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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 Rijk van Nijmegen geeft 

een uitwerking van de kernkwaliteiten & ontwikkeldoe-

len van de streek Rijk van Nijmegen binnen de provin-

cie Gelderland.

Naastliggend en overkoepelend aan dit katern is er een 

Koepelgids Gelderland 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 het Rijk van Nijmegen, 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 het Rijk van Nijmegen 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. Ter illus-

tratie van de ontwikkeldoelen is voor sommige deelge-

bieden een ruimtelijk perspectief geschetst.
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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. 
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Kenschets van de streek
Essentie Contrastrijk landschap van de stuwwal van Nijmegen en Kleef en het aangrenzende 
rivierenlandschap tussen de Waal en de Duitse grens. Bovenop de stuwwal ligt een besloten 
boslandschap met in het noorden een markante steilrand met diep ingesneden bronbeekjes en 
verre zichten. Op de flauw aflopende westflank van de stuwwal ligt het verstedelijkte gebied 
van Nijmegen en een reeks kleinere dorpen met hiertussen oude bouwlanden. Op de oostflank 
van het Nederlandse deel van de hoefijzervormige stuwwal ligt het open bekken van Groesbeek 
met grotendeels glooiende weidegrond, vochtige laagtes en beekjes. Aan de zuid- en westzij-
de van de oude stad Nijmegen is nog deels een ring van (voormalige) landgoederen aanwezig, 
zoals Heijendael, Winkelsteegh, Duckenburg. In het rivierengebied liggen weidse komgronden de 
Ooijpolder en Duffelt en buitendijks grootschalige dynamische riviernatuur.
Zowel de stuwwal als het rivierengebied vormen geliefde uitloopgebieden voor de stad Nijmegen, 
met alom bekende hotspots als het Afrika Museum en de Millinger Theetuin.

Zicht op de stuwwal vanuit het komgebied, foto: Gemeente Berg en Dal

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De stad Nijmegen ligt op de rand van een stuwwal die 
is gevormd in de voorlaatste ijstijd. Deze stuwwal loopt 
door in Duitsland tot aan Kleef en was oorspronkelijk 
verbonden met de stuwwal van Montferland. Een voor-
loper van de Rijn heeft deze stuwwal doorsneden en 
een brede overstromingsvlakte gevormd. Waar de rivier 
tegen de stuwwal stroomde is deze geërodeerd, met 
steile wanden tot gevolg.

De stuwwal van Nijmegen vormde zo al lang een strate-
gische plek, hoog in het landschap met uitzicht over de 
rivier. Het is daarom ook niet vreemd dat de Romeinen 
hier een legerkamp of ‘castellum’ stichten, toen zij rond 
het begin van de jaartelling in ons land aankwamen. 
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In de omgeving ontstonden militaire posten, Romeinse 
villa’s en nederzettingen met ‘inheemse bevolking’. 
Eén van deze nederzettingen, Noviomagus, kreeg 
markt- en stadsrechten en zou later uitgroeien tot de 
stad Nijmegen.

In de middeleeuwen was Nijmegen één van de hoofd-
steden van het Heilige Roomse Rijk en werd het ver-
pand aan de Hertog van Gelre. De pandsom werd nooit 
ingelost en het Rijk van Nijmegen bleef Gelders.  
Het Reichswald werd op eenzelfde manier verdeeld 
tussen Nijmegen en Kleef. De Duffelt hoorde bij het 
Nijmeegse kwartier en was dus Gelders, maar is later 
overgegaan naar Kleef. Toch is de overstromingsvlakte 
cultureel sterk verbonden met Nederland, te zien aan 
de boerderijen op terpen en windmolens. 

De stad Nijmegen kende van de 14e tot de 16e eeuw 
een economische bloei, doordat het lid was van de 
Hanze en veel handel voerde via de rivier. Het was een 
ommuurde stad en rond 1600 werden grootse vesting-
werken aangelegd. De stad lag op een strategische plek 
en was van belangrijke waarde voor de Nederlandse 
verdediging tegen Duitsland. Hierdoor mocht de stad 
niet uitbreiden buiten haar vestingwerken en kampte 
ze met zware overbevolking. Dit heeft Nijmegen sterk 
belemmerd in het meeprofiteren van de industriële 
revolutie. Pas in 1874 werd de vesting eindelijk opge-
heven en werd de stad in een aantal grote slagen sterk 
uitgebreid. 

Op de stuwwal rond de stad ontstaan veel landgoede-
ren en later ook veel instellingen gerelateerd aan de Ka-
tholieke kerk, voor wie Nijmegen een belangrijke stad 
vormt. Met de stichting van de Katholieke Universiteit 
wordt dit nog versterkt, wat een veelheid aan kerken, 
kloosters en studiehuizen tot gevolg had.

Hoogtekaart (AHN en topographic-map.com)

Stuwwal van 
Nijmegen

Stuwwal van 
Kleef

Stuwwal van 
Montferland

W
aal

M
aas-W

aalkanaal

N
ederrijn

Maas

Rijn

Historische kaart +-1850
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INTERMEZZO: VERHALEN

Strategische ligging

Tussen Gelre en Kleef

Langs de strategisch gelegen Nijmeegse stuwwal aan 

de Waal worden rond het jaar 1000 twee mottes (verde-

digingsheuvels) aangelegd. In de middeleeuwen vormt 

Ubbergen een grensgebied tussen Gelre en Kleef. Twee 

handelsroutes, namelijk de Waal en de weg onder langs 

de stuwwal van Nijmegen naar Kleef, zorgen voor het 

stichten van versterkte huizen en kastelen.

Van wereldlijke naar geestelijke macht

Balderik en zijn echtgenote, gravin Adela van 

Hamaland, streven rond 1000 naar het militaire gezag 

in de Rijn-IJsselstreek. In 1002 sticht Balderik het Sint-

Martinus-klooster in Zyfflich. Ter bescherming van dat 

klooster, maar ook vanwege zijn militaire ambities in 

het rivierengebied, laat hij twee mottes met een burcht 

aanleggen. Na overlijden van Balderik krijgt het 

klooster de onbewoonde burcht in bezit. 

Zo verwerft de aartsbisschop van Keulen in 1117 de 

‘montem Meregelpe’, een burcht waarmee het gebied 

van de Duffelt kan worden beheerst. De naam betekent 

‘steile klip boven het meer’, waarmee het Wylermeer 

bedoeld is.

