/BeekUbbergen.

•	 Planstudie Nederrijn, Middelwaard en Tollewaard. Anoniem, 2010. Witteveen  
en Bos, HKV en Robert de Koning Landschapsarchitect BNT. In opdracht van 
RijkswaterstaatRvR.
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Blauwe Kamer 

Ondiepe, waterplantrijke moerasmilieus  
zijn kansrijk langs de Nederrijn (Bovenste Polder Wageningen)

Verlenging bestaande geul Tollewaard

 De Nederrijn incl. de Lek tot Hagestein
Gestuwde laaglandrivier langs hoge gronden Smart riverS

strategische sessies voor de ruimtelijke sector

© Illustraties en fotomateriaal: Bart Peters, Bureau Drift, mits anders vermeld

Moerasgeul Nederrijn

Moerasgeulen Kwelgevoede geulen

Poster DNA Nederrijn. www.smartrivers.nl

A

A.

B.

C.

D.

Geïsoleerde kwelgeulen langs voet 
stuwwal
Zijdelings toestomende beken als eco-
logische verbinding
Dynamische (meestromende) neven-
geulen
Moeras/grienden in oude kleiwinputten 
langs de dijk

B

C

D

Ligging: Waal/Rijntraject tussen Spijk en Nijmegen.

Type rivierdal: 
Grote, meanderende zandrivier.

Eigenheid en kenmerkende geologie: 
Het korte Waal/Rijntraject tussen de Duitse grens en Nijmegen 
bezit een sterk meanderende loop. Voor de kanalisatiewerken  
van ca. 1700-1850 was sprake van actieve meandering, waarbij de 
meanderbochten door erosie steeds verder westwaarts schoven. 
In de binnenbochten vormde de rivier  daarbij uitgestrekte  
pointbars en aanwassen van zand en fijn grind. Ook nu nog zijn  
de ingrediënten aanwezig voor de vorming van actieve oeverwallen 
en rivierduinen. Het traject was voor de normalisatiewerken en de 
aanleg van het Pannerdensch Kanaal (1707) bij uitstek de Rijntak 
voor uitgestrekte pionierlandschappen met veel open zand en 
grind. Bij verdere opzanding en spontane ontwikkeling ging de 
overstromingsvlakte over in een mozaïek van jong ooibos, ijle  
ruigtes en droog stroomdalgrasland. 
Door de relatief snelle meandering en de goede zandbeschik-
baarheid, konden verlaten geulen in de Gelderse Poort van nature 
snel dichtzanden. Dit gebeurde vooral aan de bovenstroomse zijde. 
De Waal heeft in de Gelderse Poort daarom minder de neiging 
stromende nevengeulen rond eilanden te vormen dan in het  
Waaltraject westelijk van Nijmegen. In plaats daarvan vormt ze  
in de overstromingsvlakte waaiers van hoogwatergeulen en uit-
slijpgeulen, die alleen met hoogwater gaan meestromen. Omdat 
deze geulen in een zandige ondergrond de lange meanderbochten 
afsnijden kenmerken ze zich vaak door vrij veel rivierkwel. Na de 
kanalisatiewerken tussen ca. 1700 en 1850 kwam de hoofdloop 
vast te liggen, en werd het zandlandschap van de Gelderse Poort 
versneld met een kleilaag afgedekt. De afwisseling van losse  
geulen en stroomruggen is echter nog steeds goed in de onder-
grond zichtbaar. 
Door normalisatie zijn stroomsnelheden in de rivier toegenomen. 
Mede hierdoor is de rivierbedding gaan insnijden en is de grond-
waterstand in de overstromingsvlakte met 0,5 tot 1,5 meter  
gedaald. 

Inrichtingconcepten

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Rivierkwelgeulen (benedenstrooms aangetakt): Rivierkwel  

is het leidend principe bij geulontwerpen in de Gelderse Poort. 
Door het reliëfvolgend afgraven van de kleilaag kan het waaier-
patroon van oude hoogwatergeulen en stroomruggen weer bloot 
gelegd worden. Soms zal met de kleilaag ook een beperkt deel 
van het zand weggegraven moeten worden om ze waterdragend 
te maken (i.v.m. de insnijding van de vaarweg; bijv. lokaal in de 
Millingerwaard). Hoogwatergeulen hebben in dat geval een 
maximale diepte van 1 tot 3 meter.
Door uit te gaan van geulen die alleen benedenstrooms aangetakt 
worden, nemen ze de waterstand van het benedenstroomse punt 
in de rivier aan; hierdoor kan een sterke rivierkwelstroom op gang
komen, waardoor geulen een relatief goede waterkwaliteit krijgen. 
Belangrijk hierbij is dat de rivierkwelstroom in de ondergrond niet 
door kleibergingaen geblokkeerd wordt (discussie Millingerwaard).
•	Niet aangetakte hoogwatergeulen: In specifieke gevallen kan 

ook voor een niet aangetakte geul gekozen worden; ook deze 
maken van nature onderdeel uit van de structuur van waaier-
geulen in de ondergrond. 
•	Stromende nevengeulen: Hoewel stromende nevengeulen niet 

specifiek kenmerkend zijn voor de Gelderse Poort, kunnen ze  
op bepaalde plaatsen opportuun zijn. Dit geldt bijvoorbeeld in  
de Lobberdensche waard/Groene Rivier, waar langs het  
Pannerdensch Kanaal (kunstmatig aangelegd) geomorfologische
uitgangspunten beperkt zijn, en waarlangs heel goed een  
stromende geul kan lopen.
•	Openen van de Rijnstrangen: Het openen van de Rijnstrangen 

kan nodig zijn om in de toekomst nog grote rivierafvoeren beter 
te accommoderen. Het herstel tot een (periodiek) stromend  
systeem kan tot specifieke en waardevolle herstelkansen leiden, 
maar moet altijd afgezet worden tegen de effecten op de laag-
dynamische natuur van nu. 

Referentiegebieden/projecten
Er is nog geen rivierkwelgeul in de Gelderse Poort aangelegd.  
Inmiddels zijn er plannen voor o.a. de Millingerwaard en voor de 
Stadswaard/Oude Waal gemaakt die veel belovend zijn. 

Meer weten?
•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 

landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst 
Landelijk Gebied.

•	 Handboek Cyclisch Beheer, natuur en veiligheid in de praktijk. Peters, B. E. 
Kater & G. Geerling, 2006. In opdracht van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat. 
 Ark en RUN.

•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal. Van Linge, J., F. Stroeken, A. 
Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWS-PDR, VROM.

