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1.1  Inrichtingsplan 
Staatsbosbeheer is al geruime tijd eigenaar en beheerder van het natuurgebied Oude Waal 

bij Nijmegen, dat onderdeel uitmaakt van de Gelderse Poort. Recent zijn de Stadswaard, de 

Vlietberg en vrijwel alle tussenliggende agrarische percelen van deze uiterwaard ook aan 

Staatsbosbeheer overgedragen (fi guur 1). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dit buitendijkse 

gebied als één samenhangend geheel te gaan beheren. Bovendien sluit de Oude Waal aan op 

het binnendijks gelegen natuurgebied Groenlanden en de bovenstrooms gelegen uiterwaard 

Bisonbaai (fi guur 2). Voor het bekade deel van de uiterwaard wordt in dit rapport de historische 

naam Buiten Ooij gebruikt. De Oude Waal vormt hier dus een onderdeel van. 

Mede omdat het gebied voor de stad Nijmegen als entree van de Gelderse Poort fungeert, 

heeft Staatsbosbeheer in overleg met betrokken partijen een visie voor het gebied Oude Waal - 

Stadswaard opgesteld (Bonekamp, 2007). Voortbordurend op deze visie is in dit rapport op 

basis van deelstudies (historische morfologie, hydrologie en ecologie) een inrichtingsplan 

uitgewerkt voor de verschillende deelgebieden (Buiten Ooij met Oude Waal, Stadswaard en 

Vlietberg). 

1   Inleiding
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Figuur 1. Onderzoeksgebied met de deelgebieden Buiten Ooij (met Oude Waal), Stadswaard en 
Vlietberg en de loop van de zomerkade met de Waardse sluis. De winterdijk vormt de buitengrens 
van het studiegebied. Het Zeumke in de Stadswaard is het restant van een oude rivierloop. Tegen-
over het buurtschap Tiengeboden liggen enkele rietvelden. Tussen de Vlietberg en de winterdijk 
ligt de Zwarte weg. Aan de noordoostzijde ligt het hoogwatervrije gebied van de voormalige 
steenfabriek Den Alver. Deze terp wordt ook wel Koepel genoemd. 

1.2  Visie
De hoofdlijnen van de visie op de drie deelgebieden binnen plangebied zijn: 

• Stadswaard: speeluiterwaard voor stedelingen met etalagefunctie voor de natuur elders 

in de Gelderse Poort;  

• Vlietberg: hoogwatervluchtplaats voor grote grazers met daarnaast woonfunctie;

• Oude Waal: uitbreiding rietmoeras en vochtig grasland met hoge natuurwaarde door in te 

zetten op laagdynamische natuur, niet toegankelijk maar wel beleefbaar vanaf de randen. 

Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente Nijmegen gewerkt aan de realisatie van 

een nieuw natuuractiviteitencentrum in de omgeving van de Waalkade en de Stadswaard, een 

brug over ’t Meertje om de Stadswaard bereikbaar te maken vanuit de stad en verkeersmaat-

regelen waaronder de aanleg van een transferium cq. nieuwe parkeervoorziening, die moeten 

leiden tot een vermindering van de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in het gebied. Deze 

thema’s vormen aparte projecten die buiten dit inrichtingsplan vallen, maar ze worden 

uiteraard wel meegenomen bij de inrichting van de Stadswaard.  

Koepel

Zwarte weg

Vlietberg

Buiten Ooij Tiengeboden

Oude WaalStadswaard

Waardse sluis
Zeumke

Zomerkade
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1.3  Beleid 

1.3.1  Waterbeleid (Rijkswaterstaat) 
Het gehele plangebied is buitendijks gebied en valt onder de Wet Beheer Rijkswaterstaats-

werken. Dit om de veiligheid in het rivierengebied te waarborgen. Het is dus van belang dat 

de voorgestelde inrichtingsmaatregelen en de te verwachten spontane vegetatieontwikkeling 

niet leiden tot een verminderde doorstroming of waterberging. Hoewel in het kader van 

‘Ruimte voor de rivier’ in het onderzoeksgebied geen ingrepen zijn voorzien om de door-

stroomcapaciteit te vergroten, is het creëren van voldoende overruimte voor de te voorziene 

natuurontwikkeling een belangrijk uitgangspunt van dit inrichtingsplan. 

Daarnaast loopt momenteel nog het project Stroomlijn, waarbij het beheer van ‘onvergund’ 

groen in het winterbed wordt aangepakt. 

1.3.2  Natura 2000 
Het gehele plangebied m.u.v. de bebouwing is aangewezen als Europees beschermd natuur-

gebied op basis van zowel de Vogel- als Habitatrichtlijn (fi guur 2). Het maakt onderdeel uit 

van het gebied de Gelderse Poort. Hiervoor zijn de volgende kernopgaven geformuleerd in 

het Natura 2000, doelendocument (Ministerie van LNV, 2006): 

• Vochtig alluviaal bos,

• Rietmoeras (met als beheeropgave sense of urgency),

• Grasetende watervogels,

• Droog stroomdalgrasland. 

Naast deze kernopgaven zijn er voor de Gelderse Poort nog instandhoudingsdoelen voor de 

habitattypen eutrofe meren met fonteinkruiden en krabbenscheer (waar o.a. de Zwarte stern 

van afhankelijk is), slikkige rivieroevers, voedselrijke zoomvormende ruigten langs bosranden 

en laaggelegen schraal hooiland (in het gebied vooral op dijken). Daarnaast zijn er instand-

houdingsdoelen geformuleerd voor broed- en wintervogels en andere beschermde dier-

soorten. Relevante soorten voor het plangebied betreffen Grote en Kleine modderkruiper, 

Kamsalamander, Bever, Dodaars, Roerdomp, Woudaap, Porseleinhoen, Kwartelkoning, Zwarte 

stern, IJsvogel, Blauwborst, Grote karekiet en overwinterende eenden en ganzen (hoofdstuk 4). 

Voor het deelgebied Oude Waal is vooral de kernopgave rietmoeras aan de orde. Daarnaast zijn 

er goede kansen voor herstel en uitbreiding van het habitattype eutrofe meren met fontein-

kruiden en krabbenscheer. Deze opgave kan worden samengevat als het versterken van 

moerasachtige systemen in laagdynamisch gebied en het inzetten op meer kwaliteit door 

ontwikkeling van Krabbenscheervegetatie (tevens broedbiotoop Zwarte stern en Groene 

glazenmaker) en rietvegetatie (Roerdomp, Grauwe gans, Grote karekiet, Porseleinhoen en 

Kwak). In opdracht van Vogelbescherming Nederland en de Provincie Gelderland is overigens 

een rapport opgesteld over moerasontwikkeling in de Ooijpolder gericht op inrichting en 

beheer ten behoeve van de vogelrichtlijnsoorten Roerdomp, Zwarte stern en Grote karekiet 

(van der Hut e.a., 2005). 

Voor de deelgebieden Stadswaard en Vlietberg zijn vooral de kernopgaven droog stroomdal-

grasland en ooibos relevant, maar er liggen ook kansen voor slikkige rivieroevers en zoom-

vegetaties. 
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Figuur 2. Kaart met begrenzing Natura 2000 van zuidwestelijk deel van de Gelderse Poort (bron: Alterra). 

1.4  Ontwerpprincipes t.b.v. natuur 
De hoofdlijnen van de visie zijn vertaald in de volgende ontwerpprincipes voor natuur voor 

de verschillende deelgebieden van het op te stellen inrichtingsplan.

Buiten Ooij met Oude Waal 
Naast bestaande natuur in de vorm van rietmoeras (ca. 15 ha) en open water met waterplanten 

en moeras (ca. 30 ha) dient op de resterende gronden (grasland en twee kleine zandputten) te 

worden ingezet op de ontwikkeling van ca. 25 ha extra rietmoeras (deels in de vorm van veel 

randlengte) en ca. 15 ha vochtig grasland door maaiveldverlaging waarbij biotoop voor riet- en 

moerasvogels wordt gecreëerd evenals natuurlijke zonering om voldoende rust te waarborgen 

zowel tijdens broedseizoen als voor doortrekkende en overwinterende watervogels. Ca. 20 ha 

grasland blijft onvergraven droger ruig grasland. In totaal ontstaat dan (minimaal) 40 ha riet-

moeras binnen een oppervlak van ruim 100 ha met een mozaïeklandschap van open water, 

vochtig en droog grasland plus struweel. Het areaal van 40 ha is overigens afgeleid uit de studie 

naar kansen voor moerasvogels in de Ooijpolder (van der Hut e.a., 2005) en houdt verband met 

biotoop- en populatie eisen van bedreigde moerasvogels.    
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In de studie dient nader te worden uitgewerkt hoe de waterpeildynamiek van de zomerpolder 

het best zou kunnen worden uitgevoerd om deze biotopen te ontwikkelen; d.w.z. met of zonder 

sluis maar evt. wel met vaste drempel, ofwel wel of geen actief waterpeilbeheer rekening 

houdend met de gemiddelde rivierpeilen (hoofdstuk 3). Vervolgens kan worden afgeleid tot 

op welke hoogte maaiveldverlaging dient plaats te vinden om (riet)moeras en vochtig grasland 

te ontwikkelen. De locaties waar dit zou kunnen gebeuren volgen uit de resultaten van het 

historisch morfologisch onderzoek (hoofdstuk 2) en de eerste resultaten van bodemonderzoek 

naar de dikte van roofgrond-, klei- en zandlagen (Meet bv, 2008).  

Stadswaard
In deze hoogdynamische uiterwaard is de aanleg van een (periodiek) meestromende nevengeul 

voorzien die ruimte creëert voor verruwing (ruigte, ooibos) elders in het onderzoeksgebied. 

De inzet is een geul met een lengte van ca. 1,5 km en een breedte van 50-75 m waarbij in totaal 

9 ha water en slikoevers ontstaat.   

Vlietberg
Hier is spontane ontwikkeling van begraasd hardhoutooibos en stroomdalgrasland op 

gesaneerd hoogwatervrij industrieterrein (ca. 6 ha ) voorzien. 

1.5  Overige aspecten 
In het inrichtingsplan zal naast de natuur- en rivierkundige aspecten ook speciale aandacht 

uitgaan naar recreatieve en cultuurhistorische aspecten. Het benutten van mogelijkheden voor 

recreatie in de Stadswaard is een van de speerpunten voor de gemeente Nijmegen. Cultuur-

historie is een van de belangrijke aandachtspunten voor de aanwijzing van de Gelderse Poort 

als Nationaal Landschap. 

Tenslotte is handhaving van de bereikbaarheid van de Vlietberg i.v.m. bestaande bebouwing 

een uitgangspunt. Bovendien rust er ook een erfdienstbaarheid op de kavels van de terp de 

Koepel t.b.v. de bewoners van de Vlietberg. Indien de Vlietbergweg is overstroomd en de Weerdse 

dam nog niet, mogen bewoners van de Vlietberg gebruik maken van de mogelijkheid om via de 

Koepel de Ooijse bandijk te bereiken en vice versa. Deze situatie doet zich in de praktijk voor 

bij waterstanden tussen 11.90 en 12.35 + NAP bij Nijmegen.   

In fi guur 3 is de actuele eigendomssituatie in het onderzoeksgebied weergegeven. 
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Figuur 3. Eigendomssituatie in het onderzoeksgebied (stand van zaken zomer 2008). 
Alle gronden van de Stadswaard en de Buiten Ooij zijn eigendom van Staatsbosbeheer met 
uitzondering van de volgende percelen. 
Binnen de zomerkade liggen nog drie particuliere agrarische percelen (groen) inclusief voor-
malige kleiput. De buiten de zomerkade gelegen particuliere percelen zijn met rood aangegeven. 
De eigendomssituatie op de Vlietberg is hier niet weergegeven, maar het voormalige bedrijven-
terrein zal na sanering worden overgedragen aan Staatsbosbeheer.   
De rivieroever is eigendom van de Dienst der Domeinen (Rijkswaterstaat), de Vlietbergweg van 
de gemeente Nijmegen en de winterdijk inclusief aangrenzende taluds en het afwaterings-
kanaal van de Oude Waal van het Waterschap Rivierenland. 
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Deze uitvoerige deelstudie is uitgebracht als apart rapport en laat aan de hand van historisch 

kaartmateriaal zien hoe de Oude Waal vanaf de 17e eeuw is geëvolueerd van dynamische hoofd-

bedding van de Waal tot verlaten rivierarm in een uiterwaard (Buiten Ooij). Door de aanleg 

van een kade rond 1720 is de Buiten Ooij een uiterwaard met verlaagde dynamiek geworden. 