Van beheersburcht tot vluchtburcht

Graaf Diederik van Kleef wordt in 1223 door het Keulse 

aartsbisdom beleend met de burcht. Aanvankelijk wil 

deze graaf er een kasteel bouwen, maar hij verandert 

zijn plannen. De Kranenburg wordt gebouwd als nieuwe 

burcht en zo ontstaat het gelijknamige stadje bij Kleef. 

Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen op 

de beide mottes, maar wel houten palissades en een 

houten toren. Strategisch heeft Mergelpe geen belang 

meer voor de heersers uit de regio. De lokale bevolking 

gebruikt de motte als vluchtburcht in tijden van oorlo-

gen die in dit grensgebied plaatsvinden. In de loop van 

de tijd vervallen de versterkingen.

Twee heuvels als oorlogscompensatie

In 1949 annexeert Nederland landgoed Wylerberg 

met de twee kunstmatige heuvels als compensatie 

voor de schade door Duitsland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Het Nederlands-Duitse Staatsverdrag 

uit 1963 wijst het grensgebied definitief toe aan 

Nederland. Drie jaar later wordt het reservaat ei-

gendom van Staatsbosbeheer, inclusief het in Duits-

expressieve stijl opgetrokken Huis Wylerberg. De beide 

mottes in het gebied worden rond 2001 gerestaureerd 

en vrijgemaakt van de houtopslag. Ze liggen nog steeds 

op de stuwwal ten Oosten van Nijmegen, zijn vrij toe-

gankelijk en kijken uit op het Rijndal.

Dit verhaal is ontleend aan de website MijnGelderland. 

Auteur is Ben Boersema.

https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-duivels-

berg-te-ubbergen 

Nederland - Deutschland. In oranje het gebied dat in 
1949 bij Nederland is getrokken. In groen het gebied 
dat toen ook bij Nederland kwam, maar dat in 1963 
weer bij Duitsland is gevoegd. Het oranje deel, voor 
zover op de stuwwal gelegen, is tegenwoordig SBB-na-
tuurreservaat de Duivelsberg. Tot in de oorlog lag daar 
het Duitse landgoed Wylerberg. Beide mottes liggen op 
de Duivelsberg /voormalig landgoed Wylerberg.
(collectie Paul Klinkenberg, Nijmegen)

Strategische ligging: zicht vanaf de bovenste motte naar 
de lage en daar vandaan op de vlakte van de Rijn. 
(Creative Commons Zero, Public Domain Dedication; 
Romaine)
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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 Rijk van Nijmegen de volgen-

de ontwikkelingen.

•	 Omdat we hier te maken hebben met een gebied 

dat voor een deel haar wezen ontleent aan rivieren 

is integraal riviermanagement van allergrootst 

belang. Het gaat om hoogwaterveiligheid gecom-

bineerd met passende functies voor de uiterwaar-

den buitendijks (zoals natuurontwikkeling en 

        struinrecreatie) en functionele relaties binnendijks.  

        Tegenwoordig is het meewegen van landschap 

        pelijke implicaties en ruimtelijke kwaliteit behoor- 

        lijk gemeengoed geworden.

•	 De streek kent een voortgaande mate van ver-

stedelijking (wonen, werken, voorzieningen 

en infrastructuur). Samen met agglomeratie 

Arnhem maakt de streek deel uit van de Groene 

Metropoolregio. De ontwikkelingen in deze regio 

zijn met de nodige ambities gericht op het reali-

seren van een verbonden, productieve, circulai-

re, groene en ontspannen regio. Deze ambities 

worden vertaald in een verstedelijkingsstrategie 

Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Het is uitdrukkelijk 

de bedoeling dat tegenover de ruimteclaims voor 

woningen, bedrijven en mobiliteit een robuust 

groenblauw raamwerk wordt gecreëerd. De ver-

stedelijking vraagt om een goede balans met het 

omliggende landschap, dat immers een belang-

rijke vestigingsfactor is. Met name dorpen in het 

rivierengebied en op de stuwwal tonen een 

        fijn en gevarieerd woonklimaat met veel groene  

        en open(bare) ruimtes. Ook goed voor tegengaan  

        van hittestress en wateroverlast. Uitdaging is om 

        de verstedelijking zo te geleiden dat de landschap- 

        pelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten  

        van de Ooijpolder en het heuvelgebied in het  

        zuiden worden geborgd, mede ook om de druk op  

        bestaande natuurgebieden te verminderen. 

•	 De vitaliteit van het landelijk gebied staat onder 

invloed van ontwikkelingen op het gebied van 

reguliere veehouderij (transitie naar duurzame 

landbouw en korte ketens), klimaatadaptatie en 

energietransitie, natuurontwikkeling (onder andere 

op de stuwwal en in de Ooijpolder), drinkwater-

winning, erfgoed en recreatie. Opdracht is wel 

deze dynamiek met aandacht voor landschappe-

lijke kwaliteiten te blijven begeleiden. Voorts de 

luwe gebieden in deze streek beter op waarde 

schatten en zoveel mogelijk vrijwaren van ruimte-

lijke druk. 
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OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Rijk van Nijmegen wordt onderverdeeld in 

drie deelgebieden.

• Boven Waal

• Ooijpolder en Duffelt

• Stuwwal van Nijmegen en Groesbeek

Aangrenzen overige streken, provincies en landen:

• Land van Maas & Waal

• Overbetuwe

• Liemers

• Provincie Noord-Brabant

• Provincie Limburg

• Duitsland

Deelgebieden binnen de streek

Land van Maas & Waal

Wijchen

Deest

Bergharen

Ravenstein

Schaijk

Grave
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Deelgebied Ooijpolder & Duffelt

Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg

Duitsland

Overbetuwe

Liemers

Stuwwal van Nijmegen en Groesbeek

Boven Waal

Nijmegen

Millingen 
aan de Rijn

Tolkamer

Doornenburg Pannerden

Kleef (DE)

Kranenburg (DE)

Zyfflich (DE)

Nütterden (DE)

Donsbrüggen (DE)

Leuth

Kekerdom

Ooij

Beek

Berg en dal

Groesbeek

Malden

Beuningen

Molenhoek

Cuijk

Heumen

Overasselt
Grave

Mook

Breedeweg

De Horst

Bemmel

Oosterhout

Lent

Gendt
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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;

• 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 vanaf de Erlecomsdedam, foto: Gemeente Berg en Dal
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Deelgebied
Boven Waal
Streekgids Rijk van Nijmegen
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Deelgebied Boven Waal

Motto: Startpunt van de delta

Karakteristieke foto’s

De Waalbrug bij Nijmegen, foto: Zomaarwatzwerven, via Pixabay

De Waaluiterwaarden bij Nijmegen met de Kaliwaal en een oude steenfabriek, 
foto: Gemeente Berg en Dal

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 
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Nijmegen

Millingen 
aan de Rijn

Tolkamer

Doornenburg Pannerden

Kleef (DE)

Leuth

Kekerdom

Ooij

Beek

Berg en dal

Beuningen

Bemmel

Huissen

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Didam

Oosterhout

Elst

Lent

Gendt

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

A.