•	 Inspiratieatlas Waalweelde. Braakhekke, W., G. Litjens, A. van Winden,  
L. van Nieuwenhuijze, M. te Molder, R. v/d Krogt, M. Hoogvliet, J. Cohen &  
S. Gruijters, 2007. In opdracht van Innovatienetwerk en Rijkswaterstaat.

•	 Inrichtingsplan Buiten Ooij en Stadswaard bij Nijmegen, Kurstjens, G.,  
W. Overmars & A. van Winden, 2008. In opdracht van Staatsbosbeheer en  
Ark. Kurstjens Ecologisch Adviesbureau, Beek-Ubbergen.

•	 Inrichtingsplan Millingerwaard (VKA), Royal Haskoning 
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Rivierkwelgeul met Waterviolier, 
Millingerwaard

Zandige oeverwal met Cipreswolfsmelk  
en Zandweegbree, Erlecomse Waard

Historische lopen van de Waal Inrichtingsplan Millingerwaard

Laagdynamische  
Oude Waal

Het vrijgraven van rivierkwelgeulen door 
Reliefvolgend ontkleien in de Millingerwaard

 De Gelderse Poort 
Meanderende zandrivier met rivierkwelgeulen en actieve oeverwallen  Smart riverS

Hoogdynamische nevengeul Stadswaard

strategische sessies voor de ruimtelijke sector

© Illustraties en fotomateriaal: Bart Peters, Bureau Drift, mits anders vermeld

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Voor meer inspiratie en informatie:

• SMARTrivers.nl

• Handreiking Ruimtelijk Kwaliteit

Nederrijn/Lek

• Ontwerplaboratorium Rivieren

• Panorama Gelderse Rivieren

Bouw voort op het specifieke DNA van de Nederrijn & Lek
• Ontwikkel de uiterwaarden langs de Nederrijn en het Pannerdensch

Kanaal als een doorgaande samenhangende groenblauwe structuur,

waarin functies als ecologie, landbouw, watermanagement en recrea-

tie op een logische wijze zijn gecombineerd;

• Versterk daarbij het romantische en relatief kleinschalige karakter

van de Nederrijn. Bouw voort op de afwisseling van natuurrijke en

cultuurrijke delen. Ontwikkel kleinschalige beplantingsstructuren,

zoals ooibossen, grienden en hagen. Bebouwing bestaat slechts uit

stedelijke hoogtepunten of kleine industriële/recreatieve accenten.

Zet actief in op de (her)inrichting van zandwinlocaties tot waardevolle

natuur- of recreatiegebieden;

• Zorg voor een afwisseling van dynamische en laagdynamische na-

tuurgebieden, gebaseerd op de werking van het natuurlijk systeem.

Ontwikkel laagdynamische natuur in geïsoleerde waterpartijen zoals

moerasgeulen, kwelgevoede geulen aan de voet van de stuwwal, of

in oude kleiwinputten langs de voet van de dijk. Benut het verval bij

de stuwen voor het creëren van dynamische meestromende  neven-

geulen. Versterk de ecologische gradiënt tussen de rivier en de hoge

gronden van de stuwwal;

• Bouw voort op de onderscheidende karakteristieken (natuurlijke pro-

cessen, microreliëf, maat & schaal van de Rijntrajecten:

• Pannerdensch Kanaal/Gelderse Poort: Tussen Pannerden en

Westervoort. Ongestuwde rivieren tussen de beide splitsingspun-

ten, deels gegraven kanaal, voormalige geïsoleerde rivierstrangen

in het Rijnstrangengebied;

• Nederrijn: Tussen Arnhem en Amerongen. Gestuwde rivier met

oude moerasgeulen, langs hoge gronden van de stuwwwal (kwel);

• Stichtse Rijn/Lek: Westelijk van Amerongen. Rivier geflankeerd

door veenpolders, westelijk van Hagestein vrijafstromende rivier

met getijdewerking.
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Ontwikkelen van een multifunctionele Rijndijk
Door dijkversterkingen slim te koppelen met andere ruimtelijke ambities 

zoals natuurontwikkeling, recreatie, verstedelijking, energietransitie en 

versterking van landschap & cultuurhistorie ontstaat er een multifunctio-

neel dijklandschap: 

1. De continue dijk: een slingerende hoge steile dijk

De dijk ten zuiden van de Rijn en de dijk oostelijk langs het 

Pannerdenskanaal zijn ook in de toekomst, over de gehele lengte als een 

samenhangende lijn herkenbaar. De dijken heeft een doorgaand slingerend 

tracé, en kent overwegend een eenduidig dwarsprofiel met een smalle 

kruin en groene zo steil mogelijke taluds. De dijk heeft zo veel mogelijk 

een groene bloemrijke grasbekleding met ecologische waarden. Waar mo-

gelijk wordt grond t.b.v. van de versterking lokaal gewonnen in combinatie 

met natuurontwikkeling in de uiterwaard.

2. De kleurrijke dijk: een gevarieerd dijklandschap

Zowel binnen als buitendijks voert de dijk langs verschillende landschap-

pen en structuren: oeverwallandschap, oude rijnstrangen, oud hoevigland, 

rivierduinen, strangen, dorpen en steden. Uitgangspunt is om per land-

schapstype en -structuur de onderscheidende karakteristieken te verster-

ken. De veelkleurigheid (in sfeer, inrichting en gebruik) van de Rijnbandijk 

wordt daardoor versterkt.

Multifunctionele Grebbedijk. www.deadaptievedijk.nl

3. De verhalende dijk: versterken herkenbaarheid van het watererfgoed 

De dijk is rijk aan (water)erfgoed: kolken, kleiwinputten, dijkstoelhuisjes, defensiewer-

ken, dijkwoningen en rivierlandgoederen. Deze elementen vertellen het verhaal over 

het ontstaan van het Rijnlandschap: over de strijd tegen het water en het leven met de 

rivier. Uitgangspunt is het versterken van de herkenbaarheid van het watererfgoed. 

4. De levendige dijk: dijk als as voor ontwikkeling

Het recreatief route netwerk rondom de dijk wordt versterkt. De weg op de dijk wordt 

ingericht als een doorgaande herkenbare fietsroute, waarbij het gemotoriseerde 

verkeer ‘te gast‘ is. Aantrekkelijke rust- en informatiepunten nodigen uit om te ver-

blijven. Vanaf deze punten lopen wandelroutes de uiterwaarden en het achterland in. 

Door bestaande en nieuwe te ontwikkelen woon- en werklocaties  rondom bestaande 

dorpen en steden te koppelen aan de dijk wordt de functie van de dijk als podium voor 

het dagelijks leven versterkt. Denk daarbij aan (her)bouw van dijkwoningen, nieuwe 

waterfronten, horeca met zicht op de rivier en extra recreatieve toegangen van en naar 

de dijk.  