Ondanks alle afgravingen en exploitatie is de opbouw van omstreeks 1678 (zie fi guur bij begin 

hoofdstuk) in de ondergrond nog intact en herkenbaar in de moerassige stukken, de lobben, 

het eiland, het schiereiland en het water. 

Ook de gehele ontwikkeling van de Stadswaard vanaf de 18e eeuw en het vrijwel volledig 

vastleggen van de rivierloop aan het eind van 19e eeuw wordt uitgebreid besproken. Het is van 

oorsprong een zeer dynamische uiterwaard (fi guur 4), waar rivierkundige processen in open 

gemaakte nevengeulen levend gehouden kunnen worden. Het kan een zeer inspirerende 

uiterwaard worden, waar de stedelingen vlakbij de stad het wezen en de schoonheid van de 

oude zandrivier kunnen gaan beleven. 

   
 Historische morfologie2
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Figuur 4. Tranchotkaart van 1820 waarop het dynamische karakter van de Stadswaard goed 
zichtbaar is met zandbanken (S), nevengeulen (blauw) en wilgenstruwelen (gestippeld). 
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3.1  Inleiding
In het studiegebied is de rivierdynamiek van de Waal het meest in het oog springende natuur-

lijke proces. De periodieke overstromingen zorgen voor de aanvoer van sediment, voedings-

stoffen en plantenzaden. Op beperkte schaal, met name langs de oevers van de rivier, is er 

ook sprake van erosie. De huidige zomerkade heeft grote invloed op de mate waarin de rivier-

dynamiek in het gebied doorwerkt en verdeelt de uiterwaard in een laagdynamisch en een 

hoogdynamisch deel. De zomerkade is in de 18e eeuw aangelegd om het landbouwgebied te 

vrijwaren van zomerhoogwaters. Nu de landbouw grotendeels uit de uiterwaard is verdwenen 

en het gebied een natuurfunctie krijgt is het mogelijk om het functioneren van de kade en 

daarmee de overstromingsfrequentie van de uiterwaard nader te bekijken (zie 3.2). Delen van 

de uiterwaard, met name in de Stadswaard, zijn in de afgelopen eeuwen door sedimentatie 

sterk opgehoogd, waardoor de dynamiek er is afgenomen. Er zijn mogelijkheden om deze 

dynamiek weer te vergroten door een gedeelte van de uiterwaard te verlagen, waardoor de 

rivier er weer meer invloed krijgt en sedimentatie en erosie opnieuw actief worden (zie 3.3). 

Veranderingen in de hoogteligging van het maaiveld en de kades in het gebied hebben ook 

invloed op de doorstroming en daardoor op de rivierwaterstanden bij hoogwater. De rivier-

kundige winst die dit oplevert kan interessant zijn vanuit veiligheidsoogpunt en om eventuele 

opstuwende werking van veranderende vegetaties in het gebied op te heffen (zie 3.4). Een ver-

andering in het waterbeheer van de Buiten Ooij met de Oude Waal en van de Stadswaard zal 

ook invloed hebben op de waterstanden binnendijks omdat de grondwaterstromen die het 

binnen- en buitendijkse gebied verbinden, worden beïnvloed (zie 3.5).

  Rivierdynamiek: 
 hydrologie en morfologie3
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Figuur 5. Waterstandcurve Waal ter hoogte van de Vlietberg (RKM 882). 

De waterstanden in het studiegebied schommelen tussen de 5,5 en de 14,5 m. In fi guur 5 is 

de afvoerkromme van de Waal ter hoogte van de Vlietberg afgebeeld met daarin enkele belang-

rijke terreinhoogten. De curve geeft bij iedere afvoer (gemeten op de Bovenrijn bij Lobith) de 

waterstand weer bij de Vlietberg. Over de lengte van het studiegebied is er een verval van 25 cm 

(bij laagwater) tot 45 cm (bij hoogwater) in de rivier. Geheel bovenstrooms in de uiterwaard is 

het peil 15 tot 25 cm hoger en benedenstrooms (bij de Waalbrug) 10 tot 20 cm lager. De zwarte 

cijfers net boven de x-as geven het aantal dagen aan dat een peil wordt overschreden (270 bete-

kent dan dat het peil 270 dagen boven die stand staat). De rode cijfers geven de herhalingskans 

aan (2 betekent dan eens in de 2 jaar).

In tabel 1 zijn de waterstanden ter hoogte van de Vlietberg aangegeven in vergelijking met de 

waterstanden bij Lobith. Ook is aangegeven hoe groot de kans is op een bepaalde stand in de 

zomer en de winter (gebaseerd op het voorkomen ervan in de 20e eeuw).

Tabel 1. Waterstanden Buiten Ooij bij Vlietberg.

Afvoer Lobith Vlietberg Dagen over- Kans  Kans 
 RKM 962 RKM 882 schreden zomer winter 
750 6,9 5,6 363 100% 100% 
1000 7,6 6,2 344 100% 100% 
1250 8,2 6,7 312 99% 100% 
1500 8,8 7,2 270 95% 100% 
2000 9,5 7,8 178 85% 100% 
2500 10,2 8,5 100 66% 99% 
3000 10,9 9,2 58 42% 96% 
4000 12 10,2 26 30% 90% 
5000 12,9 11,1 3 7% 80% 
6000 13,8 11,8 1 2% 55% 
7000 14,5 12,3 0,5 1% 30% 
8000 15 12,7 0,25 1% 18% 
9000 15,5 13 0,13 1% 12% 
10000 15,9 13,3 0,07 0% 4% 
13000 16,9 14,5 0,01 0% 2% 
16000 17,9 15,5 0,001 0% 0%
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3.2  Rivierdynamiek in de Buiten Ooij (laagdynamisch)
De huidige kade rond de Buiten Ooij is in fasen aangelegd en verhoogd. De hoogten van de 

verschillende kadetrajecten verschillen daarom nogal. In grote lijnen is het gedeelte boven-

strooms van de Vlietberg ca 13 tot 13,5 m hoog en het gedeelte benedenstrooms ca. 12,2 m. 

Omgezet in Lobith-standen is dit resp.15,25/ 15.75 m en 14,6 m. De kade overstroomt daarom 

het eerst in het traject tussen de Vlietberg en de sluis, als de waterstand bij Lobith de 14,6 m 

overschrijdt. Dit gebeurt gemiddeld eens in 2,5 jaar. Sinds 1900 werd deze waterstand in 

37 winters overschreden. De Buiten Ooij is hiermee een polder die relatief laat en weinig 

instroomt. De meeste uiterwaarden overstromen tussen 14 en 14,5 m bij Lobith (tot 50 keer 

in de vorige eeuw). De hoge zomerkade veroorzaakt ook dat er soms lange periodes zijn 

zonder overstroming, zoals van 1901 tot 1913 (14 jaar) en tussen 1970 en 1979 (10 jaar). 

De laatste 25 jaar waren er relatief veel overstromingen (13x) en ook in de jaren ’40 en ’50 

was dit het geval (12x). Eenmaal is de zomerkade midden in de zomer overstroomd, in 1983; 

de waterstand bij Lobith kwam toen tot 15,84 m. Deze overstroming viel in een decade met 

opvallend veel zomerhoogwaters, want ook in ’80, ’84, ’86 en ’87 kwam het water in de zomer 

erg hoog, al overstroomde de kade toen net niet. Het zomerhoogwater van 1983 had tot gevolg 

dat de riet- en moerasvegetaties in de Buiten Ooij grotendeels afstierven (van der Steeg, 1984). 

Buiten de reeks in de jaren ’80 kwam het water maar in drie andere jaren tot een vergelijkbare 

hoogte van 13 m in Lobith. 

Overstroming van de hogere zomerkade bovenstrooms van de Vlietberg is in de vorige eeuw 

slechts 10 keer opgetreden. Er is dus maar zelden sprake van een doorgaande waterstroom 

door het gehele bekade gebied van de Buiten Ooij. In de meeste jaren dat de uiterwaard over-

stroomt, vult het gebied zich vanuit het zuidwesten en valt het water daar stil tot dat de hoog-

watergolf voorbij is, waarna het water, eerst over de kade en later via de sluis, weer wegstroomt. 

Het aantal jaren dat de polder in de afgelopen eeuw vol stroomde, is waarschijnlijk groter 

dan 37, omdat de sluis vaak al bij voorbaat zal zijn geopend, enkele dagen voordat een hoog-

waterpiek passeerde. Men wist vroeger niet hoe hoog het water zou komen en voor de zeker-

heid opende men de sluis dan al, om het risico te verkleinen op een overstroming van de kade, 

die vaak erosie van de kade tot gevolg had. 

De laatste 3 jaar staat de sluis ’s winters permanent open en kan de polder iedere winter 

volstromen. Na het winterseizoen wordt de sluis dan gesloten om zo veel mogelijk water op 

te sparen. Ook wordt daarmee voorkomen dat er bij incidenteel zomerhoogwater, water 

instroomt.

Nu het landbouwkundig gebruik van de Buiten Ooij na bijna 350 jaar wordt beëindigd en 

het hele gebied een natuurfunctie krijgt, kan het beheer van de kade opnieuw in overweging 

worden genomen. De uitersten daarvan bevinden zich tussen het in tact laten van de huidige 

kade, op een hoogte van 12,2 m, en het geheel verwijderen van de kade tot op maaiveld (ca 

8 m +NAP) en het weer aantakken van de Oude Waal op de Waal.

Vanuit natuuroogpunt is het wenselijk dat de winterse dynamiek de uiterwaard vaker bereikt 

dan in de huidige situatie. Door een jaarlijkse overstroming wordt namelijk veel water aan-

gevoerd, dat dan in het voorjaar en de zomer langzaam kan wegzakken. Deze dynamiek is 

karakteristiek voor riviersystemen met oeverwallen en kommen, waarbij de kom zich vult 

zodra de oeverwal overstroomt. De Buiten Ooij zou dan fungeren als zo’n komgebied. Meer 

water in het groeiseizoen is ook wenselijk omdat, o.a. door het insnijden van de Waal in de 

bodem (met meer dan 1 m sinds 1900), de rivierwaterstanden in de loop van de vorige eeuw 

in de zomer steeds lager zijn geworden en daardoor de drainerende werking van de rivier op 

het gebied.
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Een open verbinding met de rivier is voor de Buiten Ooij niet wenselijk omdat het gebied dan 

bij lage rivierstanden geheel zou uitdrogen. Ook zouden incidentele zomerse hoogwaters het 

gebied geheel kunnen overstromen. Het is daarom wenselijk de kade zover te verlagen dat kans 

op een winteroverstroming zo groot mogelijk is, terwijl de kans op een zomeroverstroming 

nog klein is. Die meest ideale hoogte ligt op ca 11,2 m. De kans op een winteroverstroming is 

dan groter dan 80% (eens in 5 jaar niet) en de kans op een zomeroverstroming (hoogwater na 

1 april) minder dan 5% (eens in de 20 jaar). 

Een hoogte van 11,2 m komt ook overeen met de hoogte van de huidige oeverwal. Door de kade 

met 1 meter te verlagen kan dus een situatie worden gecreëerd die goed te vergelijken is met 

een natuurlijke oeverwal - kom situatie. Daarbij gaat de voorkeur ook uit naar een zo natuurlijk 

mogelijke overstromingsdynamiek, zonder sluis of andere technisch beheer. Aanbevolen wordt 

om ervaring op te doen met het vasthouden en laten uitzakken van water in de Buiten Ooij 

(zie kader 2). 

Om niet alleen de uiterwaard te laten overstromen, maar ook periodiek de doorstroming te 

bevorderen is het wenselijk dat de hele kadering wordt verlaagd; ook bovenstrooms van de 

Vlietberg. De huidige 13 tot 13,5 m hoge kade zou dan tot ca 12,2 m moeten worden verlaagd. 

Vanwege de bewoning in het noorden is dit alleen mogelijk in het gedeelte tussen de Koepel 

en de Vlietberg. De nieuwe hoogte komt daar precies overeen met de oeverwal op die plaats. 