B.
C.

D.
E.

De Waal met peildynamiek en als gevolg daarvan  rivierduinvor-
ming
Rijnsplitsingspunt met Fort Pannerden
Brede uiterwaarden met oude Waal-meanders, strangen en ooi-
bosontwikkeling, zoals in de Millingerwaard
Oud-hoevigland en verdronken dorpen langs de dijk
Relicten van de IJssellinie in de Ooijpolder

KERNKWALITEITEN

Nederlands grootste en meest natuurlijke rivier
De Waal is, met 2/3e van de Rijnafvoer bij hoogwater, 
Nederlands grootste rivier. De rivier heeft een dyna-
misch peil door periodes van hoog en laagwater. Deze 
dynamiek zorgt voor actieve processen van erosie 
en sedimentatie. Er treed rivierduinvorming op en er 
liggen brede zandstrandjes langs dit deel van de Waal.

Startpunt van de Rijndelta
De Rijn komt als één rivier Nederland binnen tussen 
de stuwwallen van Montferland en Nijmegen en splitst 
zich net voorbij het dorp Millingen aan de Rijn in de 
Waal (2/3 van het water) en de Nederrijn (1/3 van het 

water). Het splitsingspunt met Fort Pannerden is zeer 
groots en indrukwekkend.

Ruig en grootschalig natuur-uiterwaardenlandschap
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. Het is 
een afwisseling van brede en smalle uiterwaarden als 
gevolg van meandering door de rivier. In de uiterwaar-
den ligt grootschalige ‘nieuwe natuur’ met ooibossen, 
rivierduinen en strangen. Er is een scherp contrast 
tussen ruige natuur buitendijks en cultuurlandschap 
binnendijks.

Watererfgoed in de uiterwaard
Oudhoevig land (stukken uitgedijkt cultuurland) zijn 
terug te vinden langs de dijk, net als kleiwinputten 
voor vroegere dijkversterkingen. Ook zijn er sporen 
van verdronken dorpen, zoals bij Doornik en in de 
Klompenwaard bij Doornenburg.
Industrieel erfgoed uit een later tijdperk vind men als 
relicten van oude steenfabrieken en steenovens. In 
de Ooijpolder liggen nog een aantal relicten van de 
IJssellinie.

B

A

C

E

D

D

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap



-   19Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap  I  Rijk van Nijmegen

OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

A.

B.
C.
D.

Het winterbed van de Waal als aaneengeschakelde open 
ruimte
Fort Pannerden
Fort Boven-Lent
Fort Beneden-Lent

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. 

Rivierpanorama’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.

Zicht op de stuwwallen

Vanaf de dijk en vanuit de uiterwaarden zijn de beboste 

stuwwalcomplexen van Montferland (Elterberg) en 

Nijmegen van ver te zien. Nijmegen ligt duidelijk zicht-

baar 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 de grote bruggen over de 

rivier bij Nijmegen als bijzondere bakens. Vanaf deze 

bruggen en vanaf de veerkades/ponten wordt de rivier 

beleefd. Ook de forten Pannerden, Boven- en Beneden-

Lent vormen herkenningspunten in het landschap. Fort 

Krayenhoff aan de zuidzijde van de Waal in Nijmegen 

wordt herbouwd in het Waalfront van de stad.

B

A
CD

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.
I
II
C.
D.

Het zomerbed van de Waal als doorgaand blauw lint
Kenmerkende strangenstructuur in de:
Millingerwaard
Erlecomse Waard
Reeks van grote rivierduinen
Slingerend dijklint met bredere ‘dijkzone’

BI

BII

A

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.

Kenmerkende strangenstructuur

Onder andere in de Millingerwaard en Erlecomsewaard 

ligt een kenmerkende structuur van strangen. Deze 

liggen volgen (oude) stroombanen van de rivier, net als 

beplantingen erlangs.

Reeks van grote rivierduinen

In de binnenbochten van de Waalmeanders ligt een 

reeks van grote rivierduinen. Deze duinen zijn langge-

rekt en volgen de stroomrichting van de rivier.

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 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. De dijk aan de noord-

zijde van de rivier maakte in de 16/17e eeuw deel uit 

van de Mauritslinie.

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen

Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

A.
B.

C.
D.
E.
F.

De Waal als werkrivier met watergebonden bedrijvigheid
Nijmegen als historische stad met waterfronten aan beide 
zijden van de rivier
Uitloopgebieden van Nijmegen als:
Rivierpark Lent
De Ooijpolder
De Bizonbaai
De Millingerwaard

B

A

C

E

F

D

KERNKWALITEITEN

Dynamische Waal als werkrivier

De Waal is een echte werkrivier en vormt de trans-

port-as van Europa. Dit heeft gezorgd voor water-

gebonden bedrijvigheid, zoals de scheepswerf bij 

Millingen aan de Rijn en de haven en (voormalige) 

industrieterreinen langs de Waal bij Nijmegen.

Nijmegen als historische stad aan de Waal

Nijmegen is als oudste stad van Nederland op de stuw-

wal aan de rivier gesticht door de Romeinen. De stad 

ligt met deels historisch waterfront direct aan de rivier.  

De Waal heeft hier een stads karakter en Nijmegen 

ontwikkelt aan beide zijden van de rivier fronten naar 

de rivier.

Uiterwaarden als uitloopgebied van Nijmegen

De recreatie is in dit gebied sterk verweven met het 

natuurlandschap van de uiterwaarden. Grote struinna-

tuurgebieden in de Ooijpolder en de Millingerwaard 

zijn geliefd uitloopgebied voor de Nijmegenaren.  

In de nevengeulen langs de Waal, zoals de Bizonbaai, 

liggen strandjes en in het centrum van de stad is het 

Rivierpark Lent ontwikkeld. De Millinger theetuin is een 

bekende hotspot midden in de uiterwaarden.