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Dijkenatlas (Lola) 

•	 Ruimtelijk Perspectief Dijken Splitsingspuntengebied (BoschSlabbers) 

•	 Dijkenkaart (VeenenbosenBosch/Ferdinand van Hemmen)

•	 deadaptievedijk.nl

•	 Wielenreceptenboek (Landschapsbeheer Gelderland)

•	 Dijk als as van ontwikkeling (DLA+ landscape architects BV / Geschiedkundig 

bureau van Hemmen)

2. Kleurrijke dijk

4. Levendige dijk

1. Continue dijk

3. Verhalende dijk
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Versterk de relatie tussen stad/dorp en de rivier
Veel dorpen en steden zijn nog niet optimaal verbonden met de rivier. De 

relatie tussen de stad en de rivier kan hier versterkt worden:

• Ontwikkel nieuwe waterfronten op en langs de dijk;

• Ontwikkel rivierparken, zoals Stadsblokken/Meinerswijk en de aan-

grenzende uiterwaarden Randwijkse Waarden, Huissense Waarden

en Rosande Polder: Uiterwaarden en de dijk als onderdeel van de

openbare ruimte/het uitloopgebied; nieuwe routes naar de rivier en

het toevoegen van recreatieve functies in de uiterwaarden;

• Transformatie van verwaarloosde bedrijventerreinen langs de rivier

tot aantrekkelijke woon/werklocaties en culturele hotspots (o.a. her-

bestemming van industrieel erfgoed en hoogwatervrije terreinen);

• Behoud en versterk zichtlijnen op (historische) waterfronten.

Voor meer inspiratie en informatie

• Ontwerp Tichelbeeksewaard, SAB

• Spiegelwaal, Nijmegen, H+N+S+ Landschapsarchitecten

A

B C

D

A.

B.

C.

D.

Ontwikkel nieuwe waterfronten op en 
langs de dijk
Ontwikkelen van rivierparken: nieuwe 
routes naar de rivier en recreatieve 
functies in de uiterwaarden
Transformatie van verwaarloosde be-
drijventerreinen
Versterken zichtlijnen op (historische) 
waterfronten

Gebiedsschets Huissensche Waard (ARK Natuurontwikkeling, 
2015)

Ontwikkel de Huissense Waarden richting Pannerdense Kop
De Huissense Waarden en Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder 

hebben momenteel een grotendeels agrarisch karakter. Er ligt een kans 

om de rivier hier meer ruimte te geven bij hoog water en de ecologische 

verbinding tussen de Veluwe en het Rijnstrangengebied te versterken:

• Meer ruimte voor de rivier in combinatie met natuurontwikkeling;

• Ontwikkel hardhoutooibos en natuurlijk grasland;

• Groene boost voor de Gelderse Poort;

• Moerasnatuur (middels een ontgrondingsproject);

• Opwaarderen van recreatieve mogelijkheden in de uiterwaarden;

• Bewaar het boerenlandschap en het (agrarisch natuur)beheer door

agrarische ondernemers.



-   37Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Overbetuwe



38 -   BoschSlabbers

Molen de Vink in Herveld, bron: Gemeente Overbetuwe
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Deelgebied
Overbetuwe West
Streekgids Overbetuwe
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Deelgebied Overbetuwe West

Motto: Grote landelijke kommen tussen Waal en Rijn

Karakteristieke foto’s

Kleinschalig landschap rond Kasteel Hemmen, bron: Google Streetview

Open komgebied langs de Linge bij Homoet, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Elst

Wageningen

Nijmegen

Bemmel
Haalderen

Arnhem Zuid

Duiven

Huissen

Heteren

Driel

Randwijk

Zetten

Dodewaard

Opheusden

Andelst
Valburg

Oosterhout

Lent

Gendt

Doornenburg

Angeren

Arnhem

Beuningen

Ewijk

Winssen

Deest

Dodewaard

Rheden

Ooij

Millingen 
aan de Rijn

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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(Water)erfgoed

In het gebied is de strijd tegen het water nog steeds 

terug te zien in het landschap. Herkenbaar zijn de 

dorpspolderstructuren met (dwars)dijken, achterkades, 

weteringen (zegen), woerden en pollen. De terp van 

Homoet heeft iconische waarde.

LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Brede oeverwallen en grote kommen

Langs de Nederrijn en de Waal, maar ook dwars door 

het gebied liggen hoger gelegen zavelige oeverwallen. 

Tussen de oeverwallen liggen lager gelegen nattere 

komgronden met een zwaardere kleibodem. Vanuit de 

stuwwal van de Veluwe treedt in deze gebieden kwel 

aan de oppervlakte.

Kleinschalig oeverwallenlandschap

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van dorpen, buurtschappen 

en verspreide bebouwing op terpen, boomgaarden, 

singels, grasland, beeldbepalende boerderijen en 

enkele landgoederen. Doordat men vroeger de hogere 

delen van de oeverwal volgde, is er een onregelmatig 

slingerend kavel-, wegen- en slotenpatroon ontstaan. 

Het gebied rond Andelst en Herveld heeft een eigen 

identiteit met veel donken.

Grootschalige rationeel verkavelde kommen

De kommen bestaan uit relatief open meer grootschali-

ge weidelandschappen met een rationele verkaveling.  

Kenmerkend voor de kommen zijn de lange rechte 

(beplante) wegen, de relatieve openheid en een grond-

gebruik van overwegend grasland en enkele kleine 

broekbossen.

Landgoed Hemmen en Kasteel Nijburg

Langs de Linge ligt het 700ha grote landgoed Hemmen 

met de ruïne van het voormalig kasteel. Het landgoed 

heeft een grote impact op het landschap en vormt een 

samenhangend ensemble van landgoederenlandschap 

met bossen, lanen, vijvers en siertuinen.

Tussen Heteren en Randwijk heeft vroeger het middel-

eeuwse kasteel de Nijburg gestaan. Tot circa 40 jaar 

geleden waren er nog resten terug te vinden van de 

aarden wal. De hoge wal is weer opnieuw aangelegd 

om het karakter van de voormalige vesting te bena-

drukken. De twee grachten zijn opnieuw uitgegraven en 

gerestaureerd.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

De Linge
Landgoed Hemmen
Andelst-Herveld met bijzonder veel donken
Kasteel de Nijburg
Terpen van Homoet
Zegen

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
Kampenlandschap

A

C

E

F

B

D
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Waardevol open komgebieden

De waardevolle komgebieden Hollander Broek, 

Zettense Veld, Herveldse Veld, de Meilanden en 

Weerbroek vormen open landschappen met rust en 

stilte. Deze gebieden zijn tevens belangrijke weidevo-

gelgebieden.