Door deze verlaging zal er gemiddeld eens per 2 tot 3 jaar enkele dagen doorstroming optreden 

in de Buiten Ooij in vergelijking met eens in de 10 jaar in de huidige situatie. Belangrijk aspect 

hierbij is dat de uitstroom benedenstrooms altijd groter is dan de instroom bovenstrooms om 

opstuwing te voorkomen. Vandaar dat de hoogte van de kade/oeverwal niet lager mag zijn dan 

de huidige hoogte van de Vlietbergweg (12,2m). 

Door het verlagen van de kade en de grotere overstromingskans zal er meer sediment in de 

Buiten Ooij terecht komen dan in de huidige situatie. De overstromingsfrequentie neemt 

immers toe van eens in de 2,5 jaar tot vrijwel jaarlijks en ook het aantal dagen dat water de 

uiterwaard instroomt stijgt. Het zand zal vooral op en net achter de oeverwal terecht komen, 

die daardoor langzaam breder wordt. De klei zal in het gebied binnen de kade terecht komen. 

Omdat erosie ontbreekt zal de uiterwaard hierdoor langzaam ophogen. Uit andere uitwaarden 

is bekend dat de snelheid niet groter is dan enkele millimeters tot 1 cm per jaar. 

In de loop van het groeiseizoen zal het waterpeil in de Buiten Ooij langzaam zakken tot rond 

de 8,5 m. Bij deze stand is alleen in de Oude Waal en in de twee zandwinplassen nog water te 

vinden. Wanneer de twee oude rivierlopen in het gebied worden uitgegraven, dan is het wense-

lijk de nieuwe bodem op ca. 8 m, of iets daaronder, aan te leggen, zodat hier ook permanent 

water zal zijn waar zich rietvegetaties in kunnen ontwikkelen.

 

3.3  Rivierdynamiek in de Stadswaard (hoogdynamisch) 
Uit de historische studie blijkt dat de Stadswaard zich in ca 200 jaar van diepe rivierbodem 

(met een hoogte ca 4 m boven NAP) heeft ontwikkeld tot hoge uiterwaard met een hoogte tussen 

de 10 en 11 meter. In eerste instantie zijn twee eilanden ontstaan met nevengeulen ertussen en 

sinds de rivier is vastgelegd zijn de nevengeulen ook verzand en vol geslibd. De Waal heeft hier 

dus heel veel sediment neergelegd met een snelheid die in sommige jaren meer dan 10 cm heeft 

bedragen. Omdat de Stadswaard nu nog maar weinig overstroomt – de hogere delen 3 dagen per 

jaar en de lagere 25 dagen – is de sedimentatie nu veel geringer dan vroeger. De overstroming-

dynamiek is hierdoor verminderd en omdat de hoge zandige oeverwal het gebied grotendeels 

afsluit, komen hoge stroomsnelheden met erosie niet meer voor. Alleen in de oeverzone is er 

in sommige jaren erosie van de zandstranden en randen van de oeverwal.
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De Stadswaard is een gebied met een grote potentie voor de meest dynamische component van 

het riviersysteem, de stromende nevengeul. Zo’n nevengeul staat boven- en benedenstrooms in 

verbinding met de rivier en stroomt zo’n 100 tot 150 dagen per jaar mee. Aan de bovenstroomse 

zijde ligt de bodem op ca 8 m boven NAP om dan stroomafwaarts geleidelijk af te lopen tot 

ca 5,5 meter boven NAP aan de benedenzijde. Benedenstrooms staat er dan altijd water in de 

nevengeul en bovenstrooms valt hij steeds weer droog na een kleinere of grotere hoogwater-

golf. De stroomsnelheden in de geul zijn relatief hoog (meer dan 1 m/s) waardoor er op de 

bodem steeds zand in beweging is en er geen klei kan neerslaan. Zo ontstaat een permanent 

zandig milieu. Op beperkte schaal zal er ook erosie plaatsvinden, waardoor poelen ontstaan 

en steilranden. 

Bij het graven van de nevengeul kan het historische patroon van rond 1800 worden aange-

houden, zodat het oude stadseiland van Nijmegen weer zichtbaar wordt. Het huidige moeras 

in de monding van het Zeumke kan deels in de oostelijke oever van de nevengeul worden 

opgenomen. 

Bij een bodemhoogte van 8 m aan de bovenstroomse zijde stroomt de nevengeul ca 125 dagen 

per jaar mee. Ook in de zomer kan het dan voorkomen dat de nevengeul enkele dagen mee 

stroomt. In een gemiddelde zomer zal dat tussen juni en september zo’n 10-15 dagen voor-

komen. Recreanten kunnen die dagen niet oversteken naar de Vlietberg, maar ze krijgen wel 

langs de stromende nevengeul teruglopen. En voor durfals die het avontuur zoeken is het 

leuk om de geul toch te proberen over te steken. 

3.4  Effecten op de waterstanden 
De ingrepen die in het gebied worden voorgesteld hebben alle tot gevolg dat de ruimte voor 

de rivier toeneemt. Het verlagen van de kade betekent dat bij hoogwater meer rivierwater 

door de Buiten Ooij kan stromen en de aanleg van de nevengeul met een breedte van ca 100 m 

en een diepte van 3,5 m ten opzichte van het huidige maaiveld betekent ook een aanzienlijke 

toename van de doorstroomcapaciteit. Uit berekeningen met de ontwerptafel van de Radboud 

Universiteit blijkt dat dit bij een maatgevend hoogwater (16.000 m3/sec) een waterstand-

verlaging oplevert op de Waal van 3 tot 4 cm. In het kader van de huidige plannen van de PKB 

Ruimte voor de Rivier is dit een interessante daling. Een deel hiervan kan gebruikt worden om 

de hogere ruwheid van de vegetatie in het toekomstige natuurgebied (meer ooibos en ruigte in 

plaats van graslanden) te compenseren. Dit geeft de beheerder van het gebied meer vrijheiden 

en voorkomt dat hij snel moet ingrijpen als de ruwheid ergens toeneemt.

 

3.5  Grondwaterstromen

Onderzoeksgebied
In de Buiten Ooij kan de toestroom van relatief schone rivierkwel worden bevorderd. Rivier-

kwel treedt op in die situaties wanneer het water in de rivier en vervolgens ook de Stadswaard 

hoger staat dan het water in de bekade Buiten Ooij. Via de ondergrond treedt dan gefi lterd 

rivierwater uit in de Buiten Ooij en dit proces treedt voornamelijk op daar waar de bodem uit 

zand bestaat en er geen grote weerstand aanwezig is in de vorm van een kleilaag. Het verwijderen 

van afdekkende klei tot op het onderliggende zandpakket zal de mate waarin rivierkwel optreedt 

vergroten. Omdat het peilverschil tussen de rivier en de Buiten Ooij bovenstrooms het grootst 

is en daarmee ook de mate van rivierkwel, zal het blootleggen van het zandpakket in de zone 

rondom de Zwarte weg tussen de Vlietberg en Tiengeboden het meest effectief zijn om de 

toestroom van rivierkwel te vergroten.  
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Ook de periode waarin rivierkwel kan toestromen wordt langer in de situatie waarbij de sluis 

niet meer permanent open staat (zoals in de huidige situatie) maar de zomerkade pas over-

stroomt bij een stand van ca. 11,2 m + NAP. In de praktijk zal dit betekenen dat rivierkwel 

vooral in het najaar gaat optreden wanneer het peil in de Buiten Ooij laag is en de rivier-

standen weer gaan stijgen. Dit gaat dan door tot aan het moment dat de verlaagde zomerkade 

voor het eerst overstroomt. In jaren dat dit niet gebeurd (gemiddeld eens per 5 jaar) betekent 

dit dat de Buiten Ooij alleen door het schone rivierkwelwater wordt gevoed hetgeen gunstig 

is voor de waterkwaliteit en de natuurontwikkeling in algemene zin.  

Binnendijks 
Het water in de Buiten Ooij staat via het grondwater in verbinding met het water in de sloten 

in de binnendijkse Ooijpolder. Als het waterpeil in de uiterwaard stijgt volgt het waterpeil 

binnendijks en andersom. Met name tijdens hoogwater beweegt er veel water naar binnen-

dijks, dat daar via sloten wordt afgevoerd in de richting van het Meertje. Als de kade rond de 

Buiten Ooij wordt verlaagd zal de bekade uiterwaard ’s winters vaker overstromen en omdat 

er geen sluis meer is zal het water er ook langer op een hoog peil (tussen 9 en 10 meter) blijven 

staan. Langer dan in de huidige situatie zal er dan sprake zijn van een grondwaterstroming 

in de richting van de Ooijpolder, waar het streefpeil voor de sloten 8,70 m bedraagt. In natte 

perioden, met name in het voorjaar, is dit mogelijk ongewenst omdat het dan lastiger wordt 

om het water uit het gebied af te voeren en gronden langer nat blijven. Gedurende droge 

perioden betekent de grondwaterstroming juist dat er extra water wordt aangevoerd, dat de 

groei van het gewas ten goede kan komen. 

Tijdens inundatie van de uiterwaarden treedt binnendijks lokaal kwel op (vooral op locaties waar in het ver-
leden klei is gewonnen en waar (voorheen) kolken lagen en in de bodem zandige overslaggrond aanwezig is, 
zoals hier langs de bandijk en afrit naar de Persingense Straat). 
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De kans op extra kwelwater is het grootst in een zone net binnendijks van de winterdijk. De 

lage percelen (tussen 8,5 en 9 m; groenblauw op de hoogtekaart zie fi guur 11 in hoofdstuk 5) 

zijn er het meest gevoelig voor, maar die zijn op dit moment vrijwel alle in gebruik als natuur-

gebied. De meeste landbouwgronden liggen tussen de 9,5 en 10,5 m (geel tot oranje op de 

hoogtekaart) en zullen relatief minder last hebben van de toegenomen kwel. De relatief lage 

percelen geheel in het zuidwesten (rond de oude doorbraakkolk) liggen naast de Stadswaard 

en deze worden waarschijnlijk niet beïnvloed door het hogere waterpeil in de Buiten Ooij. 

Een grondwateronderzoek zal moeten aangeven hoe groot deze problematiek is. 

3.6  Samenvattende conclusies

• Met het verdwijnen van de landbouw uit de Buiten Ooij ontstaat een nieuwe situatie die 

het mogelijk maakt het beheer van de zomerkade in overweging te nemen. 

• Bij een gedeeltelijke verlaging van de zomerkade met 1 m tot ca 11,2 m neemt de kans 

op een jaarlijkse overstroming in de winter toe van 40% tot meer dan 80%, terwijl de kans 

op een zomeroverstroming nog steeds minder is dan 5%.

• De uiterwaard zal zich dan vrijwel iedere winter vullen met water, dat in de loop van het 

voorjaar langzaam wegzakt. 

• Om de doorstroming te bevorderen is het wenselijk dat ook de zomerkade stroomopwaarts 

van de Vlietberg wordt verlaagd; dit is alleen mogelijk in het gedeelte tussen de Koepel en 

de Vlietberg.

• Als gevolg van de meer frequente instroom (2 tot 3 dagen per jaar i.p.v. 0,5 in de huidige 

situatie) en de doorstroming (eens in 2 tot 3 jaar i.p.v. 10 jaar) zal meer sediment de Buiten 

Ooij bereiken. Het zand zal sedimenteren achter de oeverwal, de klei in de hele uiterwaard.

• De Stadswaard is zeer geschikt voor het graven van een dynamische meestromende neven-

geul.

• Bij een bodemligging van 8 m aan de bovenstroomse zijde en 5,5 m benedenstrooms 

ontstaat een nevengeul die ca 125 dagen per jaar meestroomt, waarvan ca 10 in het 

zomerseizoen.

• De verschillende ingrepen zorgen voor een waterstanddaling van 3 tot 4 cm bij maatgevend 

hoogwater.

• De toestroom van rivierkwel in de Buiten Ooij kan worden geoptimaliseerd door het lokaal 

afgraven van kleipakket tot op het zand. 

• Het vaker overstromen van de Buiten Ooij en het hogere waterpeil in de zomer veroorzaken 

dat de grondwaterstroom langduriger dan nu het geval is van de uiterwaarden naar het 

binnendijkse gebied zal stromen. Zeer lokaal kan dit kwel veroorzaken in de landbouw-

gebieden.