Dijk als drager recreatieve hoofdstructuur

De Waaldijk vormt een sterke recreatieve verbinding 

tussen Nijmegen en de dorpen langs de rivier. Haaks 

op de dijk liggen recreatieve verbindingen naar het 

binnenland of als fietspont naar de overzijde van de 

rivier. Langs de dijk zijn verschillende pleisterplaatsen 

en rustpunten te vinden. 

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 mee- 
stromende 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 Bovenwaal 
• 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, microreliëf, 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, voormalige strangen.

• Respecteer het riviergebonden erfgoed zoals voormalige steen- 

fabrieken, 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
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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 erg continue is langs de hele 

Waal. De dijk is ook in de toekomst, over de gehele lengte als een samen-

hangende 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 

bloemrijke grasbekleding met ecologische waarden. Waar mogelijk wordt 

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

ontwikkeling 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 Dijkverbetering Nederbetuwe

•	 Dijkenatlas (Lola)

•	 Ruimtelijk Perspectief Dijken Splitsingspuntengebied 

•	 Gastvrije Waaldijk (OKRA) 

•	 Dijkenkaart VeenenbosenBosch/Ferdinand van Hemmen

•	 www.deadaptievedijk.nl

•	 Panorama Gelderse Rivieren

•	 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 langs de rivier zijn hier nog niet optimaal mee ver-

bonden. De relatie tussen de stad en de rivier kan hier versterkt worden:

• Ontwikkel rivierparken, zoals de Stadswaard bij Nijmegen:

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;

• Ontwikkel nieuwe waterfronten op en langs de dijk door transforma-

tie van verwaarloosde bedrijventerreinen langs de rivier tot aantrek-

kelijke woon/werklocaties en culturele hotspots (o.a. herbestemming

van industrieel erfgoed en hoogwatervrije terreinen), bijvoorbeeld bij

Ooij;

• Vergroot de toegankelijkheid van de oevers van de Waal. Maak de

rivier op verschillende plekken beter benaderbaar als wandelaar:

pondjes, entrees/poorten, struinpaden door de uiterwaarden langs de

hele rivier;

• Behoud en versterk zichtlijnen op (historische) waterfronten.

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  
bedrijventerreinen
Versterken zichtlijnen op (historische) 
waterfronten

Behoud en ontwikkeling watererfgoed
Het watererfgoed vertelt het verhaal over de strijd tegen het water.  

Het gaat hier onder andere om historische dijken, inclusief bijbehorende 

elementen als kwelkades, kleiwinputten, kolken & wielen, maar ook om 

dorpspolderstructuren en waterstaatswerken als sluizen, gemalen en dijk-

magazijnen. Ontwikkel hoogwatervrije terreinen (steenfabrieken, depots, 

restanten haventerrein of fabrieksterrein) als een herkenbaar ensemble in 

de uiterwaarden met een eigen identiteit met respect voor het verleden. 

Uitgangspunt is een zorgvuldige omgang met waterstaatserfgoed bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Het watererfgoed kan daarbij een nieuwe 

betekenis krijgen:

• Een oude kwelkade kan dienen als waterbergingslocatie;

• Een herstelde kolk kan tevens dienen als zwemvijver;

• Een oud dijkmagazijn kan dienen als expositieruimte.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Aan de wieg van het waterschap, R. de Koning, F van Hemmen

• Ruimtelijk Kwaliteitskader Dijkversterking Nederbetuwe
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De Waal langs de Ooijpolder, bron: Beeldbank Rijkswaterstaat Joop van Houdt 
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Deelgebied
Ooijpolder & 
Duffelt
Streekgids Rijk van Nijmegen
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Deelgebied Ooijpolder & Duffelt

Motto: Voormalige Overstromingsvlakte op grensgebied

Een kolk langs de Kerkdijk met Erlecom op de achtergrond

‘Het Meertje’ met op de achtergrond de stuwwal, foto: Gemeente Berg en Dal

Karakteristieke foto’s 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  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Nijmegen

Millingen 
aan de Rijn

Doornenburg
Pannerden

Leuth

Kekerdom

Ooij

Persingen

Beek

Berg en dal

Groesbeek
Malden

Beuningen

Wijchen

Bemmel

Huissen Duiven

Zevenaar

Oosterhout

Elst

Lent

Gendt

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

B

A

C

E

F
D

KERNKWALITEITEN

Gradiënt van stuwwal naar rivier

Het landschap kent een duidelijke opbouw van een 

hoge droge stuwwal, naar een laag gelegen en nat 

kommenlandschap met een zwaardere kleibodem, en 

langs de Waal een hoger gelegen zanderige/zavelige 

oeverwal. Aan de voet van de stuwwal treedt kwel aan 

de oppervlakte.

Oeverwallenlandschap

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van dorpen, buurtschappen 

en verspreide bebouwing, boomgaarden, singels, en 

gras- en bouwlanden. Tussen Nijmegen en Groenlanden 

is de oeverwal zeer smal en grotendeels afgegraven 

langs de dijk. Rond Groenlanden is het landschap vol-

ledig vergraven met vierkante tichelgaten en heggen. 

Deze vakken zijn vervolgens bebost en vormen nu het 

natuurgebied de Ooijpolder. Vanaf Ooij naar Wercheren 

is het oeverwallenlandschap werderom aanwezig maar 

smal. Tussen Leuth en Millingen ligt weer een breder 

oeverwallenlandschap, wat maar deels is vergraven.

Kommenlandschap van Persingen

Tussen de oeverwal en de stuwwal van Nijmegen ligt 

een lager gelegen kommenlandschap met heggen 

tussen de kavels; het Circul van de Ooij. In het midden 

van de kom ligt de waardevolle oude bewoningsplaats 

Persingen op een donk. 

Voormalige uiterwaardenlandschap

De Polder van Erlecom is een voormalig uiterwaarden-

landschap met een oude waalmeander die is afgesne-

den van de rivier en is ingepolderd. In de lage delen 

rond de meander liggen natte natuurwaarden als broek-

bossen en moeras.

(Water)erfgoed

In het gebied is de strijd tegen het water nog zichtbaar 

in het landschap in de vorm van dorpspolderstructuren 

met (dwars)dijken, achterkades, weteringen, sluizen, 

wielen van oude dijkdoorbraken, pollen en donken. 

Het gebied vormt samen met het aanliggende gebied 

in Duitsland de ‘Duffelt’; een grote overstromingsvlakte 

van de Rijn met oude boerderijen op pollen/terpen.

A.
B.
C.

D.