Relatieve beslotenheid van de oeverwallen in contrast 

met de open kommen

De openheid van de kommen staat in contrast met de 

kleinschaligheid van de oeverwallen, al is het onder-

scheid tussen de twee meer vervaagd, door schaalver-

groting en het verloren gaan van beplantingselementen 

op de oeverwal.

Zichtlijnen en landschappelijke bakens

Vanuit het gebied en vooral vanaf de dijken langs 

de Nederrijn is het beboste stuwwalcomplex van de 

Veluwe en in de verte de Utrechtse Heuvelrug goed te 

zien. Vanaf de dijken heeft men tevens verre zichten 

over het open binnenland van het gebied. Bakens in 

het landschap worden gevormd door de kerktorens 

van verschillende dorpen, de schoorstenen van oude 

steenfabrieken in de uiterwaarden en molen De Vink in 

Herveld. Bijzonder zijn het kerkje van Homoet op een 

woerd en de kerktoren van Heteren aan de dijk.

AI

AV

AIVAIII

AII

B

C

F

E

D

A.
I
II
III
IV
V
B.
C.
D.
E.
F.

Waardevolle open gebieden:
Het Hollanderbroek
Het Zettense Veld
Herveldse Veld
De Meilanden
Het Weerbroek
Meer besloten oeverwallenlandschap
Het beboste Veluwemassief
Kerkje van Homoet
Kerktoren van Heteren
Molen ‘De Vink’

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

A

B

C

E

D

A.

B.

C.
D.
E.

Dijk met bredere ‘dijkzone’ door het land-
schap als continue lijn
De Linge als kanaal door het midden van de 
kommen
Het Lingekanaal
Bundel A15/Betuweroute
A50

KERNKWALITEITEN

Dijk als continue slingerende lijn door het landschap

Min of meer parallel aan de rivieren loopt de dijk met 

een bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, relatief 

steile, groene dijk met een slingerend tracé, als gevolg 

van dijkterugleggingen en dijkdoorbraken in het verle-

den. Het is een bloemrijke dijk met hoge ecologische 

waarden. In de brede kleinschalige zone rond de dijk 

vindt men buitendijkse voormalige kleiwinputten/oud-

hoevig land, dijkwoningen op  de dijk en (agrarische)

erven langs de binnenzijde van de dijk.

Gegraven Linge als structurerend landschapselement

De Linge loopt als een gekanaliseerde waterloop door 

het midden van het gebied. De Linge ontwatert de 

gehele Betuwe, vanaf Doornenburg totaan Gorinchem 

en is de drager van de ontwateringsstructuur. In dit 

deelgebied is de Linge wel aanwezig, maar is ze slecht 

zichtbaar in het landschap. Voorbij Hemmen ligt haaks 

op de Linge het Lingekanaal, die overtollig water kan 

afvoeren naar de Nederrijn, om zo het benedenstroom-

se gebied van de Linge te ontzien van wateroverlast.

Bundel van A15/Betuweroute

De snelweg A15 en goederentreinspoor de Betuweroute 

liggen als bundel in het midden van de kommen 

en vormen de verbinding tussen Rotterdam en het 

Ruhrgebied. De infrabundel vormt een dominant 

element in het landschap met een eigen identiteit. De 

ruimte tussen de twee infralijnen is deels opgevuld met 

natuur. 

A50 als lijn haaks op de landschappelijke opbouw

De snelweg A50 staat haaks op de landschappelijke 

opbouw. Waar de snelweg over de oeverwal loopt, is 

deze beplant en in de kommen is de weg onbeplant. 

Vanaf de weg heeft men fraaie zichten op de rivieren en 

de stuwwal van de Veluwe.

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene 
Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

A

A

B

B

Stedelijke dynamiek rond snelwegafslagen
Dijken de drager van de recreatieve structuur

KERNKWALITEITEN

Relatief luw gebied

Er is sprake van een relatief stil en landelijk gebied 

tussen tussen de meer verstedelijkte zone tussen 

Arnhem-Nijmegen en het intensieve tuinbouwgebied bij 

Opheusden en Dodewaard. In het gebied liggen enkele 

middelgrote dorpen als Zetten, Andelst en Heteren. De 

stedelijke dynamiek vind vooral plaats langs de afsla-

gen van de snelwegen, met compacte (slecht ingepas-

te) bedrijventerreinen bij Heteren en Andelst.

Middelgrote dorpen met zachte overgangen naar het 

landschap

De dorpen hebben veelal een losse opzet met grote 

tuinen, veldjes, boomgaarden en bosjes. Dit geeft de 

dorpen een groen karakter en zachte overgangen naar 

het landelijk gebied.

Kleinschalig recreatief medegebruik verweven met 

het landschap

Het recreatief netwerk ligt hoofdzakelijk over de dijken 

langs de rivieren die de verschillende dorpen hieraan 

met elkaar verbinden. In het binnenland (o.a. rondom 

Hemmen) is er kleinschalige recreatie, die verweven is 

met het landschap.

A.
B.

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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A

D

C
B

E

Vernatten laagste delen van de kom 
Grondgebruik volgt de ondergrond
Afwisseling van open en meer besloten delen (‘kamers‘)
Inpassing van de randen
Versterken recreatief netwerk door de kom

A.
B.
C.
D.
E.

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

B

C

D

E

Versterk herkenbaarheid van de kommen: Openhouden van 
de kom 
In het deelgebied bevinden zich een aantal open komgebieden, zoals de 

kommen Hollander Broek en Meilanden. De openheid van deze kommen 

is waardevol en vormt een contrast met de meer besloten oeverwal. Ook 

hebben deze open gebieden een waarde als weidevogelgebied.

Uitgangspunt is het stringent openhouden van deze kommen:

• Voorkom extra bebouwing;

• Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij.

Bijvoorbeeld ter subtiele markering van een landschappelijk baken of

structuurlijn;

• Zo nodig actief in zetten op het versterken van de openheid door het

verwijderen van bebouwing en gebiedsvreemde opgaande beplanting;

• Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de randen:

deze ‘tekenen‘ de openheid;

• Eventueel vernatten van de laagste delen van de kom, waarbij invul-

ling wordt gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven;

• Versterken van het recreatief netwerk door de kom;

• Stimuleren van een sterke landbouw;

• Voorkom verloedering van het landschap door het voorkomen van het

vervallen van agrarische bebouwing: functieverandering;

• Extensief recreatief medegebruik, zoek de connectie met de Linge.