• Het proces van uitzakken van water gedurende de inrichting blijven volgen en op basis 

van ervaringen evt. terugslagklep aanbrengen (kader 2) .
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 Kader 1
 Drie eeuwen agrarisch waterpeilbeheer binnen de zomerpolder

Al rond 1700 is in het plangebied een zomerkade aangelegd (Waardse Dam) met beneden-

strooms een sluis en een overlaat. De sluis waterde eerst direct af op de Waal, maar door het 

aangroeien van de Stadswaard gedurende de 18e eeuw gebeurde dat later via een gegraven 

afvoerkanaal naar een oude nevengeul (het Zeumke) richting de rivier. 

Het gangbare beheer van de sluis (door plaatselijke agrariërs en later het Polderdistrict) ging 

als volgt: bij stijgende rivierwaterstanden werd de sluis gesloten. Door rivierkwel via onder-

grondse zandlagen (o.a. uittredend via de diepe kolken die onderdeel uitmaken van de Oude 

Waalstrang) en lekkage via de sluis, steeg het peil van de zomerpolder geleidelijk. Pas wanneer 

het rivierpeil boven de 12,1 m +NAP kwam overstroomde de zomerkade en inundeerde de hele 

zomerpolder. Boven ca. 13 -13,5m + NAP vindt ook doorstroming plaats omdat dan de kade 

bovenstrooms overstroomt. Bij zakkende rivierstanden (lager dan ca. 12 m +NAP) werd de sluis 

weer geopend zodat het overtollige water kon afvloeien. Dit gebeurde vrij geleidelijk tot een 

peil van ca. 9,10 m +NAP door de aanwezigheid van een drempel bij het Zeumke in het afvoer-

kanaal richting de Waal. Vervolgens zakte het waterpeil in de zomerpolder eventueel verder 

weg maar dit proces vond veel geleidelijker plaats via waterstroming door de bodem in plaats 

van het afvoerkanaal (van de Steeg, 1979). 

In de zomer van 1979 is het afvoerkanaal verbreed en verdiept en is de drempel verlaagd tot 

een niveau van ca. 8,40 m +NAP. Dit betekende enerzijds een meer frequente instroom van 

slibrijk rivierwater bij een geopende sluis (bij rivierwaterstanden tussen 8,4 en 9,1 m) maar 

bovenal een vier tot vijfmaal snellere en vooral meer extreme ontwatering van de zomerpolder 

na inundatie. De verbeterde ontwatering van de Oude Waal heeft o.a. geleid tot een structurele 

verdroging van het ‘basispeil’ van de plas met ca. 65 cm, al vanaf het voorjaar (van de Steeg, 1979).

 

Detail van de Waardse sluis
(uit 1828, vernieuwd in 1904). 
In 1722 lag er overigens met 
zekerheid ook al een sluis.
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 Kader 2
 Experiment met waterretentie in Buiten Ooij (voorjaar 2008) 

Mede in afstemming met betrokken grondgebruikers is in het voorjaar van 2008 ervaring 

opgedaan met het vasthouden en vervolgens laten uitzakken van hoogwater in de Buiten Ooij. 

Hoewel er geen hoogwater was dat over de geplande toekomstige hoogte van de zomerkade zou 

stromen (11,2 + NAP lokale stand), is besloten om een lagere hoogwatergolf met een piek op 

26 maart 2008 (12,3 m + NAP bij Lobith) binnen te laten en vast te houden door op 28 maart 

de sluis dicht te zetten. Deze piek bereikte een lokale stand van ca. 9,9 m+ NAP. In fi guur 6 is 

te zien hoe dit water in de Buiten Ooij vervolgens langzaam uitzakte. In april traden nog twee 

hoogwaterpieken op en hierdoor trad stagnatie op in het uitzakken (fi guur 6). In de maand 

april zakte het peil slechts 25 cm (gemiddeld 0,75 cm per dag). In de fi guur is zichtbaar dat het 

wegzijgen vanaf mei sneller ging (gemiddeld 1,5 cm per dag). Dit heeft te maken met de lagere 

waterstanden van de Waal, maar verdamping heeft waarschijnlijk ook een rol gespeeld (mei 

was een van de warmste meimaanden van de afgelopen 100 jaar). Over de periode van 28 maart 

tot 1 juli gezien, is het waterpeil gemiddeld met ruim 1 cm per dag gedaald (van 9,9 op 1 april 

tot 8,75 op 30 juni). Binnendijks is nauwelijks overlast geweest van verhoogde kwel ten gevolge 

van het retentie-experiment.   

Het langzaam uitzakken van het water in de Buiten Ooij heeft tot een voor het rivierengebied 

uniek biotoop geleid met de volgende ecologische effecten: 

• grote oppervlakte plas-drassituaties op telkens weer nieuwe locaties, waarvan tal van 

broedvogels en doortrekkers hebben geprofi teerd waaronder grote aantallen Slobeend, 

Bergeend, Zomertaling, Tureluur, Grutto maar ook Grote zilverreiger (max. 5), Ooievaar 

(max. 9), Lepelaar (2) en Kwak (1). Na jaren van afwezigheid zijn er ook enkele territoria 

van Watersnip vastgesteld. Later in de zomer zijn vooral grote aantallen Kleine zilver-

reigers en Lepelaars waargenomen. 

• moeras- en rietontwikkeling kwam pas laat op gang (het schiereiland viel pas eind mei 

deels droog, het riet bij Tiengeboden begon pas eind juni / begin juli uit te lopen).
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Figuur 6. Overzicht van de waterstand in NAP in de Buiten Ooij (retentie-experiment) en 
de Waal (lokale stand, gebaseerd op data van Nijmegen-Haven waar 20 cm bij op is geteld, 
bron: www.waterbase.nl). 

 Voorlopige conclusies n.a.v. dit experiment

• Het uitzakken gaat in de huidige situatie langzaam (ca. 1 cm per dag) en dit heeft waar-

schijnlijk te maken met de aanwezigheid van kleilagen in grote delen van de Buiten Ooij. 

Na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen, waarbij lokaal klei of roofgrond tot op het 

zandpakket wordt weggegraven, zal dit uitzakken naar verwachting sneller verlopen. 

Ook de aanleg van de nevengeul in de Stadswaard zal het wegzijgen mogelijk nog verder 

versnellen. 

• Het vasthouden van water tot een lokale hoogte van ca. 9,9m + NAP levert binnendijks 

bij bebouwing of landbouwgebieden vrijwel geen extra problemen op met kwelwater. 

• Door de hoge waterpeilen in de Buiten Ooij begon het merendeel van het riet bij 

Tiengeboden pas vanaf ca. 1 juli uit te lopen. 

• Het vasthouden en laten uitzakken van een hoogwater tot op een lokaal niveau van 11,2 m 

betekent in de huidige situatie dat naar alle waarschijnlijkheid grote delen van de Buiten 

Ooij gedurende een lange periode in het voorjaar vrij diep (1-2 m) onder water staan. Dit zou 

grote consequenties voor de vegetatiezonering in het gehele gebied betekenen. Aanbevolen 

wordt om gedurende de inrichting van de Buiten Ooij ervaring op te blijven doen met het 

vasthouden van water, de snelheid van uitzakken en de vegetatieontwikkeling. Op basis 

van de ervaringen kan eventueel worden besloten om in de drempel van de Waardse Sluis 

toch een constructie met terugslagklep aan te brengen om het water na overstroming van 

de overlaat af te laten tot een lager niveau. 
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4.1  De Buiten Ooij 
De zomerpolder bestaat in hoofdlijnen uit de Oude Waal strang en kolken, rietvelden ter hoogte 

van het buurtschap Tiengeboden en (vochtige) graslanden in de zomerpolder. Lokaal staan 

struweelhagen of wilgenstruiken op perceelsgrenzen. Tussen de winterdijk en de Vlietberg ligt 

de oude zomerkade met enkele doorbraakkolkjes. Rond 1873 is er meer westelijk een nieuwe 

kade aangelegd in de vorm van de Vlietbergweg richting de toen nieuw gevestigde steenoven 

(zie 4.1.3). 

Van vrijwel alle graslanden en een deel van de rietlanden is tussen ca. 1875 en 1975 perceels-

gewijs de klei afgegraven. Een groot deel is vervolgens weer gehercultiveerd voor de landbouw, 

maar de natste locaties zijn ontwikkeld tot open water (bij de Koepel), moeras of zijn beplant 

met populieren. Op twee locaties is in de jaren ’60 en ’70 ook zand gewonnen waardoor diepere 

plasjes zijn ontstaan, een achter de Oude Waal (Sluiskamp) en een achter de rietvelden van 

Tiengeboden. Beide plassen zijn in gebruik als viswater. 

De gehercultiveerde graslanden zijn, mede door de verbeterde ontwatering vanaf 1980, 

intensief agrarisch benut.

De rietvelden ter hoogte van Tiengeboden, die al op de Tranchotkaart van 1820 afgebeeld zijn 

(fi guur 4), zijn niet vergraven en liggen momenteel hoger dan de aangrenzende graslanden. 

Tussen de rietvelden ligt een dam waarop vroeger een smalspoor lag waarmee de klei die in de 

westelijke Groenlanden werd gewonnen, richting de Vlietberg werd vervoerd. De rietpercelen 

zijn tot ca. 1994 in gebruik geweest voor de rietteelt. Sindsdien worden alle rietlanden door 

Staatsbosbeheer in een cyclus van eens per twee jaar gemaaid. Zonder dit beheer zouden deze 

rietvelden in ruigte en zachthoutooibos zijn veranderd. In 1995 is in een perceel nabij de Koepel 

nog klei gewonnen in het kader van de verbetering van de Ooijse bandijk. Toen is ook een 

ontwateringssloot aangelegd tussen de rietvelden en de voet van de dijk. 

  Ecologie: ontwikkelingen in 
 een dynamisch landschap4
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In 1983 is een deel van het gebied (Oude Waal en rietvelden Tiengeboden) aangewezen als 

beschermd natuurmonument in het kader van de Natuurbeschermingswet. Vanaf 1983 zijn 

geleidelijk steeds meer percelen verworven ten behoeve van Staatsbosbeheer en is het beheer 

geëxtensiveerd. In fasen zijn ook alle populierenbosjes gerooid en omgevormd naar open 

moeras. Momenteel is vrijwel de gehele zomerpolder in eigendom van Staatsbosbeheer. 

Het beheer van de winterdijk is in deze analyse overigens buiten beschouwing gelaten.  

4.1.1  Flora en vegetatie 

Situatie tot 1980

• Oude Waal 

In 1955 is de vegetatie van de Oude Waal strang door Van Donselaar (1955) in kaart gebracht 

(zie fi guur 7) en dit vegetatiebeeld heeft zich tot eind jaren ’70 globaal gehandhaafd. De 

beschrijving van 1955 is overgenomen uit Hoogerwerf & Verbeek (1998) en aangevuld met 

gegevens van andere instanties. 

Watervegetaties

De grote plas bestond uit een mozaïek van twee typen begroeiingen. Op de diepste plaatsen 

(ca. 40% van de oppervlakte op 21 juli 1955 met een diepte van 1,20 tot 1,40 m), bevond zich 

een aaneengesloten vegetatie van Schedefonteinkruid, met hier en daar Gedoornd hoornblad. 

De overige 60% die 1 tot 1,20 m diep was, was begroeid met vele soorten ondergedoken en 

drijvende waterplanten in een mozaïekpatroon. De talrijkste soorten in deze zone waren: 

Glanzend fonteinkruid, Schedefonteinkruid, Gedoornd hoornblad, Watervorkje, Witte water-

lelie, Gele plomp, Watergentiaan, Veenwortel, Lidsteng en Mattenbies. In het kleine westelijke 

kolkje, dat aansluit op de Oude Waalstang, was een grote populatie Krabbenscheer aanwezig, 

met Kikkerbeet, Gedoorn hoornblad en Brede waterpest. Krabbenscheer is overigens in 1970 

tijdens de inlaat van water bij een hoge zomerwaterstand verdwenen (pers. med. H. van der Steeg).    

Moerasvegetaties 

De oevervegetatie bestond uit een brede zone met Riet, Smalle lisdodde en Mattenbies (zie 

fi guur 7). Op de laagste delen bevond zich de Mattenbies-zone, gevolgd door een zone met 

Smalle lisdodde. Op de hoogste delen van de oeverzone bevond zich tenslotte een brede 

Rietzone. Aan de westzijde was deze totale zone 30-50 m breed en aan de oostzijde 30-60 m. 