E.
F.

De stuwwal van Nijmegen
Oeverwallenlandschap
Vergraven oeverwallenlandschap met bos, hagen en tichelgaten in 
de Groenlanden
Kommenlandschap met de oude bewoningsplaast Persingen op een 
donk
De dwarsdijk op de grens van Nederland en Duitsland
Polder van Erlecom

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

B

A

C

E

FG

HD

KERNKWALITEITEN

Contrast tussen de steile stuwwalflank en de open 

polder

De beboste steile flank van de stuwwal van Nijmegen 

staat sterk in contrast met het meer open landschap 

van het Cirkul van Ooij. In dit polderlandschap staan 

enkel heggen langs de kavels, maar hier kan men veelal 

overheen kijken vanaf de verhoogde wegen.

Besloten landschap van de Groenlanden met kenmer-

kende heggenstructuur

Het landschap van tichelgaten met op de randen een 

kenmerkende heggenstructuur, struweel en deels 

bebossing vormt een zeer besloten landschap op de 

oeverwal. Het is een waardevol natuurgebied.

Unieke zichtlijnen en panorama’s op de stuwwal van 

Nijmegen en Kleef

Vanaf de dijken langs de Waal heeft men zeer fraaie 

zichten over het open polderlandschap met op de ach-

tergrond de steile beboste wanden van de stuwwal van 

Nijmegen en Kleef. Deze zichten zijn voor Nederland 

uniek.

Landschappelijke bakens

De bakens in het gebied worden gevormd door de kerk-

torens in de verschillende dorpen, de schoorstenen van 

de oude steenfabrieken en de witte molen ‘de Duffelt’. 

Vooral het kerkje van Persingen op de donk springt in 

het oog. Ook de Valkhof, het voormalig kasteel van 

Karel de Grote en Kasteel Ooij vormen bakens in het 

landschap.

Stiltegebied ‘Oude Waal’

Om de stilte en rust te waarborgen, is het gebied 

tussen Groenlanden en Persingen beschermd als 

Stiltegebied ‘Oude Waal. Er wordt hier beleid gevoerd 

op het tegengaan van verstorende elementen en ge-

luidsoverlast.

A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.

De stuwwal van Nijmegen
Het open polderlandschap ‘Circul van Ooij’
Besloten landschap van de Groenlanden met kenmerkende heggen-
structuur
Stiltegebied ‘Oude Waal’ (horizontale arcering)
De witte molen ‘de Duffelt’
Het kerkje van Persingen op een donk
Kasteel de Valkhof
Kasteel Ooij

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

B

A

C

E

F

D

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

De stuwwal van Nijmegen
Waalmeander Ooijse Graaf
Slingerende dijklinten
Het Meer/Wylermeer
Historische weg Nijmegen-Kleef
Dwarsdijk

KERNKWALITEITEN

De binnendijkse waalmeander van de Ooijsche Graaf

Tussen Ooij en Leuth ligt een ingepolderde oude waal-

meander, nog goed herkenbaar in het landschap. 

De meander is nog steeds waterdragend en de laagte 

van de meander bestaat uit moeraszones en water-

partijen. De kavels en beplantingen langs de meander 

volgen de vorm van de oude rivierloop.

Het Meer/Wylermeer

Langs de voet van de stuwwal loopt een brede we-

tering ‘het Meer’, waarin twee grote weteringen uit 

Duitsland, de Hauptwässerung en het Wylermeer/

Große Wässerung, samenkomen. De wetering ontwa-

terd de gehele Duffel van Nijmegen tot Kleef en slaat 

het water uit op de Waal met het Hollands-Duitsch 

Gemaal bij Nijmegen. De weteringen volgen laagtes in 

het landschap van oude meanders van de Waal.

Slingerend (voormalig) dijklint

Het gebied wordt tegen overstromingen van de Waal 

beschermd door een kronkelende oude dijk die bij 

Nijmegen op de stuwwal aansluit en doorloopt naar 

Duitsland. In het landschap liggen ook nog oude dijken, 

als de Kerkdijk en de Kapitteldijk, die overbodig zijn ge-

worden na aanleg van de Erlecomsedam. De dwarsdijk/

Querdamm ligt op de grens met Duitsland en is in 1855 

aangelegd om het Duitse dorpje Zyfflich te beschermen 

tegen overstromingen van de Waal. 

Historische weg Nijmegen - Kleef

Aan de voet van de stuwwal ligt de oude Rijksweg, nu 

grotendeels opgewaardeerd naar de N325. Deze weg 

vormt de historische verbinding tussen Nijmegen en de 

Duitse steden Kranenburg en Kleef.

C

C

D

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

B

A

C

E

D

A.
B.
C.
D.
E.

Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
Dijkdorpen
Oortjeshekken en Bisonbaai
Groenlanden
De Stadswaard
De dijk als drager van de recre-
atieve hoofdstructuur

KERNKWALITEITEN

Overwegend luw gebied

Het gebied is overwegend luw met ondanks de nabij-

heid van de stad Nijmegen verrassend weinig stedelijke 

ontwikkelingen. De bebouwing is overwegend gecon-

centreerd in kleine dorpen en dijklinten en er is alleen 

lokale bedrijvigheid in kleine bedrijventerreinen. 

De meeste dorpen en buurtschappen zijn ontstaan op 

en langs de dijk, m.u.v. van Leuth en Persingen.

Uitloopgebied van Nijmegen

Het gebied is al lange tijd een geliefd uitloopgebied 

van Nijmegen en verschillende bijzondere plekken met 

een regionale bekendheid, zoals Oortjeshekken en 

Groenlanden. De “Stadswaard” is ten opzichte van het 

historisch centrum van Nijmegen speciaal ingericht als 

een soort stedelijk uitloopgebied vanaf de Waalkade. 

De dijken vormen de dragers van de recreatieve hoofd-

structuur in het gebied, maar in de Ooijpolder zijn, 

door inspanningen van de Ploegdriever, diverse boeren- 

wandelpaden langs de weilanden gemaakt. 

A

A

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

B

C C

D

A.
B.
C.
D.

Benutten kwelpotenties voor natuur
Vergroten inzijging op hogere gronden
Verstedelijking op de droge gronden
Versterken karakteristieken van de verschillende landschap-
pen op de overgang

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

Herkenbare gradiënt van Stuwwal naar Waal
• Landschappelijke gradiënt respecteren, zichtbaar en beleefbaar

maken.