A.
B.

C.
D.

E.

Spaarzaam toepassen opgaande beplanting
Eventueel actief verwijderen van bebouwing en 
beplanting
Inpassing van de randen
Eventueel vernatten laagste 
delen van de kom
Versterken recreatief 
netwerk door de kom

Versterk herkenbaarheid van de kommen: Onderscheidend 
grondgebruik en inrichting
In het deelgebied bevinden zich een aantal komgebieden die  (van 

oudsher) gekenmerkt wordt door opgaande broekbossen, grienden en 

moerassen, zoals het Zettense Veld en de Liender Meind. De inrichting 

en grondgebruik van deze kommen vormt een contrast met de meer 

organische en kleinschalig ingerichte landschappen van de oeverwal.

Uitgangspunt is het versterken van het onderscheid tussen de kom en de 

omliggende landschappen:

• Vernatten van de laagste delen van de kom, waarbij invulling wordt

gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven.

• Het grondgebruik volgt de natuurlijke omstandigheden. Functies

zoals broekbossen, grienden, waterberging in de natste delen,

extensieve landbouw op de iets hogere delen

• Afwisseling van open en meer besloten delen (‘open kamers’).

Zichtlijnen  over het landschap respecteren.

• Versterken van het recreatief netwerk door de kom
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Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern enn landschap . 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal

A

B

C

D

E

A.
B.
C.
D.
E.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Behoud het lommerrijke karakter van de kernen

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
•	 Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

•	 Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen 

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw, 

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. 

En lever daarmee een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit 

als leefgebied voor diersoorten en insecten; 

•	 Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met 

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met de 

rivier en de kommen in het achterland;

•	 Versterk het lommerrijke karakter van de dorpen door het behoud van 

kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het ontwikke-

len van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van kleine 

rode ontwikkelingen en groen gebieden; 

•	 Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare plek-

ken;

•	 Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de komgebie-

den, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar nat herken-

baar wordt gemaakt.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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Versterk de identiteit van de infrabundel A15/Betuweroute
De A15 en de Betuweroute lopen als een brede bundel van infrastructuur 

van oost naar west door de Betuwe. De identiteit van deze bundel kan 

versterkt worden, op een manier die recht doet aan haar betekenis als 

belangrijkste transsportcorridor van Nederland en tegelijkertijd de weg-

gebruiker een prachtige beleving van het rivierenlandschap biedt: 

• Ontwikkel de slecht toegankelijke restruimtes tussen weg en spoor

als een aaneengesloten natuurlint met moerassen in combinatie met

waterberging;

• Ontwikkel de bundel als de energieas van Gelderland door een

zorgvuldige clustering van zonnevelden en windparken als kralen

aan een snoer;

• Ontwikkel beplantingen langs en haaks op de bundel, die inspelen

op het onderscheid tussen kommen en oeverwal, zoals bijvoorbeeld

fruitbomen op de oeverwal;

• Behoudt open vensters naar het landschap tussen de snelwegafsla-

gen;

• Creëer zichtlijnen op het landschap en de dorpen d.m.v. beplanting;

• Concentreer stedelijke ontwikkelingen rondom de snelwegafslagen

en pas deze goed in. Ontwikkel de afslagen als representatieve

entrees tot het gebied.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Zoninlandschap.nl

• weblog.wur.nl/uitgelicht/bloemen-bijen-en-zonnepanelen/

• De langste boomgaard van Europa, Wageningen Enviromental

Research

De langste boomgaard van Europa, Wageningen Enviromental Research

Ontwerp zonnepark Echteld langs de A15

Natuurontwikkeling tussen de Betuweroute en de A15 (Google Earth)
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A

Gekanaliseerde Linge als structuurdrager door de kommen
De Linge loopt als gekanaliseerde waterloop door het laagste deel van 

de kommen. Ze vormt de belangrijkste ontwateringsstructuur in de hele 

Betuwe, maar is in dit gebied slecht beleefbaar. Er ligt een kans de Linge 

weer meer manifest te maken als structuurdrager van de kommen, in com-

binatie met natuur-, klimaat- en wateropgaven. Zo wordt de gekanaliseer-

de Linge een ‘draad‘ die de kommen als het ware aaneenrijgt:

• Maak de Linge een robuuste structuur door een brede zone aan

weerszijden te ontwikkelen als waterbergingsgebied in combinatie

met natuurontwikkeling, als broekbossen of rietvelden. Kies hierbij

bewust voor lage of opgaande natuur, passend in het landschap;

• Behoud het rechte, gekanaliseerde karakter van de Linge als gegraven

waterloop en de aanliggende verkavelingsstructuur;

• Ontwikkel recreatieve routes langs de Linge met aansluitingen naar

de kernen op de oeverwallen. Sluit ook aan op het recreatief netwerk

tussen Arnhem en Nijmegen en ontwikkel aantrekkelijke en snellere

fietsverbindingen tussen Nijmegen en het Lexkesveer.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Ambitie en Samenwerking Boven-Linge, VeenenbosenBosch land-

schapsarchitecten

A.
B.

C.

Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de Linge
Waterbergingsgebieden rond de Linge in combinatie met 
natuurontwikkeling
Recreatieve routes langs en haaks op de Linge

C

B
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Park Lingezegen - Waterrijk
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Deelgebied
Overbetuwe Oost
Streekgids Overbetuwe
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Deelgebied Overbetuwe Oost

Motto: Transformerend rivierenlandschap tussen Arnhem en Nijmegen

Karakteristieke foto’s

De open komgronden met een rechte populierenlaan langs de Linge (Foto: Apke via Pixabay)

Oeverwallenlandschap binnendijks bij Doornik in Park Lingezegen, bron: BoschSlabbers

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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B.
C.
D.
E.
F.
G.

Oeverwal in het midden van het gebied met Elst en 
Valburg op oude rivierduinen
Kasteel Doornenburg
Landgoed Loenen
Landgoed de Mellard
De LIMES met forten en route naar Noviomagus
Relicten van de IJssellinie met grondwal
‘t Zand bij Huissen

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Brede oeverwallen en grote kommen

Langs de Nederrijn en de Waal, maar ook dwars door 

het gebied langs Elst-Valburg, liggen hoger gelegen 

relatief brede zavelige oeverwallen. Tussen de oever-

wallen liggen lager gelegen nattere komgronden met 

een zwaardere kleibodem. 

Sterk verstedelijkt rivierengebied tussen Nederrijn en 

Waal

Het is een stedelijk gebied, afgewisseld door enkele 

relatief open landschapsparken en open agrarische 

landschappen. Fragmenten van historische cultuurland-

schappen zijn plaastelijk nog aanwezig.

