
Entree Gelderse Poort

De Stadswaard, de Oude Waal en de  
Vlietberg sluiten direct aan op de binnenstad 
van Nijmegen. Daarmee is deze uiterwaard  
dé Entree van de Gelderse Poort. Dit is de plek 
waar de meeste bezoekers van de Gelderse 
Poort het gebied zullen binnenkomen. 

Staatsbosbeheer wil hierbij het voorstel voor 
de nieuwe inrichting van het gebied presen- 
teren. Er is onderscheid gemaakt in drie deel- 
gebieden: de Stadswaard, de Oude Waal en de 
Vlietberg.

Infrastructuur en parkeren

Er komt veel gemotoriseerd verkeer in de  
Gelderse Poort en er zijn niet voldoende  
parkeerplaatsen wat ‘wildparkeren’ uitlokt 
(met name op de Vlietberg en Vlietbergweg).
Staatsbosbeheer zou graag zien dat de Ooijse 
Bandijk rustiger wordt en beter kan fungeren 
als recreatieve weg. Om bezoekers op te  
vangen wordt geprobeerd voldoende parkeer-
gelegenheid te realiseren.

Meer weten?

Voor meer informatie over het inrichtingsplan 
kunt u contact opnemen met boswachter  
Gerrit van Scherrenburg.
 
Beheerseenheid Gelderse Poort
Ooyse Bandijk 36| Ooij
T 026-6632470 

Inrichtingsplan Stadswaard - Oude Waal

Vlietberg
De Vlietberg is een stilte-eiland in de Gelderse  
Poort. De hoofdfunctie wordt hoogwater-
vluchtplaats voor grote grazers en andere  
dieren. Beschutting voor de grazers zal  
ontstaan door spontane ontwikkeling van 
hardhoutooibos en stroomdalgrasland.  
Om meer variatie in het gebied te brengen zal 
her en der wat vergraven worden zodat een  
geschikte uitgangssituatie ontstaat. 

Het gebied zal het grootste deel van het jaar 
vrij toegankelijk zijn, maar tijdens hoogwater, 
als het gebied als hoogwatervluchtplaats  
functioneert, zal een gedeelte van de Vlietberg 
afgesloten worden om voldoende rust te  
garanderen. De route van de Stadswaard langs 
de zuidkant van de Vlietberg via de Zwarte 
Weg naar het natuurgebied de Groenlanden 
blijft bestaan. 

Oude Waal
De Oude Waal (ook wel Buiten Ooij) is een  
zomerpolder met daarin gelegen een voor-
malige rivierloop (de Oude Waal). Het gebied 
heeft een hoge natuurwaarde. Het is een van 
de weinige plekken in ons land waar laag- 
dynamische riviernatuur van deze omvang 
voorkomt. De ontwikkeling en het herstel van 
moeras en nat grasland is ook een van de  
doelen van de Europese wetgeving, Natura 
2000, waarvoor grote delen van de Gelderse 
Poort zijn aangewezen.

Door pleksgewijze afgraving wordt meer riet-
moeras en nat grasland gecreëerd waardoor 
nieuw leefgebied ontstaat voor o.a. moeras- 
vogels. Vanwege de kwetsbaarheid van de te 
ontwikkelen natuur is het gebied niet toe- 
gankelijk, maar wel beleefbaar vanaf de dijk, 
de Vlietberg en de Zwarte weg.

Stadswaard 
De Stadswaard is de uiterwaard die grenst  
aan de binnenstad van Nijmegen. Hier kan het 
rivierengebied dicht bij de stad beleefd worden.

Om het van oorsprong dynamische karakter 
van de Stadswaard weer een impuls te geven 
en het gebied veel avontuurlijker te maken, 
wordt een periodiek meestromende neven-
geul aangelegd. De uiterwaard is vrij toeganke-
lijk en beleefbaar. Er zijn volop mogelijkheden 
voor struinen, luieren aan de rivier, waden en 
spelen bij de nevengeulen en observeren van 
grazers en andere dieren. 

Contactpersoon Staatsbosbeheer:
Boswachter Gerrit van Scherrenburg
E-mail: g.scherrenburg@staatsbosbeheer.nl

Nieuwe wandelbrug

Vlietbergweg

Zwarteweg
Oversteek grote grazers 
naar Groenlanden