• De gradiënt met overgang van hoog naar laag, droog naar nat, is

sturend voor ruimtelijk gebruik en inrichting.

• Versterken van de karakteristieken van de verschillende landschap-

pen op de overgang van hoog naar laag.

• Stimuleren van kwel in de komgebieden en ecologische potenties

van kwel benutten.

• Ontwikkel bijvoorbeeld de kwelpotentie van Het Meer: creëer t.b.v.

nieuwe natuur kwelmoerassen in de openheid en moerasbossen

tegen de stuwwalrug. Deze maatregel bevordert zowel de wa-

terkwaliteit als de waterkwantiteit (berging).

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

Cirkul van Ooij. De openheid van deze kommen is waardevol en vormt een 

contrast met de meer besloten oeverwal, hogere zandgronden de stuwwal. 

Ook hebben deze open gebieden een waarde als ganzenrustgebied.

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 en de hogere zandgronden op de stuwwal. Lagere hagen

vormen hierop een uitzondering;

• 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: ontwikkel verbin-

dingen tussen de stuwwal en de Waal;

• Stimuleren van een sterke en duurzame landbouw.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

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
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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 lommerijke 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;

•	 Versterk biodiversiteit en kleinschaligheid en afwisseling landschap 

door aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. 

Herstel de heggenstructuur van de Groenlanden;

•	 Versterk het kleinschalig recreatieve netwerk. Ontlast de dijk: Zorg 

voor een goede balans in recreatiedruk. Bijvoorbeeld door deze (tot 

Oortjeshekken) in het weekend autovrij of autoluw te maken. Verbind 

de dorpen met de rivier, de kommen en de stuwwal;

•	 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 lommerijke 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 groengebieden;

•	 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.

Ooij

Erlecomse Polder

Ooijse Graaf

Waal

A

A

A

B

B

C

C

D

D

Ontwikkel de Waalmeander Ooijse Graaf tot aaneengeslo-
ten herkenbare structuur
De Ooijsche graaf vormt een oude Waalmeander in de polder van Erlecom. 

Op een aantal plekken is de meander verdwenen, waardoor deze histori-

sche structuur niet meer goed herkenbaar is.

•	 Benut klimaat-, water- en natuuropgaven om deze verdwenen delen 

van de meander te herstellen.

•	 Verbind het dorp Ooij met deze meander als uitloopgebied en onder-

deel van een wandelroute naar de rivier.

•	 Combineer de herstructurering/transformatie van de steenfabrieks- 

terreinen langs de dijk met het herstel van de Waalmeander.

•	 Versterk de herkenbaarheid van watererfgoed, zoals tichelgaten, oude 

steenovens en voormalige smalspoor tracés.
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Uitzicht Derdebaan Vrijheidsmuseum, foto: Gemeente Berg en Dal
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Deelgebied
Stuwwal van 
Nijmegen & 
Groesbeek
Streekgids Rijk van Nijmegen
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Deelgebied Stuwwal van Nijmegen, Groesbeek & 
Malden
Motto: Weids golvend stuwwallandschap

Karakteristieke foto’s

Zicht op het kerkje van Persingen vanaf de stuwwal, foto: Gemeente Berg en Dal

Uitzicht over het glooiende landschap van het dal van Groesbeek, foto: Gemeente Berg en Dal

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  
bewoningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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Nijmegen

Kranenburg 
(DE)

Leuth

Kekerdom

Ooij

Beek

Berg en dal

Groesbeek

Malden

Wijchen

Beuningen

Molenhoek

Cuijk

Heumen

Overasselt
Grave

Mook

Plasmolen

Breedeweg

De Horst

Lent

Gendt

INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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B

A

C

E

F

G

D

Beboste toppen van de stuwwal met enkele open 
enclaves, als de Vlierenberg
Steile wanden van de stuwwal in het noorden
Flauw aflopende westelijke flank met historische 
escomplexen rondom Malden
Relatief recente bosontginningen op de flauwe 
hellingen van het dal van Groesbeek
Broekontginningen in het bekken van Groesbeek 
met natuurgebied ‘de Bruuk’
Motteburcht Mergelpe
Jachtslot De Mookerheide

A.

B.
C.

D.

E.

F.
G.

Essenlandschap
Bos
Heide
Droge heide- en bosontginning
Kampenlandschap
Natte heide- en broekontginning
Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Glooiend stuwwallandschap tot aan de Waal

Het gebied ligt op het stuwwalcomplex dat loopt van 

Nijmegen tot Kleef. Oorspronkelijk was de stuwwal ook 

verbonden met Montferland, maar deze is door de Rijn 

weggespoeld. Het gebied kent steile randen ‘kliffen‘ 

aan de noordzijde, daar waar de stuwwal is geërodeerd 

door oude rivierlopen en loopt flauwer af bij de spoel-

zandwaaier in het westen bij Malden en het smelt-

waterdal in oosten bij Groesbeek. De stuwwal heeft 

hoogteverschillen van 10m n.a.p. onderaan, tot toppen 

van 100 meter n.a.p. Op de stuwwalhelling liggen geo-

morfologische kenmerken als droogdalen, spoelzand-

waaiers en het smeltwaterdal van Groesbeek. Dit dal 

vomt het hoefijzervormige open bekken van Groesbeek 

met vochtige laagtes, schone kwel en beekjes.

Reliëf- en contrastrijk stuwwallandschap

Grote delen van de stuwwal zijn bedekt met aaneen-

gesloten bossen met enkele open enclaves, zoals de 

Vlierenberg. Langs de noordelijke steile flank ligt een 

arcadisch en geaccidenteerd buitenplaatsenlandschap 

met landhuizen, parkbossen, dalen en bronbeekjes. 

Op de flauwe hellingen op de westelijke flank rondom 

Malden lag historisch een reeks van open essen, 

waarvan een groot deel is volgebouwd. Op de oostelij-

ke flanken in het open bekken van Groesbeek ligt een 

landschap van relatief recente bosontginningen met 

enkele oudere essen. In het nattere dal liggen de broek- 

ontginningen met weidegrond en het natuurgebiedje 

de ‘Bruuk’.

Divers erfgoed

Het gebied heeft een lange historie en sporen uit ver-

schillende lagen van de geschienis zijn goed zichtbaar 

in het gebied. Nijmegen is gesticht door de Romeinen 

en overblijfselen en verwijzingen naar de Limes 

(UNESCO-waarde) zijn aanwezig, zoals sporen van een 

Romeinse wachttoren en aquaducten.