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van dorpen, buurtschappen 

en verspreide bebouwing op terpen, boomgaarden, 

singels, grasland, beeldbepalende boerderijen en 

enkele landgoederen. Doordat men vroeger de hogere 

delen van de oeverwal volgde, is er een onregelmatig 

slingerend kavel-, wegen- en slotenpatroon ontstaan. 

Bijzonder is het dorp Valburg, wat op een oude rivier-

duin ligt. In de komgebieden ligt een relatief open 

weidelandschappen met een rationele verkaveling en 

weinig opgaande beplanting. Kenmerkend voor de 

kommen zijn de lange rechte (beplante) wegen, de re-

latieve openheid en een grondgebruik van overwegend 

grasland

Diversiteit aan watererfgoed

In het gebied liggen verschillende oude landgoede-

ren en kastelen, zoals Kasteel Doornenburg, Kasteel 

de Kinkelenburg, Huis te Bemmel, Kasteel Poelwijk, 

Landgoed Loenen en Buitenplaast Oosterhout. 

Romeins erfgoed in de vorm van overblijfselen en 

verwijzingen naar de LIMES (UNESCO-waarde). De Rijn 

vormde de grens van het Romeinse Rijk. Van de LIMES 

zijn restanten van een weg, forten, wachttorens en 

burgerlijke nederzettingen teruggevonden.

Relicten van de IJssellinie, een historische verdediging-

slinie uit de jaren ‘50 van de 20e eeuw liggen vooral in 

de uiterwaarden bij Meinerswijk en de Ooijpolder bij 

Nijmegen. Ook zijn er nog restanten aanwezig van de 

grondwal die dwars door de Overbetuwe liep. 

In het gebied is de continue strijd tegen het water nog 

steeds terug te zien in het landschap. Herkenbaar zijn 

de dorpspolderstructuren met (dwars)dijken, achterka-

des, weteringen, woerden en pollen. 

Historisch glastuinbouwgebied ‘t Zandt 

’t Zandt bij Huissen is één van de oudste glastuinbouw-

gebieden van Nederland. De basis was vollegrondteelt, 

waarover glazen bakken werden gebouwd. Nu nog 

herkenbaar is de kenmerkende verkavelingsstructuur in 

het gebied.
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I
II
III
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D.

Waardevolle open gebieden:
Het Broek
Het gebied tussen Bredelaar en NEXTgarden
Het Elsterveld
Kasteel Doornenburg
Fort Pannerden 
De molen van Valburg

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Relatief open gebieden tussen de stedelijke kernen

Tussen de meer kleinschalige en verstedelijkte oever-

wallen liggen nog een aantal weidse open ruimtes. 

Deze oude broekgebieden in de kommen liggen veelal 

rond de Linge. Voorbeelden van deze waardevolle 

open gebieden zijn het Broek bij Haalderen, het gebied 

tussen Bredelaar en de kassen van NEXTgarden en het 

Elsterveld. 

Zichtlijnen en landschappelijke bakens

Vanuit het gebied en vanaf de dijken langs de rivieren 

zijn de stuwwallen van de Veluwe en Nijmegen van 

veraf zichtbaar, inclusief de dorpen en steden op de 

stuwwallen. In het oostelijke deel van het gebied is ook 

de stuwwal van Montferland zichtbaar, met het kerkje 

van Hoch-Elten (DE). Vanaf de dijk kijkt men ver uit 

over de verstedelijkte gebieden binnendijks en over de 

rivieren. Vanaf de A325 heeft men fraaie zichten over 

de open gebieden langs de Linge richting het oosten.

De bakens in het landschap worden gevormd door de 

kerktorens van verschillende dorpen en steden in het 

gebied, de schoorstenen van de oude steenfabrieken 

en de molen van Valburg. Kasteel Doornenburg en fort 

Pannerden zijn in het oostelijke deel bijzondere bakens 

en vanaf de dijken zijn de grote bruggen over de rivie-

ren bij Arnhem en Nijmegen opvallende herkennings-

punten in het landschap. Ook ‘het Witte Kerkje’ langs 

de dijk bij Slijs-Ewijk is een bijzonder herkenningspunt.
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De Linge
De bandijken langs de grote rivieren
Splitsingspunt van de Rijn met Fort Pannerden
Park Lingezegen
Landschapszone De Waaijer
Griftdijk als historische verbinding tussen Arnhem en 
Nijmegen
A325 als een weg haaks op de landschappelijke structuur
Bundel A15/Betuweroute parallel aan de rivieren

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene 
Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Gegraven Linge als structurerend landschapselement

De Linge loopt als een gekanaliseerde waterloop door 

het midden van het gebied. De Linge ontwatert de 

gehele Betuwe, vanaf Doornenburg tot aan Gorinchem 

en is de drager van de ontwateringsstructuur.

De bandijken langs de grote rivieren

Min of meer parallel aan de Nederrijn en Waal lopen 

de bandijken met een bredere ‘dijkzone’. In de brede 

kleinschalige zone rond de dijk vind men buitendijkse 

voormalige kleiwinputten/oudhoevig land, dijkwonin-

gen op de dijk en (agrarische) erven langs de binnenzij-

de van de dijk. Voor de bouw van Arnhem Zuid waren 

de uiterwaarden bij Arnhem veel breder. De Huissense 

en Eldense dijk vormden hier oorspronkelijk de dijk en 

liggen nu nog herkenbaar in het stedelijk weefsel.

Indrukwekkend splitsingspunt van Rijn en Waal

Het punt waar de Rijn splitst in de Nederrijn en de Waal 

is zeer groots en indrukwekkend. Het vormde histo-

risch een strategisch punt wat werd verdedigd door 

Fort Pannerden. Dit fort lag erg ver naar het oosten, 

als vooruitgeschoven post van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.

Park Lingezegen

Het landschapspark Park Lingezegen ligt als 

groen-blauwe buffer tussen de verstedelijkte gebied-

en van stadsregio Anrhem-Nijmegen. Het gebied is 

ingericht met verschillende deelgebieden met elk een 

onderscheidende identiteit en vormt een belangrijk uit-

loopgebied voor de kernen. Park Lingezegen vormt ook 

een belangrijke ecologische verbindingszone, met hoge 

waarden voornamelijk langs de Linge, in de rietmoeras-

sen en in de weidevogelgebieden.

Landschapszone De Waaijer

In de nieuwe uitbreidingen van Nijmegen Noord ligt 

een nieuw plassengebied, wat de landschappelijke 

verbinding vormt tussen het Park Lingezegen en de 

Oosterhoutse Waarden.