Op relatief drogere plaatsen ging de Rietzone over in vegetaties van grotere zeggensoorten 

voornamelijk Scherpe zegge. 

Uit 1977 zijn twee opnamen bekend van Liesgrasvegetaties langs de oever waarin Waterviolier 

is vermeld (provincie Gelderland). 

Vochtige graslanden 

Op de drogere delen ging de rietvegetatie over in vochtige ruigten of graslanden. De ruigten 

bestonden uit soorten als Poelruit, Rietgras, Grote kattenstaart en Valeriaan. In graslanden 

stonden soorten als Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem. Nabij het schiereiland in de Oude 

Waal zijn in 1973 opnamen gemaakt met plaatselijk veel Engelse alant en Zeegroene muur 

(Vegetatiedatabank Alterra) en in 1977 met Engelse alant en Moeraswolfsmelk (Provincie 

Gelderland).  

• Rietmoeras nabij Tiengeboden 

Uit vegetatieopnamen van de provincie Gelderland (1977) komt het volgende beeld naar voren: 

het moeras werd gedomineerd door riet maar plaatselijk in sloten of ondiepe plasjes kwamen 

verlandingsvegetaties voor met soorten als Moeraskruiskruid, Moeraswolfsmelk, Grote water-

eppe, Waterzuring, Poelruit, Blaaszegge, Scherpe zegge, Zwanenbloem en Groot blaasjeskruid.  
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Figuur 7. Vegetatiezonering langs de Oude Waal strang in juli 1955 (van Donselaar, 1955; overgeno-
men uit Hoogerwerf & Verbeek, 1998). 
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• Overige cultuurgraslanden

Van de (gehercultiveerde) weilanden ontbreken historische vegetatiegegevens. Alleen van de 

oude zomerkade en kolkjes zijn opnamen uit 1977 bekend (Provincie Gelderland). Het zuidelijk 

deel van de kade werd toen gedomineerd door Glanshaver en lokaal werd Veldgerst aangetroffen. 

Rond de kolkjes werden vochtige graslandvegetaties aangetroffen met o.a. Geknikte vossen-

staart en Beemdlangbloem.  

Situatie vanaf 1980 
Uit deze periode zijn vegetatiegegevens beschikbaar uit 1983 (Stortelder e.a. 1983), 1986 

(Heidemij, 1987), van Staatsbosbeheer uit 2000 (Jalving & Groeneweg, 2002) en diverse opnamen 

van de provincie Gelderland.  

• Oude Waal 

Watervegetaties

Ten gevolge van opslibbing door rivierwater (via de in het groeiseizoen openstaande Waardse 

sluis) en de verbeterde ontwatering vanaf 1980 is de plas in het groeiseizoen ondieper geworden. 

Er is geen sprake meer van een rijk gevarieerde ondergedoken waterplantenvegetatie. Wel is 

nog een uitgebreide nymphaeïdenvegetatie aanwezig met Gele plomp, Watergentiaan en ook 

Witte waterlelie. De bedekking kan van jaar tot jaar fl ink variëren (vooral in de grote plas) en 

lijkt in drogere jaren hoger te zijn. In de kolken die onderdeel uitmaken van de Oude Waal 

lijkt het areaal aan nymphaeïden meer stabiel.  

Moerasvegetaties

De grootste verandering heeft zich voorgedaan in de oevervegetatie van de Oude Waal. De uit-

gebreide zones met Riet, Mattenbies en Kleine lisdodde zijn vrijwel geheel verdwenen en hebben 

plaatsgemaakt voor opslag van Schietwilgen (vooral aan de noordzijde en op eilandjes), vegetaties 

met Gele lis, Liesgras en Rietgras en moerasvegetaties van droogvallende plaatsen met soorten 

als Watermunt, Watertorkruid en Rode waterereprijs. Plaatselijk groeit er ook Lidsteng, maar 

Waterviolier – hier indicatief voor rivierkwel – is niet meer aangetroffen.  

Het verdwijnen van bovengenoemde vegetaties heeft te maken met de structurele verdroging 

ten gevolge van de verbeterde ontwatering sinds 1980 in combinatie met een reeks zomerhoog-

waters gedurende de periode 1978-1983 waardoor de moerasvegetaties zijn afgestorven. Vooral 

het extreme zomerhoogwater van 1983 was hier debet aan. Herstel is nadien echter uitgebleven 

door de structurele verdroging. Hierdoor is de successie richting zachthoutooibos versneld.   

Vochtige graslanden

Sinds de extensivering van het beheer vanaf medio jaren ’90 is de kwaliteit van de vochtige 

graslanden, vooral op het schiereiland in de Oude Waal, fl ink aan het verbeteren met o.a. 

uitbreiding van Engelse alant.  

• Rietmoeras nabij Tiengeboden

De rietlanden hebben zich gehandhaafd, maar zijn behoorlijk verdroogd. Door intensief beheer 

(maaien en soms ook branden) is verbossing en extreme verruiging tegengegaan. Soorten als 

Moeraskruiskruid, Grote watereppe, Scherpe zegge, Zwanenbloem manifesteren zich nog steeds, 

evenals Moeraswolfsmelk en Groot blaasjeskruid. In 1986 is in een sloot langs het rietveld 

Waterviolier gevonden en in 1996 is lokaal ook de kwelindicator Holpijp in het rietveld 

aangetroffen. 



inrichtingsplan buiten ooij, oude waal en stadswaard bij nijmegen28

• Overige cultuurgraslanden 

Sinds begin 2006 worden de cultuurgraslanden niet meer bemest en worden ze beheerd 

door jaarrondbegrazing met paarden en runderen. De graslanden hebben een ruiger karakter 

gekregen met meer structuur, maar bijzondere soorten hebben zich nog niet gevestigd.  

4.1.2  Zoogdieren
Hier wordt beknopt ingegaan op beschermde en bedreigde soorten. Het voorkomen van de 

Otter is bekend van de Oude Waal tot ca. 1960 (Kurstjens e.a. 2004). 

Na herintroductie op diverse locaties in de Gelderse Poort vanaf 1994, heeft de bever de 

Tiengeboden, de Oude Waal en het Zeumke in 2000 spontaan gekoloniseerd (Niewold, 2002). 

Er zijn momenteel burchten bekend van een wilgeneilandje en in de omgeving van de visplas 

Sluiskamp. Het is niet precies bekend hoeveel dieren er leven, maar in 2007 waren het er 

minimaal twee (eigen observaties). Problemen met beverholen in de winterdijk ter hoogte 

van de Oude Waal in 2004 zijn opgelost door het plaatsen van gaas in de teen van de dijk. 

Steenmarter en Wezel zijn recent nog nabij het gebied gezien, waarnemingen van Hermelijn 

zijn al geruime tijd niet meer verricht (Calle e.a. 2008). 

Recent onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen in de Gelderse Poort (Limpens, 2005) 

heeft uitgewezen welke soorten in en rondom de Oude Waal voorkomen: Gewone dwerg- 

(talrijk), Rosse (enkele) en Meervleermuis (één exemplaar). Het gebied functioneert alleen als 

foerageergebied en er zijn geen kraamkolonies aanwezig. 

4.1.3  Vogels

Broedvogels 
De zomerpolder bestond in het begin van de 20e eeuw vooral uit vochtige weilanden, 

riet moeras en open water. Bekend is o.a. het voorkomen van Kemphaan, Kwartelkoning en 

Watersnip in de vochtige graslanden en Baardmannetje in de rietvelden (Brouwer e.a. 1985). 

Ter hoogte van Tiengeboden liggen nog steeds uitgestrekte rietvelden. 
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Rietvogels zoals Bruine kiekendief, Roerdomp en Snor verschenen pas later in het onderzoeks-

gebied toen zich dankzij de kleiwinning op grote schaal rietmoeras in de Gelderse Poort 

ontwikkelde. 

In 1977 konden in de (riet)moerassen rondom de Oude Waal en de rietvelden van Tiengeboden 

de volgende moerasvogels worden aangetroffen: Dodaars (13), Roerdomp (5), Woudaap (2), 

Zomertaling (5), Slobeend (12), Tafeleend (4), Waterral (3), Porseleinhoen (1), Watersnip (7), 

Zwarte stern (8), Grote karekiet (6) en Rietzanger (5) (aantal territoria uit Brouwer e.a., 1985).  

Incidenteel zijn ook soorten als Baardmannetje (1971, 1975 en 1977), Blauwborst (1-2), Bruine 

kiekendief (1 in 1975), Purperreiger (1 in 1975), Sprinkhaanzanger (2 in 1972, 1 in 1974) en 

Snor (1 in 1974) als broedvogel gemeld. 

De agrarische graslanden waren medio jaren ’70 het broedgebied van o.a. Grutto (17), Patrijs 

(5), Tureluur (7) en soms Kwartelkoning. In de (populieren)bosjes waren territoria gevestigd 

van soorten als Zomertortel (7), Koekoek (3), Ransuil (2), Nachtegaal (2) en Wielewaal (2). Tot 

en met 1973 was er een territorium van de Grauwe klauwier en in 1977 waren er 2 broedparen 

van het Paapje. 

In de loop van de jaren is broedvogelsamenstelling fl ink gewijzigd. Vooral bepaalde rietvogels 

zijn verdwenen (Grote karekiet, Roerdomp (zie fi guur 8) en Woudaap) evenals weidevogels 

(Gele kwikstaart, Grutto, Patrijs, Veldleeuwerik en Watersnip). Zwarte sterns broeden er nog 

wel maar zijn afhankelijk van kunstmatige nestvlotjes. Water- en ruigtevogels zijn toegenomen 

(Blauwborst, Bergeend, Kuifeend, Sprinkhaanzanger en IJsvogel) of verschenen (Grauwe gans 

en Krakeend met in 2006 73 resp. 21 territoria). Zomertortel, Ransuil en Wielewaal waren in 

2006 elk met nog één territorium vertegenwoordigd, maar deze soorten vertonen landelijk 

een sterke achteruitgang.  

In het voorjaar van 2006, toen voor het eerst sinds 1980 het water na instroom van hoogwater 

weer langer is vastgehouden in de Oude Waal, bereikten tal van moerasvogels voor het eerst 

sinds lange tijd weer behoorlijke aantallen waaronder Dodaars (6), Zomertaling (8), Slobeend 

(22), Waterral (9), Porseleinhoen (4) en Snor (1). 

Figuur 8. Aantalsontwikkeling van Grote karekiet en Roerdomp in de Oude Waal en de rietvelden 
van Tiengeboden gedurende de afgelopen 40 jaar (1968 t/m 2007). Bron: Vogelwerkgroep Rijk van 
Nijmegen e.o. De Roerdomp is als standvogel gevoelig voor strenge winters hetgeen goed zicht-
baar is in de scherpe afname na 1978/79. Roerdomp is vooral indicatief voor overjarig rietland en 
Grote karekiet voor jonge verlandingsstadia met waterriet. 
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Doortrekkers en wintervogels
De Oude Waal strang is van groot belang als doortrek- en overwinteringsgebied voor tal van 

steltlopers (Grutto, Watersnip) en watervogels waaronder eenden als Pijlstaart, Slobeend en 

Wintertaling. 

In de loop van de jare ’80 is het belang van de Gelderse Poort als overwinteringsgebied voor 

ganzen sterk toegenomen. Ze hebben sterk geprofi teerd van beschermingsmaatregelen 

(jachtbeperking) en verbetering van het voedselaanbod door landbouwintensivering. Vooral 

de cultuurgraslanden achter de Oude Waal en in de Stadswaard zijn ’s winters in trek bij 

overwinterende Kolganzen. 

Tot de winter van 1978/79 was het cultuurland rondom de Oude Waal en de Stadswaard 

het domein van 1 tot soms 2 territoriale overwinterende Klapeksters (Brouwer e.a., 1985).  

Sinds het begin van de 21e eeuw valt het steeds grotere aantal Grote zilverreigers op in de 

Gelderse Poort. De grootste aantallen worden vastgesteld in de herfst. Ook Lepelaars laten 

een duidelijke groei zien en deze verschijnen vaak al vroeg in de zomer om in het najaar 

een piek te bereiken (zie fi guur 9). De Oude Waal is een van de belangrijkste foerageer-

gebieden voor beide soorten. 