Uit de middeleeuwen zijn meerdere versterkte burchten 

te zien, zoals de Motteburcht Mergelpe. Het reliëf- 

en bosrijke gebied was vanaf de late middeleeuwen 

zeer geliefd bij de adel, wat heeft geleid tot verschil-

lende landgoederen en buitens, zoals Jachtslot De 

Mookerheide, Huize Rhatia, het Holthurnsche Hof, Villa 

Dalhof en verschillende instellingsterreinen. 
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B

B

A

A

C

Open flanken van de stuwwal
Doorgaande, besloten bossfeer van Nijmegen tot 
Reichswald
Lange zichtlijnen over het Bekken van Groesbeek

A.
B.

C.

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

Open flanken van de stuwwal

De glooiende flanken van de stuwwal rond Groesbeek, 

met hierop de deels open cultuurlandschappen, zorgen 

voor een sterke beleving van het reliëf en het gebied 

voelt als het ‘Zuid-Limburg van Gelderland’. Vanaf de 

hellingen heeft men weidse panorama’s over het lager 

gelegen land en de omliggende stuwwallen.

Doorgaande, besloten bossfeer van Nijmegen tot 

Reichswald

De hoogste delen van de stuwwal zijn veelal begroeid 

met een stevige en continue bosstructuur. Het vormt 

een gesloten bladerdak van Nijmegen tot aan Kleef. 

In het bos bevinden zich diverse open agrarische encla-

ves zoals de Vlierenberg en de Meiberg

Lange zichtlijnen vanuit het bekken naar omringende 

stuwwal en vice versa

Vanuit het laaggelegen bekken van Groesbeek zijn de 

omliggende stuwwallen altijd goed te zien als beboste 

heuvels. Dit geldt voor de stuwwal van Nijmegen, maar 

ook voor het Reichswald in Duitsland.

Zicht op bakens buiten het gebied

Vanaf de hoge plekken in het gebied heeft men feno-

menale zichten op de dorpen en steden in de omgeving 

en het rivierdal van de Rijn en Waal. In de dorpen in 

het dal zelf zijn de kerktorens niet zo hoog, maar de 

kerktorens buiten het gebied vormen duidelijke herken-

ningspunten van de dorpen en steden als Kranenburg in 

Duitsland en het kerkje van Persingen.
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B

A

C

E

D

Maas-Waalkanaal
Stuwwal als onderdeel van stuwwalcomplex 
Nijmegen-Kleef
Ring van oude landgoederen als basis voor structuren 
in Nijmegen-zuid en -west
Nijmegen als vesting met verschillende radiaalwegen
Radiaalwegen van Groesbeek op een kleinere schaal

A.
B.

C.

D.
E.

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

KERNKWALITEITEN

Maas-Waalkanaal aan de voet van de stuwwal

Het Maas-Waalkanaal verbindt de Waal en de Maas 

met elkaar en volgt de voet van de stuwwal van 

Nijmegen. Het noordelijke deel ligt aan beide kanten 

ingesloten door de stad en in het zuiden ligt het kanaal 

deels vrij in het landschap. Het kanaal vormt een eigen 

zone in het landschap met aan weerszijden dijken, 

laanbeplantingen en de bijbehorende sluiscomplexen 

en bruggen.

Stuwwal is onderdeel van de grotere stuwwal van 

Kleef

De stuwwal van Nijmegen is onderdeel van een groter 

stuwwalcomplex wat doorloopt tot ver voorbij Kleef, 

met onder andere de Jansberg en het Reichswald. 

De stuwwal heeft in de basis een opbouw van bos op 

de hogere delen en de dorpen en bouwlanden op de 

flanken. De insnijding van de spoorlijn naar Groesbeek 

geeft een ‘doorsnede’ van de stuwwal.

Een ring van bossen en (voormalige) landgoederen 

aan de zuid- en westzijde van de oude stad Nijmegen

Veel van de uitbreidingswijken van Nijmegen dragen 

de naam van oude landgoederen als Heijendaal, 

Winkelsteegh en Duckenburg en van deze landgoede-

ren zijn deels nog structuren herkenbaar in het stedelijk 

weefsel. 

Nijmegen als historische stad met radiaalwegen die 

zich naar alle richtingen uitstrekken:

• Dorpenweg Nijmegen-Mook als oude rijksstraat-

weg met groene wiggen tussen de dorpen (St. 

Annastraat, Rijksweg). De weg volgt de flank van 

de stuwwal, heeft een ruim profiel en staat nog 

deels in de laanbeplanting;

• De Rijksstraatweg Ubbergen-Beek-Kranenburg, als

‘lage route’ met een reeks van monumentale huizen

en buitens aan de voet van de stuwwal;

• Oude Kleefse Baan als ‘hoge route’ richting

Kranenburg, over Berg en Dal. (Romeinse weg);

• Groesbeekseweg-Nijmeegsebaan (weg door het

bos, langs kloosterterreinen en instellingen);

• Daarnaast radiaalwegen naar Beuningen en Grave

(Graafseweg, historisch over de Teersdijk).

Radiaalwegen van Groesbeek met wegdorpen en 

bosbanen

Ook Groesbeek kent een duidelijk radiaalstuctuur van 

wegdorpen en bosbanen die het dorp verbinden met de 

omgeving.

• Radialen, zoals de Zevenheuvelenweg, Wylerbaan,

Nijmeegse Baan, Maldense Baan, Heumense Baan,

Mookse Baan.

• Wegdorpen als onderdeel van de radialen:

Grafwegen, Breedeweg, de Bruuk.

• Bosbanen (Vlagbaan, Mooksebaan, Rijlaan,

Langebaan).
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BA

C

E

F

D

Radiale wegenstructuur tussen de dorpen en 
Nijmegen
Snelfietsroute Nijmegen-Kleef op het oude spoor-
traject
Afrikamuseum
Tivoli
Heilig Landstichting
Vrijheidsmuseum

A.

B.

C.
D.
E.
F.

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



-   47Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap  I  Rijk van Nijmegen

STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Grote diversiteit in functies ingepakt in groen

Het gebied op de stuwwal van Nijmegen kent een grote 

diversiteit aan functies, als natuur, landbouw, wonen, 

werken, recreatie, instellingsterreinen, etc.  

Het gebied kent een grote dynamiek van vele kleine 

ontwikkelingen.