Griftdijk als historische verbinding tussen Arnhem en 

Nijmegen

Van oudsher loopt de Griftdijk als verbinding tussen 

Arnhem en Nijmegen door het oorspronkelijk natte 

kommengebied. Aan deze route lagen ook de dorpen 

Elden en Elst. De Rijksstraatweg liep ook over de dijk, 

maar deze is als belangrijke autoverbinding vervangen 

door de A325.

A325 als een weg haaks op de landschappelijke 

structuur

Het tracé van de A325 is grotendeels beplant en aan de 

westkant loopt deels de grondwal van de IJssellinie. De 

weg vormt de stadsentree van Arnhem en Nijmegen en 

is de belangrijkste verbindingsas tussen beide steden.

Bundel van A15/Betuweroute parallel aan de rivieren

De snelweg A15 en goederentreinspoor de Betuweroute 

liggen als bundel in het midden van de kommen en 

vormen de verbinding tussen Rotterdam en het Ruhr-

gebied. De infrabundel vormt een dominant element 

in het landschap met een eigen identiteit. De ruimte 

tussen de twee infralijnen is deels opgevuld met natuur. 

De A15 wordt (wellicht) in de toekomst doorgetrokken 

naar de A12, parallel aan de Betuweroute.
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Rijnsprong Arnhem Zuid
Waalsprong Nijmegen-Lent
Park Lingezegen
Uiterwaardpark Meinerswijk Arnhem
Rivierpark Lent Nijmegen
Glastuinbouwgebied NEXTgarden
Strandpark Slijk-Ewijk
Park15 (in ontwikkeling)

G

H

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Parkstad tussen Waal en Rijn

Het gebied tussen Arnhem en Nijmegen is het meest 

dynamische gebied van Gelderland. De steden zijn alle-

bei de rivier over ‘gesprongen’ met grote uitbreidings-

wijken en ook nabij de kernen Huissen, Elst en Bemmel 

is de stedelijke druk hoog. Om ervoor te zorgen dat het 

gebied haar kwaliteiten en leefbaarheid behoudt is het 

landschapspark Park Lingezegen bedacht, als groene 

geleding tussen de kernen. De flanken van het gebied 

met dorpen als Doornenburg en Valburg zijn relatief 

luw.

Zelfstandige kernen en wijken door groene land-

schapszones gescheiden

Elst, Huissen en Bemmel vormen de oorspronkelijke 

kernen in het gebied. Onder invloed van de stedelijke 

druk van Arnhem en Nijmegen zijn er grote woonwijken 

en bedrijventerreinen bijgekomen. De recente wijken 

zijn integraal met Park Lingezegen ontworpen en 

kennen zo een grotendeels goede inpassing. Het bedrij-

venterrein Panhuis is (deels) matig ingepast.

Park Lingezegen en Uiterwaardparken bij Nijmegen 

en Arnhem als stedelijk uitloopgebied

Het gebied is zeer goed dooraderd met recreatieve 

fiets- en wandelpaden en de verschillende uiterwaard-

parken en deelgebieden van Park Lingezegen zijn goed 

met elkaar verbonden. Langs de A325 ligt een snelfiets-

route als verbinding tussen Arnhem en Nijmegen. Het 

gebied kent grootschalige recreatieve voorzieningen 

als Waterplas Rijkerswoerd en Strandpark Slijk-Ewijk.

Dorpen nabij de dijk

Veel dorpen langs de Waal, zoals Doornenburg en 

Haalderen liggen niet strak tegen de dijk, maar hier 

juist net iets van de dijk af. Deze dorpen zijn net even 

anders gepositioneerd op de oeverwal dan de histori-

sche kernen aan de rivier. Hierdoor ontstaan er histo-

risch interessante relatief smalle en kleinschalige zones 

tussen de dijk en de bebouwing van het dorp.
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Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern en landschap. 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal)

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.
A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Geef vorm aan de dorpsentrees
Behoud het lommerrijke karakter van de kernen
Zorg voor een passende overgang naar de kom

G

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
•	 Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

•	 Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen 

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw, 

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. 

Lever daarmee een bijdrage aan het versterken van de biodiversitiet 

en leefgebied voor diersoorten en insecten; 

•	 Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met 

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met de 

rivier en de kommen in het achterland;

•	 Geef vorm aan de nieuwe dorpsentrees langs de hoofdwegen. Geef de 

kernen een ‘dorpsgezicht’ naar de weg met een afwisseling van groen 

en bebouwing;

•	 Versterk het lommerrijke karakter van de dorpen door het behoud van 

kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het ontwikke-

len van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van kleine 

rode ontwikkelingen en groen gebieden;

•	 Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare plek-

ken;

•	 Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de komgebie-

den, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar nat herken-

baar wordt gemaakt;

•	 Maak het watererfgoed zichtbaar en beleefbaar.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

•	 Boscompensatie De Mellard, Valburg
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Versterk herkenbaarheid van de kommen: Transformatie
In het deelgebied bevinden zich een aantal kleine komgebieden, zoals Het 

Broek en Bredelaarsche Zeeg. Door hun omvang en oprukkend atypisch 

grondgebruik, zoals verstedelijking en fruitteelt, zijn deze kommen niet 

meer goed als zodanig herkenbaar.

Voor deze kleine kommen kan een bewuste keuze gemaakt worden om ze 

te laten transformeren tot een nieuw eigentijds kommenlandschap, waar 

functies als biologische landbouw, agrarisch natuurbeheer, nieuwe land-

schapselementen, natuurontwikkeling, extensieve recreatie en waterber-

ging een plek vinden: 

•	 Het karakteristieke verkavelingspatroon vormt de basis voor nieuwe 

ontwikkelingen;

•	 Historische landschapsstructuren, zoals kaden en weteringen blijven 

behouden, worden versterkt en krijgen een nieuwe betekenis als wa-

terbergingsgebied, ecologische of recreatieve structuur;

•	 Het grondgebruik volgt de natuurlijke omstandigheden. Droge func-

ties zoals bebouwing en boom/fruitteelt op de hogere delen van de 

kom. Natte functies zoals waterberging, natuur in de laagste delen. 