Figuur 9. Overzicht van het maximum aantal Lepelaars per jaar dat in de Gelderse Poort is gezien 
sinds 2000. Het merendeel van de Lepelaars wordt gezien bij de Oude Waal van Nijmegen en de 
Erlecomse waard / Kaliwaal. Bron: archief Vogelwerkgroep Nijmegen. 

4.1.4  Amfibieën
Naast de vier algemeen voorkomende amfi bieën (Bruine kikker, Gewone pad, Groene kikker 

complex en Kleine watersalamander) is ook de aanwezigheid van Kamsalamander en Rugstreep-

pad bekend (Willink & Cuppen, 1993). Vooral kleinere en later in het seizoen meer geïsoleerde 

wateren zoals kolken, kleiplassen en sloten rondom de Oude Waal zijn van belang voor amfi bieën. 

De actuele verspreiding van de meeste amfi bieën is niet goed bekend. 

De Rugstreeppad is voornamelijk afhankelijk van pioniersituaties die ontstaan na kleiwinning 

en de soort is momenteel nog aanwezig in het in 1995 vergraven weiland ten noorden van de 

rietvelden bij Tiengeboden. Voor overwintering is de soort aangewezen op hoogwatervrije 

locaties zoals de Vlietberg of de Groenlanden. 
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4.1.5  Vissen
Bij hoogwater kunnen vissen vanuit de Waal in de Oude Waal en andere wateren terecht komen. 

Op basis van gegevens in 1993 (Willink & Cuppen, 1993) kan de visfauna worden ingedeeld in 

twee categorieën: habitatgeneralisten en limnofi ele soorten. Van de eerste categorie, algemeen 

voorkomende soorten, zijn Alver, Baars, Blankvoorn, Brasem, Giebel, Karper, Kolblei, Pos, Snoek 

en Snoekbaars bekend van de zomerpolder.  

Limnofi ele soorten stellen hogere eisen aan hun leefmilieu: veel waterplanten en een betere 

waterkwaliteit. Driedoornige stekelbaars, Grote en Kleine modderkruiper, Kroeskarper, 

Rietvoorn en Zeelt zijn limnofi ele soorten die zijn waargenomen in de wateren van de zomer-

polder. Incidenteel zijn rheofi ele soorten gevangen waaronder Aal, Kwabaal en Riviergrondel.

Een actueel beeld van de visfauna van de zomerpolder ontbreekt.  

4.1.6  Ongewervelden 
Drie groepen ongewervelden namelijk dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn recent goed 

onderzocht in de Gelderse Poort (Kurstjens e.a. 2004, Calle e.a. 2008). Uit dit (literatuur)onderzoek 

zijn er geen beschermde of bedreigde dagvlinders of sprinkhanen bekend. De wateren van de 

zomerpolder vormen het leefgebied van de bedreigde Glassnijder, een libellensoort die graag 

langs rietmoeras en bosranden jaagt. 

4.2  Stadswaard 
De Stadswaard, ook wel bekend onder de naam Hoekse Waard, was van oorsprong een zeer 

dynamisch deel van het plangebied. Tot ca. 1870 bestond het gebied uit een zandeiland, neven-

geulen, oeverwallen en wilgenstruwelen. Vanaf ca. 1880 is een groot deel van de rivieroever 

vastgelegd met kribben, waartussen veel sediment werd ingevangen. Tussen de monding van 

de oude rivierloop (het Zeumke) en de Vlietberg lag toen nog een bijna twee kilometer lange 

strook met zandige oeverwallen, rivierduintjes en wilgenstruwelen die in gebruik waren als 

hakhout. Ten noorden van de afwateringssloot van de Waardse Sluis werden eind 19e eeuw 

populieren aangeplant.

Grote delen van de uiterwaard zijn halverwege de 19e eeuw verkaveld als grasland en vanaf de 

jaren ’30 werd het areaal landbouwgrond uitgebreid doordat de dynamische oever met steen-

zettingen is vastgelegd en de wilgenruigte is geëgaliseerd (topkaart 1931, Brouwer e.a., 1985). 

Het Zeumke, een deel van de voormalige nevengeul, en het populierenbos maken sinds 1983 

deel uit van het beschermd natuurmonument Oude Waal. 

Het Zeumke bestond tot 1980 uit open water en moeras maar is vervolgens door verdroging 

en voortschrijdende sedimentatie grotendeels dichtgegroeid met zachthoutooibos. Ook de 

uitmonding van het Haventje bij de Vlietberg is geleidelijk begroeid geraakt met ooibos. Het 

beeldbepalende populierenbos nabij de Waardse sluis is in september 2007 gekapt. Vanaf het 

voorjaar van 2005 zijn grote delen van de Stadswaard overgedragen aan Staatsbosbeheer en 

is gestart met natuurlijke begrazing. 

4.2.1  Flora en vegetatie 
Grote delen van de Stadswaard werden tot voor kort intensief landbouwkundig gebruikt en 

bijzondere vegetatie was beperkt tot perceelsranden op de oeverwal langs de rivier en langs de 

Vlietbergweg. Daar groeide rond 1990 lokaal Echte kruisdistel, Sikkelklaver, Knikkende distel, 

Breukkruid en IJzerhard. Sinds 2005 krijgt de stroomdalfl ora meer mogelijkheden en geleide-

lijk zijn er enkele bijzondere soorten verschenen zoals Brede ereprijs, Donzige klit, Graskers, 

Hertsmunt en Peperkers. 

Het Haventje bij de Vlietberg was in 1989 een groeiplaats van pioniers van slikkige rivieroevers 

waaronder Bruin cypergras, Liggende ganzerik, Klein vlooienkruid en Slijkgroen. 
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4.2.2  Broedvogels 
De Stadswaard bestond in het begin van de 20e eeuw vooral uit rivierduintjes, wilgenstruwelen 

en vochtige weilanden. Bekend is o.a. het voorkomen van Oeverloper (2-3 paar), Kleine plevier, 

Rietzanger en vanaf de jaren ’30 de Grauwe gors (Brouwer e.a. 1985). 

Medio jaren ’70 domineerden in het gebied vooral weidevogels als Grutto (3), Patrijs (5) en 

soorten als Gele kwikstaart, Graspieper en Veldleeuwerik. Kwartelkoning (1-3) was ook vrijwel 

jaarlijks present terwijl de Grauwe gors met 1-2 zangposten aanwezig was, voor het laatst in 

1977. Roodborsttapuit was in 1977 met twee territoria vertegenwoordigd, maar vanaf 1980 was 

de soort verdwenen uit de uiterwaarden van de Gelderse Poort. 

Dertig jaar later zijn de weidevogels vrijwel geheel verdwenen met uitzondering van de Gras-

pieper. De Roodborsttapuit is na ca. 25 jaar afwezigheid teruggekeerd als broedvogel dankzij 

de natuurontwikkeling. Soorten als Bosrietzanger, Grasmus en Rietgors profi teren momenteel 

van de ruigere graslanden. In 2008 was er een territorium van de Kwartelkoning. 

4.2.3  Overige fauna 
De zoogdierfauna heeft veel overeenkomsten met die van de Oude Waal. Naast de Gewone 

dwergvleermuis zijn observaties gedaan van Ruige dwergvleermuis (nabij het voormalige 

populierenbos) en Laatvlieger (nabij de bebouwing in de Ooijse Schependom) (Limpens, 2005). 

Vanaf medio jaren ‘90 zijn er waarnemingen gedaan van de Beek- en Rivierrombout langs de 

Waal (Kurstjens e.a. 2004). De larven van deze stroomminnende libellen leven in de zandige 

rivierbodem, terwijl de imago’s een voorkeur hebben voor ruige graslanden op oeverwallen 

en rivierduinen in combinatie met ooibosjes.  

De laaggelegen delen van de Stadswaard inunderen vrijwel jaarlijks. 
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4.3  Vlietberg
In 1873 is een hoogwatervrije terp aangelegd voor de realisatie van een steenoven genaamd 

Brienenswaard (Roodenburg, 2007). Voor die tijd maakte het onderdeel uit van de bekade 

zomerpolder De Buiten Ooij en bestond het uit grasland. Sinds 1926 is de steenfabriek bekend 

onder de nieuwe naam Vlietberg. Omstreeks die tijd is een haventje aangelegd dat later nog 

eens is uitgebreid. De steenfabriek is in 1975 gesloten en heeft vervolgens plaats gemaakt voor 

een puinverwerkingsbedrijf en steenzagerij. Bovendien zijn er toen verschillende woonboten 

verschenen in het haventje en diverse huizen bijgebouwd. 

In 2006 is door de provincie Gelderland besloten om beide bedrijven uit te kopen en het 

terrein na sanering in te richten als natuurgebied.  

4.3.1  Vegetatie
Het bedrijventerrein op de Vlietberg heeft overwegend een ruderaal karakter met veel pionier- 

en ruigtekruiden. Begin jaren ’90 zijn o.a. de volgende plantensoorten aangetroffen Bonte 

wikke, Breukkruid, Grijskruid, Hazenpootje, Hongaarse raket, Hopwarkruid, Stinkende ballote 

en Wegdistel. Recent komt o.a. Knolribzaad talrijk voor. Op het bovenstrooms gelegen traject 

van de zomerkade zijn in deze periode stroomdalsoorten aangetroffen waaronder Cipreswolfs-

melk, Echte kruisdistel, Kattendoorn, Kleine ruit, Knolboterbloem en Sikkelklaver. 

Aan de oostzijde van het terrein heeft zich een ruigte met zachthoutooibos ontwikkelt met 

een eerste aanzet tot de ontwikkeling richting hardhout (eikjes, meidoorns). 

4.3.2  Fauna
Voor wat betreft de fauna zijn er nauwelijks bijzonderheden te vermelden. De Steenuil was tot 

voor kort bekend als broedvogel van het voormalige steenfabrieksterrein, maar is de laatste 

jaren niet meer vastgesteld. 

Tijdens hoge rivierwaterstanden waarbij de zomerkade overstroomt, fungeert het terrein als 

hoogwatervluchtplaats voor tal van diersoorten (o.a. Rugstreeppad). Een kleine enclave wordt 

sinds 2005 gebruikt om de grazers van de zomerpolder op te vangen.  

Een klein deel van de Vlietberg wordt al benut als hoogwatervluchtplaats 
voor de grote grazers van de zomerpolder. 
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4.4  Samenvattende conclusies 

4.4.1  De Buiten Ooij 

Landschap 
Het landschap van de zomerpolder heeft lange tijd een zeer open karakter gehad met open 

water (kolken, strang), rietmoeras en vochtig grasland. In de loop van de 20e eeuw ontstonden 

door perceelsgewijze kleiwinning op de laagste delen kleine plassen, moerasjes en populieren-

bosjes. Tot ca. 1980 bestond de oever van de Oude Waal strang uit brede riet- en verlandings-

vegetaties, maar door verbeterde ontwatering van de zomerpolder na inundatie, in combinatie 

met een reeks zomerhoogwaters in de periode 1978-1983 verdwenen deze. Momenteel groeien 

er moerasruigtekruiden en wilgen in de oeverzone. De rietvelden ter hoogte van Tiengeboden 

zijn door intensief beheer in stand gehouden. Recent zijn alle populierenbosjes gekapt en 

worden de voormalige cultuurgraslanden extensief begraasd. 

Flora en fauna 
Naast bovengenoemde waterriet- en moerasvegetaties zijn ook soorten die indicatief zijn voor 

rivierkwel verdwenen uit de Oude Waal (Krabbenscheer, Waterviolier). Soorten als Engelse 

alant, Groot blaasjeskruid en Moeraswolfsmelk hebben zich wel gehandhaafd. 

De avifauna is meegeëvolueerd met de landschapsontwikkelingen gedurende de 20e eeuw. 

Tot de verliezers behoren weidevogels en soorten die afhankelijk zijn van waterriet en 

verlandingsvegetaties (Grote karekiet, Grutto, Roerdomp, Watersnip). 

Blauwborst, Grauwe gans, Grote zilverreiger, Krakeend en Lepelaar zijn soorten die hebben 

geprofi teerd. 

Het gebied is daarnaast van grote waarde voor andere beschermde diersoorten zoals Bever, 

Grote modderkruiper, Kamsalamander, Kleine modderkruiper en Rugstreeppad. 