Forensendorpen aan de radialen met rug in het bos

In het gebied liggen verschillende dorpen van ver-

schillende maat, die zijn gericht op Nijmegen, zoals 

Groesbeek, Malden en Mook. De dorpen liggen vrijwel 

allemaal met hun rug in het bos en zijn onderling 

verbonden door radiale wegenstructuren. Ook ligt, 

deels op het oude spoortraject, een snelfietsroute voor 

forensen tussen Nijmegen en Kleef.

Recreatief sterk ontwikkeld gebied

Het gebied is al lange tijd geliefd bij verblijfsrecrean-

ten en er is een scala aan (boeren-)campings, hotels, 

B&B’s ed. Het is één van de bekendste vrijetijdsland-

schappen van Gelderland, met regionaal en deels ook 

nationaal bekende toeristische attracties en musea, als 

het Afrikamuseum, Tivoli, de Heilig Landstichting en 

Vrijheidsmuseum Groesbeek.

Het gebied vormt ook een belangrijk uitloopgebied 

voor Nijmegen en Groesbeek, met sterke verbindingen 

naar Duitsland.
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Inpassing van dissonanten

A.

B.

C.

D.
E.

Versterk het landschapsmozaïek in het Bekken van 
Groesbeek
• Vorm de bossen op de stuwwal geleidelijk om van jonge monotone

naaldbossen naar structuurrijke loofbossen.

• Zet in op een aantrekkelijk palet van grondgebruiksfuncties en sferen

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek op de

flanken van de stuwwal.

• Voorkom het aan elkaar groeien van de kernen Groesbeek,

Breedeweg, Grafwegen en De Horst door het ontwikkelen van ‘groene

wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw, natuur, recrea-

tie en incidentele bebouwing.

• Versterk de biodiversiteit, de kleinschaligheid en afwisseling van het

landschap door aanleg en beheer van groene gebiedseigen land-

schapselementen zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen

en bosschages.

• Behoud het open karakter van de oude akkercomplexen op de flanken

van de stuwwal.

• Ontwikkel coulissenbosjes in de voormalige bosgebieden op de

stuwwal zoals rondom Klein Amerika. Benut daarbij de structuur van

de historische ‘banen’. Aandachtspunt is het behoud van de weidse

zichten over het Bekken van Groesbeek.

• Zorg voor een juiste inpassing van dissonanten in de ‘vergezichten‘

zoals grote agrarische bedrijven/hallen, stads- en dorpsranden, cam-

pings etc.

• Versterk de landschappelijke gradiënt van hoog naar laag, van droog

naar nat. Benut de ecologische potenties van uittredend kwelwater

langs beken en laagtes.

• Ontwikkel een aangesloten groenblauwe structuur langs de beken

als ecologische verbinding tussen de brongebieden (o.a De Bruuk) en

Duitsland/Waal.

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met het

omliggende landschap en ontwikkel recreatieve verbindingen haaks

op de gradiënt.

Voor meer inspiratie en informatie

• Landschapsontwikkelingsplannen gemeenten

• Voorbeeldenboek Berg en Dal (BoschSlabbers)

Ruimtelijk Perspectief Bekken van Groesbeek
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.

A

B

C

D

E

Ontwikkelen van groen wiggen tussen de kernen en 
groene zachte dorpsranden
Versterken coulissenstructuur voormalige bosgebie-
den, met behoud van zichten
Ontwikkelen van een groen/blauwe structuur rich-
ting Duitsland en de Waal
Versterken van de radiaal structuur Groesbeek
Versterk het recreatief netwerk haaks op de gradiënt
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Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern enn landschap  
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal)

Versterk het landschapsmozaïek op de westflank van de 
stuwwal rondom Malden
•	 Vorm de bossen op de stuwwal geleidelijk om van jonge monotone 

naaldbossen naar structuurrijke loofbossen.

•	 Zet in op een aantrekkelijk palet van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek op de 

flanken van de stuwwal.

•	 Voorkom het aan elkaar groeien van Malden met Nijmegen en 

Molenhoek door het ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ met ruimte 

voor landbouw, natuur, recreatie en incidentele bebouwing. (Elshof/

Grootstal, Lierdal).

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene gebiedseigen landschapselementen 

zoals lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages. 

•	 Geef vorm aan de dorpsrand en dorpsentrees. Creëer zachte geleide-

lijke groene overgangen tussen dorp en landschap. Vergroot de uit-

loopmogelijkheden door het versterken van het recreatieve netwerk 

rondom het dorp.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

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

Veelkleurig palet aan landelijke functies op de gradiënt van hoog naar laag
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Creëer zachte overgangen tussen landschap en stedelijk gebied
Ontwikkel de dorpenweg als herkenbare structuur

A

B

C

D

E

F
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Versterk de radiaalwegen van Nijmegen en Groesbeek als 
verbindingen naar het buitengebied en stads-/dorpsentrees
• Versterk de herkenbaarheid van het historisch tracé, zowel in de

kernen als daarbuiten: bijvoorbeeld door eenduidige laanbeplanting.

• Aangename verblijfskwaliteit door passende herinrichting van het

profiel: faciliteren van zowel langzaam als zwaar verkeer. Let hier wel

op efficiënte routing: niet elk fietspad hoeft 4 meter breed te zijn, om

asfaltering van het buitengebied te voorkomen.

• Ontwikkelen van hoogwaardige functies langs de weg, met een repre-

sentatief gezicht naar de weg.

• Oude landschappelijke structuren zoals lanen, houtwallen, bosscha-

ges, landgoederen, paden en waterlopen behouden binnen het stede-

lijk weefsel en ontwikkelen als verbinding tussen kern en landschap.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Inrichtingsplan Lawickse Allee Wageningen, Bureau Nieuwe Gracht

Referentiebeeld Beringen aan ‘t water, Masterplan Kanaalzone Beringen, 
Ontwerpbureau BUUR

Versterk de zone langs het Maas-Waalkanaal als dyna-
misch woon- en werklandschap
• Ontwikkel de dorpen en Nijmegen met een gezicht naar het kanaal.

• Zorg voor doorlopende routes en beplantingsstructuren langs de

oevers.

• Benut kwelpotenties langs het kanaal, met name in het zuidelijk deel.

• Ontwikkel aantrekkelijke verbindingen over het kanaal.

• Onderzoek mogelijkheden voor nieuwe woningbouw op voormalige

bedrijventerreinen, gekoppeld aan kanaal met nieuwe haventjes e.d.

Voor meer inspiratie en informatie:

• Kanaalzone Beringen, Ontwerpbureau BUUR

• Kanaalzone Alkmaar
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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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