Eventueel kleinschalig adaptief bouwen in de natste delen;

•	 Versterken van het recreatief netwerk door de kom.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

A

Gekanaliseerde Linge als structuurdrager door de kommen
De Linge loopt als gekanaliseerde waterloop door het laagste deel van 

de kommen. Ze vormt de belangrijkste ontwateringsstructuur in de hele 

Betuwe, maar is in dit gebied slecht beleefbaar. Er ligt een kans de Linge 

weer meer manifest te maken als structuurdrager van de kommen, in com-

binatie met natuur-, klimaat- en wateropgaven. Zo wordt de gekanaliseer-

de Linge een ‘draad‘ die de kommen als het ware aaneenrijgt:

•	 Maak de Linge een robuuste structuur door een brede zone aan 

weerszijden te ontwikkelen als waterbergingsgebied in combinatie 

met natuurontwikkeling, als broekbossen of rietvelden. Kies hierbij 

bewust voor lage of opgaande natuur, passend in het landschap;

•	 Behoud het rechte, gekanaliseerde karakter van de Linge als gegraven 

waterloop en de aanliggende verkavelingsstructuur;

•	 Ontwikkel recreatieve routes langs de Linge met aansluitingen naar 

de kernen op de oeverwallen. 

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Ambitie en Samenwerking Boven-Linge, VeenenbosenBosch land-

schapsarchitecten

A.
B.

C.

Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de Linge
Waterbergingsgebieden rond de Linge in combinatie met 
natuurontwikkeling
Recreatieve routes langs en haaks op de Linge

C

B

A.
B.

C.
D.
E.

Verdichting in de kom, met bijvoorbeeld boom- of fruitteelt
Voortbouwen op landschappelijke structuren en patronen zoals 
verkaveling, wegen en kaden
Versterken recreatief netwerk
Grondgebruik volgt de ondergrond
Eventueel adaptief bouwen in de 
natste delen
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Versterk de identiteit van de infrabundel A15/Betuweroute
De A15 en de Betuweroute lopen als een brede bundel van infrastructuur 

van oost naar west door de Betuwe. De identiteit van deze bundel kan 

versterkt worden, op een manier die recht doet aan haar betekenis als 

belangrijkste transsportcorridor van Nederland en tegelijkertijd de (weg-)

gebruiker een prachtige beleving van het rivierenlandschap biedt: 

•	 Ontwikkel de slecht toegankelijke restruimtes tussen weg en spoor 

als een aaneengesloten natuurlint met moerassen in combinatie met  

waterberging;

•	 Ontwikkel (delen van) de bundel als de ‘energieas’ van Gelderland 

door een zorgvuldige clustering van zonnevelden en windparken als 

kralen aan een snoer;

•	 Ontwikkel beplantingen langs en haaks op de bundel, die inspelen 

op het onderscheid tussen kommen en oeverwal, zoals bijvoorbeeld 

fruitbomen op de oeverwal en moerassen in de kommen;

•	 Behoudt open vensters naar het landschap tussen de snelwegafsla-

gen;

•	 Creëer zichtlijnen op het landschap en de dorpen d.m.v. beplanting;

•	 Concentreer stedelijke ontwikkelingen rondom de snelwegafslagen en 

pas deze goed in. Ontwikkel de afslagen als representatieve entrees 

tot het gebied.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Zoninlandschap.nl

•	 weblog.wur.nl/uitgelicht/bloemen-bijen-en-zonnepanelen/

•	 De langste boomgaard van Europa, Wageningen Enviromental 

Research

De langste boomgaard van Europa, Wageningen Enviromental Research

Ontwerp zonnepark Echteld langs de A15

Natuurontwikkeling tussen de Betuweroute en de A15 (Google Earth)
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Ontwikkel een groen-blauw-raamwerk als onderdeel van 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Ontwikkel een robuust groen-blauw raamwerk als buffer tussen het stede-

lijke gebied, die zorgt voor de landschappelijke inpassing van bestaande 

en nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Dit waarborgt de ruimtelijke geleding 

van de Metropoolregio en dient als uitloopgebied voor de stedeling. Het 

groenblauwe raamwerk biedt ruimte aan water-, natuur- en klimaatopga-

ven. Ook de landbouwtransitie (het stimuleren van duurzame landbouw) en 

de energietransitie kan een plek vinden in dit raamwerk: 

•	 Creëer een aaneengesloten landschapspark van Nederrijn tot Waal en 

van Kasteel Doornenburg tot Kasteel Loenen, met het bestaande Park 

Lingezegen als basis;

•	 Ontwikkel de uiterwaarden van Nederrijn, Pannerdensch Kanaal en 

Waal en de zone langs de Boven Linge tot een rivierpark en verbind 

deze met robuuste groenstructuren met binnendijks gebied;

•	 Verbind bestaande en nieuwe stedelijke uitbreidingen met het land-

schapspark d.m.v. lokale parkstructuren, groenelementen en recrea-

tieve routes;

•	 Het landschapspark bouwt voort op de aanwezige landschappelijke 

karakteristieken (o.a. verkaveling, cultuurhistorische objecten, wegen 

en waterlopen) en geeft deze een nieuwe betekenis (transformatie) als 

onderdeel van de groen-blauwe structuur.

A.
B.
C.
D.

E.

F.
G.
H.

Rivierpark Nederrijn: Uitloopgebied voor Arnhem Zuid, Huissen en Westervoort
NEXTgarden: Mix van glastuinbouw, (kleinschalige) stedelijke ontwikkelingen en groen 
Rivierpark Boven Linge: Uitloopgebied i.c.m. waterberging en natuur
Oeverwalpark Valburg (inclusief knoop 38): Landschapsversterking, ontwikkelen recreatieve routes 
en verbrede landbouw
Landgoedpark Groot-Loenen (inclusief park de Danenberg): Landschapsversterking, ontwikkelen 
recreatieve routes en verbrede landbouw
Rivierpark Waal: Uitloopgebied voor Nijmegen i.c.m. dynamische natuur
Verbindingen tussen de deelgebieden (ruimtelijk, ecologisch en recreatief)
Grens huidig Park Lingezegen

Ruimtelijk perspectief: Park Lingezegen 2.0
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.

Eén aaneengesloten landschapspark van Nederrijn tot Waal en van Kasteel Doornenburg tot Kasteel 
Loenen, dat is opgebouwd uit deelgebieden met een onderscheidende identiteit gebaseerd op de 
landschappelijke karakteristiek:

A

BC

E

D

F

G

H



Den Haag

1e Sweelinckstraat 30

2517 GD  Den Haag

T 070 3554407

denhaag@bsla.nl

Middelburg

Oude Vlissingseweg 1

4336 AA  Middelburg

T 0118 592288

middelburg@bsla.nl

Maarn

Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis

Amersfoortseweg 38

3951 LC  Maarn

T 0118 592288

boschslabbers.nl                                 

mailto:denhaag@bsla.nl
mailto:middelburg@bsla.nl
http://www.boschslabbers.nl/
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