4.4.2  Stadswaard 

Landschap 
Sinds het begin van de 19e eeuw is het dynamische karakter van de Stadswaard steeds meer 

aan banden gelegd door het vastleggen van de rivier. Zandbanken, nevengeulen, rivierduinen 

en wilgenstruwelen hebben geleidelijk plaatsgemaakt voor steeds intensiever benut agrarisch 

cultuurland en populierenbos. Delen van de opgeslibte uiterwaarden zijn afgegraven door de 

baksteenindustrie. Van de voormalige nevengeulen resteert nog een klein, maar grotendeels 

verland en verbost deel (het Zeumke). Vanaf 2005 is er meer ruimte voor natuurontwikkeling 

onder invloed van natuurlijke begrazing. Ruimte voor rivierdynamiek is echter momenteel 

nog beperkt omdat de Stadswaard hoog is opgeslibt.  

Flora en fauna
In de loop van de tijd hebben karakteristieke riviersoorten (Kleine plevier, Oeverloper, pionier- 

en stroomdalfl ora) plaatsgemaakt voor cultuurvolgers (weidevogels, hooilandfl ora). Door 

landbouwintensivering zijn deze recent gedecimeerd. Door de recente natuurontwikkeling 

ontstaan weer mogelijkheden voor meer riviergebonden soorten (Bever, Rivierrombout, 

Roodborsttapuit, stroomdalfl ora, zachthoutooibos). 
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4.4.3  Vlietberg 

Landschap
Vanaf 1873 ligt de kunstmatige hoogwatervrije terp de Vlietberg in de uiterwaard. De schoor-

steen herinnert ons nog aan de hier tot 1975 gevestigde steenfabriek. Het huidige bedrijventerrein 

wordt momenteel in fasen gesaneerd, waardoor ruimte ontstaat voor natuurontwikkeling.  

Flora en fauna
Plaatselijk komen momenteel op de Vlietberg pionier-, ruigte en stroomdalplanten voor 

evenals ooibos. Het terrein fungeert als hoogwatervluchtplaats voor fauna. De natuurwaarden 

zijn momenteel echter nog beperkt. 

Zicht op de hoogwatervrije Vlietberg vanaf de winterdijk met schoorsteen 
als prominent restant van de voormalige steenfabriek. 
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5.1  Inleiding 
Op basis van de drie deelstudies in de voorgaande hoofdstukken en de eerste resultaten 

van het bodemonderzoek (Meet bv, 2008) wordt hier voor de drie deelgebieden een natuur-

ontwikkelingsvisie met inrichtingsplan gepresenteerd. De voorgestelde inrichting stoelt 

op de volgende basisprincipes: 

• graven met respect voor de historische morfologie en de cultuurhistorie;

• robuuste, zo natuurlijk mogelijke inrichting met zo veel mogelijk ruimte voor rivier-

gebonden processen;

• gebruik maken van natuurlijke zonering om rust te creëren rondom de Oude Waal, 

maar daarnaast wandel- en fi etsmogelijkheden benutten;

• zo veel mogelijk rivierkundige ruimte realiseren t.b.v. spontane natuurontwikkeling

• zo economisch mogelijk uitvoeren door samenwerking te zoeken met delfstofwinning 

5.2  Inrichting voor natuurontwikkeling 

5.2.1  Buiten Ooij

Rietmoeras: waterpeil en hoogteligging 
Voor de ontwikkeling van duurzaam rietmoeras met waterriet is aanpassing van het waterpeil-

beheer een eerste vereiste. Voor rietmoeras is vooral een hoog voorjaarspeil belangrijk om 

verlanding richting grasland, ruigte of bos tegen te gaan. Daarnaast is riet niet bestand tegen 

langdurige zomerinundatie. Periodieke winterse doorstroming is gunstig om het strooisel dat 

zich ophoopt in rietmoeras af te voeren. 

 

   
 Inrichtingsplan5
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Figuur 10. Inrichtingsmaatregelen zomerkade rond de Buiten Ooij. Benedenstrooms in kade 
aanbrengen van overlaat op 11,2, bovenstrooms afgraven deel van Weerdse Dam tussen woonterp 
en Vlietberg, alsook het verbreden en lokaal verhogen van de bestaande oeverwal tot ca. 12,2 m 
NAP. Het uitvoering van de verlaging van de Weerdse Dam is afhankelijk van de eventuele aan-
passing van de erfdienstbaarheid. 
Een aandachtspunt is de afwatering van de Hoge wei (10 tot 11m + NAP), een particulier weiland 
dat ligt ingeklemd tussen de Waal, de zomerkade en de winterdijk. 
De (lagere) oude zomerkade met doorbraakkolkjes en (deels) meidoornhaag blijft geheel intact 
als cultuurhistorisch monument. Bovendien vormt de kade de grens tussen de gemeenten 
Nijmegen en Ubbergen. De Waardse Sluis wordt uiteraard ook als monument gehandhaafd, 
maar krijgt een drempel op 11,2 m. Toekomstige experimenten met waterretentie na uitvoering 
van dit inrichtingsplan (zie kader 2) dienen uit te wijzen of er nog een aanvullende constructie 
nodig is (bijv. terugslagklep), om extra water af te laten na inundatie, om te langdurig diep 
water in voorjaar te vermijden. 

Door het aanbrengen van een benedenstroomse overlaat in de huidige zomerkade op een 

niveau van ca. 11,2 m + NAP (fi guur 10) treedt vrijwel jaarlijks in het winterseizoen inundatie 

op, maar is de kans op zomerhoogwaters nog steeds gering (zie paragraaf 3.2). Ook boven-

strooms wordt voorgesteld om de kade lokaal te verlagen zodat ook periodiek doorstroming 

optreedt, maar indien de erfdienstbaarheid niet kan worden aangepast, kan deze maatregel 

niet worden uitgevoerd. De doorstroming van het gebied is echter niet onoverkomelijk, 

winterse inundatie wel. Na inundatie zal het waterpeil in de Buiten Ooij door wegzijging 

richting de rivier en waarschijnlijk ook via het ontwaterde binnendijkse gebied vanaf 11,2 m 

+ NAP geleidelijk zakken, waarbij de diepste delen (Oude Waal strang) in de nazomer vrijwel 

altijd waterhoudend zullen blijven. 

Zomerkade Overlaat/verlaging Oeverwal ophogen tot 12,2
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De rietvelden van Tiengeboden bestaan momenteel grotendeels uit landriet dat zonder 

menselijk ingrijpen op deze locatie niet in stand kan worden gehouden. Omdat deze percelen 

nooit zijn vergraven liggen ze grotendeels op een hoogte tussen ca. 9,25-9,75 m + NAP met 

lokaal uitschieters naar ruim 10m. Er zijn drie mogelijkheden: spontane verlanding mede 

onder invloed van begrazing richting moerasruigte en ooibos. Een tweede optie is om de 

bodem deels te verlagen door afgraving (zie onder) om waterriet en andere verlandings-

vegetaties meer ruimte te geven. Een andere optie is actief beheer waarbij de percelen buiten 

de begrazing worden gehouden en in een cyclus van eens in de twee jaar gefaseerd worden 

gemaaid om de successie tegen te gaan. Door het graven van een diepe sloot parallel aan 

de zuidkant van de Zwarte weg kunnen de rietvelden ontoegankelijk worden gemaakt voor 

de grazers. De rietvelden dienen dan als cultuurhistorisch relict te worden gekoesterd. 

Aanbevolen wordt om een combinatie van de twee laatste opties uit te voeren, niet in de 

laatste plaats omdat het rietveld als zaadbron fungeert.  

Uitbreiding areaal rietmoeras 
Om het potentieel geschikte areaal voor rietmoeras uit te breiden wordt voorgesteld om twee 

historische restgeulen weer uit te graven (fi guur 11). Deze geulen zijn onder meer zichtbaar 

op de kaart van 1678 in hoofdstuk 2 en op fi guur 4, de Tranchotkaart van 1820. Het bestaande 

maaiveld op de locaties van de beide geulen dient daartoe bij voorkeur tot op de zandonder-

grond te worden afgegraven. Langs de oevers van deze geulen met permanent open water kan 

dan rietmoeras ontstaan. De vegetatiezone waarin rietmoeras van nature zijn optimum heeft, 

is echter vrij smal (zie tabel 2) en om duurzame vestiging van riet mogelijk te maken, is het 

dus zaak om voldoende potentieel geschikt vestigingsmilieu te creëren d.w.z. oeverzones met 

een hoogte van ca. 8,5-8,75 m. 

Afgezien van de diepe put ligt het maaiveld van de beoogde geulen momenteel grotendeels op 

ca. 8,2- 9 m (westelijke geul) en ca. 8,5-8,8 m (oostelijke geul). De diepe put kan worden benut 

om de bij de aanleg van de geulen vrijkomende onvermarktbare specie te bergen. 

Bij de aanleg van de oostelijk geul dient een afstand van minimaal 50 m uit de teen van de 

winterdijk aangehouden te worden met het oog op de stabiliteit van de winterdijk (informatie 

Waterschap Rivierenland). Een deel van het bestaande rietveld (ruwweg de helft) kan dus wel 

worden verlaagd en onderdeel worden van de oostelijke geul. 

Overwogen dient te worden om op enkele plaatsen in de oeverzones van de geulen rietwortel-

stokken aan te brengen om de ontwikkeling van riet te stimuleren. Hierbij kan dus gebruik 

worden gemaakt van materiaal dat vrijkomt bij het verlagen van een deel van de bestaande 

rietvelden bij Tiengeboden. De oostelijke geul zal deels vanuit het bestaande rietveld kunnen 

worden gekoloniseerd. Het is afwachten wat het effect zal zijn van met name Grauwe ganzen 

op de vestiging van riet, zeker in de beginfase. In het najaar en de winter eten deze ganzen 

graag de ondergrondse delen van helophyten. Doorgaans hebben Grauwe ganzen echter een 

positieve uitwerking op een rietmoeras door te zorgen voor het ontstaan van open plekken 

en voor verjonging van verlande vegetaties waardoor er meer een mozaïekstructuur ontstaat. 

De beide geulen worden doorsneden door de Zwarte weg die tussen de Vlietberg en de winter-

dijk ligt. De Zwarte weg blijft gehandhaafd als recreatieve route voor mensen en als verbindings-

route tussen de Buiten Ooij en de Groenlanden voor grote grazers. Dit betekent dat de geulen 

onderbroken worden maar dat is geen probleem omdat hiermee ook geïsoleerde wateren in 

het gebied komen te liggen. Dergelijke (tijdelijke) wateren vormen vaak een gunstig biotoop 

voor amfi bieën omdat er geen duurzame vispopulaties in leven.  
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Tabel 2. Voorlopige globale vegetatiezonering Buiten Ooij die n.a.v. experimenten met het 
vasthouden van het water vanaf 2008 (zie ook kader 2) nader kan worden verfi jnd. 

Bodemhoogte  Type vegetatie
Tot ca. 8,5 m  Open water met waterplanten 
8,5-8,75 m  Mattenbies, Kleine lisdodde en waterriet
8,75-9,0 m    Moerassige pioniervegetaties (Watermunt, zeggen) 
9,0-9,25 m   Vochtig grasland, moerasruigte, zachthoutooibos
Boven 9,25 m   Drogere graslanden, ruigte en ooibos 

Figuur 11. Ligging van de rietgeulen (zwart) op de bodemhoogtekaart van het studiegebied. 
De oostelijke geul dient minimaal 50 m uit de teen van de dijk te liggen. Ondergrond betreft 
bodemhoogtekaart. Bron: AHN-www.ahn.nl. 

Vochtig grasland
Vooral de zone tussen de oude zomerkade en de westelijke rietgeul leent zich goed voor de 

ontwikkeling van vochtige graslanden (fi guur 12). Vrijwel alle percelen zijn in het verleden 

vergraven en zijn weer opgeleverd ten behoeve van de landbouw op een niveau van ca. 9,50 

tot 9,80 m + NAP. Door het weggraven van de dekgrond tot op het zand – op locaties waar de 

dekgrond minder dan ca. 40 cm dik is – kan een ideale uitgangssituatie worden geschapen 

voor vochtige graslanden en moerasruigten op minerale bodem. Het voordeel is bovendien 

dat hierdoor de door de intensieve landbouw geëutrofi eerde toplaag wordt afgevoerd.  

De vrijkomende dekgrond (ruim 55.000 m3) kan worden gebruikt om enkele particuliere 

percelen in de Buiten Ooij op te hogen, de diepe put achter Tiengeboden aan te vullen evenals 

de plas in de Sluiswaard. Bovendien kunnen de vochtige graslanden zo worden gesitueerd dat 

de recreatie op natuurlijke wijze wordt gezoneerd en de rust in de Buiten Ooij wordt gewaar-

borgd. 
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Figuur 12. Resultaten zandspiegelonderzoek in de Buiten Ooij (Meet bv, 2008). 
In de blauwomlijnde zone ligt minder dan 40 cm roofgrond op het zand. 
Deze locaties lenen zich dus goed voor de ontwikkeling van vochtige graslanden. 
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Ooibos: bebost eiland 
Aan de noordzijde van de Oude Waal groeit nu een wilgenbos, daar waar vroeger een brede 

verlandingszone met rietmoeras lag. Van deze wilgenzoom kan door uitgekiende vergraving 

een in het broedseizoen geïsoleerd eiland worden gecreëerd dat daarmee potentieel geschikt 

is voor nestelende kolonievogels (Grote zilverreiger, Lepelaar) of wie weet wel een Zwarte wouw. 

Ook elders in de Buiten Ooij liggen grote potenties voor het ontstaan van zachthoutooibos. 

Dat is echter niet de belangrijkste kwaliteit van het gebied omdat dit ook op veel andere 

locaties in de Gelderse Poort kan ontstaan waar de veiligheid dat toelaat (Stadswaard) of 

omdat het al aanwezig is (bijv. Groenlanden). In de Buiten Ooij liggen de grootste kansen voor 

een relatief open moerasgebied. Bij de inrichting van het gebied dient hier rekening mee te 

worden gehouden, door het zodanig te doen dat in ieder geval in het begin bosontwikkeling 

niet massaal de kans krijgt. Bij afgraving van de dekgronden is het moment van oplevering in 

combinatie met de aanwezigheid van grazers belangrijk om te sturen in het voorkomen van 

massale bosontwikkeling.  

Perspectief voor natuur
De inrichting met een overlaat in de Vlietbergweg in combinatie met het verlagen van het 

afpellen van de roofgrond tot op het zand en de aanleg van twee geulen zorgt in de Buiten 

Ooij dus voor het behoud van, maar vooral ook voor de aanvullende ontwikkeling van: 

• open water met waterplantvegetaties voor tal van limnofi ele vissen, broedende, door-

trekkende en overwinterende watervogels, slaapplaats voor winterganzen en bever

• tijdelijke wateren voor soorten als Rugstreeppad en diverse bijzondere libellen 

• betere waterkwaliteit doordat door de inrichting verhoudingsgewijs vaker en meer kwel 

instroomt ten opzichte van de huidige situatie 

• vochtige graslanden en moerasruigten voor soorten als Kwartelkoning, Lepelaar, zilver-

reigers, vleermuizen (foerageergebied), Moeraswolfsmelk, Zeegroene muur en mogelijk 

ook nieuwkomers als Moerassprinkhaan

• rietmoeras langs geulen met potentieel broedbiotoop voor Porseleinhoen, Roerdomp, 

Snor en mogelijk keert ook Grote karekiet terug

• lokaal zachthoutooibos waaronder een eiland voor kolonievogels en bever 

Mogelijk profi teert de Moerassprinkhaan van de vochtige graslanden. 
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 Kader 3
 Herintroductie Krabbenscheer in de Gelderse Poort 

Historische verspreiding in Gelderse Poort
In de Gelderse Poort was de Krabbenscheer van oorsprong een kenmerkende soort voor het 

binnendijkse komgebied, vooral in sloten en plasjes waarin ijzerrijke (stuwwal)kwel optrad. 

In de 19e eeuw worden de volgende locaties genoemd: sloten in de Ooijpolder en bij Persingen 

(Meertje?) en in het Duitse deel van de Duffelt bij Mehr, Rindern en nabij Kleve (Nellewartje 

en Wasserburg). In de Nederbetuwe kwam de soort toen voor in de Grift bij Lent en Elst en in 

sloten bij Gendt (Dirkse e.a., 2007). Er waren toen geen buitendijkse groeiplaatsen bekend. 

Voor de Oude Waal wordt de soort voor het eerst opgegeven in 1955 en in 1970 verdween de 

soort hier.  

In het Rijnstrangengebied zijn historische meldingen bekend van voor 1950, maar exacte 

locaties staan niet vermeld in Te Linde & van den Berg, 2003. In de Steenwaard is de soort in 

1973 aangetroffen.  

Geconcludeerd kan worden dat Krabbenscheer overwegend binnendijks groeide op locaties 

met kwelinvloed. Dit geldt overigens voor het gehele rivierengebied. Buitendijkse groeiplaatsen 

zoals in de Oude Waal bij Nijmegen waren uitzonderlijk en in 1955 ging het daar om een 

relatief marginale populatie. Mogelijk is de soort hier vanuit het binnendijkse gebied terecht 

gekomen. De groeiplaats ligt namelijk dichtbij de tot 1926 gebruikte overlaat van het Circul 

van de Ooijpolder.  

Actuele verspreiding 
Na 1980 zijn er nog twee populaties bekend: drie poeltjes in de Eendenpoelse Buitenpolder 

in het Rijnstrangengebied en in het Kranenburger Bruch in de Duffelt (D). In 1990 was er een 

groeiplaats in de Grote Gelderse Waard. Bovendien zijn in 2003 enkele exemplaren in de Oude 

Rijn nabij de uitmonding in de Jezuïtenwaai aangetroffen, maar dit houdt verband met een 

uitzetpoging. Dit geldt ook voor een groeiplaats in de Bemmelse strang.  

Oorzaken van uitsterven
De hoofdoorzaak van het verdwijnen van de Krabbenscheer moet worden gezocht in de 

verslechtering van de waterkwaliteit in het binnendijkse gebied door landbouw-intensivering 

en zware belasting met ongezuiverd rioolwater. Hierdoor nam de voedselrijkdom van het water 

toe (vooral het ammoniumgehalte) en dat is toxisch voor de soort. Een andere oorzaak is de 

afname van toestromend grondwater door de insnijding van de Waal en het verdiepen van het 

Meertje. Afname van kwel leidt tot een ijzertekort en een verhoging van het sulfi de gehalte. 

Hierdoor kan sulfi devergiftiging optreden en sterven de winterknoppen van de Krabbenscheer 

af (Smolders, 1995).   

Biotoop
Krabbenscheer groeit in rustige, windluwe delen van wateren met een voedselrijke weke 

bodem van een halve meter tot twee meter diep met een redelijke waterkwaliteit variërend 

van zwak zuur tot zwak basisch, vaak ook op plekken met grondwaterinvloed. In het rivieren-

gebied komt de soort voor op bodems met klei of zand waarop doorgaans een dikke laag 

organisch materiaal ligt. Vegetaties met Krabbenscheer gaan op den duur vaak over in 

(zegge-)moeras. Begeleidende soorten zijn Kikkerbeet, en vaak ook Groot blaasjeskruid en 

Puntkroos.  

Sleutelsoort
De waterplant Krabbenscheer is een bijzondere verschijning in moerassen. Ze is in staat 

uitgestrekte velden te vormen waarop Zwarte sterns kunnen broeden. Tussen de stekelige 
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bladeren vinden tal van waterdieren bescherming tegen hun predatoren. Een soort als de 

zeldzame Groene glazenmaker is zelfs geheel afhankelijk van de Krabbenscheer voor haar 

voortplanting. Uit de omgeving van Arnhem zijn tot 1931 meldingen bekend van deze soort 

(Kurstjens e.a., 2004). 

Herintroductie
Vanwege de sleutelrol die Krabbenscheer in het moerasecosysteem vervult en het feit dat de 

waterkwaliteit in het algemeen sterk is verbeterd, is herintroductie in de Gelderse Poort 

wellicht een optie. Ook vanuit de Natura 2000 doelstelllingen ligt er een herstelopgave voor 

deze soort. Gezien de biotoopeisen en het historische verspreidingspatroon van Krabbenscheer 

ligt het voor de hand om herintroductie uit te voeren op kwelrijke binnendijkse locaties met een 

minimumdiepte van ca. 50 cm water. Uitzetten in de Oude Waal lijkt minder kansrijk omdat 

de invloed van rivierkwel structureel is afgenomen (zie 4.1.1).  

Locaties 
Potentieel kansrijke binnendijkse locaties zijn: 

• kleiputten in de Groenlanden langs de Hezelstraat (aan weerskanten van het trafohuisje); 

na realisatie stuw in westelijke A-watergang

• sloten en kleiputten die onderdeel uitmaken van Ooijse Graaf; 

• het Wylermeer (Duitse deel);  

• de Steenwaard in het Rijnstrangengebied 

• de noordstrang in het Rijnstrangengebied (tussen Rosandse Polder en Grote Gelderse Waard) 

en aanbevolen wordt om de bodem- en waterkwaliteit van deze locaties te onderzoeken 

voordat eventueel tot herintroductie wordt overgegaan. 

Bronpopulaties 
Het ligt voor de hand om gebruik te maken van Krabbenscheer elders in het rivierengebied 

en dus bijv. niet uit het laagveengebied. Naar verwachting is de soort aangepast aan de lokale 

omstandigheden en bezit de rivierengebiedpopulatie dus specifi eke, gunstige eigenschappen. 

Elders in het rivierengebied zijn er lokaal fl inke populaties met Krabbenscheer o.a. in sloten 

het natuurgebied De Regulieren bij Culemborg. Een deel van deze vegetaties wordt periodiek 

geschoond (pers. meded. Max van Dongen) en dit materiaal zou kunnen worden benut voor 

herintroductie in de Gelderse Poort. Van belang is dat zowel vrouwelijke als mannelijke 

planten worden uitgezet en dat het experiment goed wordt gevolgd om evt. succes- en faal-

factoren te achterhalen. Er is namelijk al eens wat geëxperimenteerd met deze soort in het 

gebied, maar dit heeft vooralsnog niet geleid tot succesvolle terugkeer. 

Krabbenscheer in poeltje in 
de Eendenpoelse Buitenpolder 
(Rijnstrangen).  
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5.2.2  Stadswaard

Nevengeulen en eilanden  
Om het van oorsprong dynamische karakter van de Stadswaard weer een impuls te geven 

en het gebied veel avontuurlijker te maken als speeluiterwaard, wordt voorgesteld om een 

periodiek (gemiddeld ca. 125 dagen per jaar) meestromende nevengeul met een zandige 

bodem aan te leggen (fi guur 13). Het benedenstroomse deel van de geul wordt aangetakt op 

het Haventje en zal langduriger waterhoudend zijn. Het gaat in feite om het herstel van een 

nevengeul uit de 19e eeuw die het restant is van de hoofdloop van de Waal in de 18e eeuw. 

Daarnaast wordt een kleine zijgeul aangelegd richting de zijarm van het Haventje om ook 

het kleinere historische eiland weer zichtbaar te maken (fi guur 13). Het kleidek dat op dit 

voormalige zandeiland is afgezet, wordt zo mogelijk afgegraven. 

Om verschillende redenen is gekozen voor een periodiek in plaats van permanent mee-

stromende geul. Voor de aanleg van een permanent stromende geul zou de uiterwaard 

behoorlijk diep dienen te worden afgegraven (gemiddeld ca. 4 m t.o.v. het huidige maaiveld). 

Bovendien heeft een dergelijke diepe geul mogelijk een negatieve drainerende werking 

gedurende de zomer op het waterpeil in de bekade uiterwaard. 

Het voordeel van een periodiek meestromende geul is dat de hoeveelheid grondverzet 

beperkter is en dat er ook meer mogelijkheden blijven om in het zomerseizoen (april t/m 

oktober) een rondwandeling te maken via de uiterwaard, de Vlietbergweg en de winterdijk.  

Figuur 13. Tracé van de aan te leggen nevengeul met een zandige bodem in de Stadswaard 
(blauw). Zoeklocaties kleiwinning/ maaiveldverleging zijn met rood aangegeven en de op 
te vullen afwateringssloten met geel. Onvermarktbare specie kan worden benut om de 
nabijgelegen plas Sluiswaard in de Buiten Ooij op te vullen. 
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Ontwerp nevengeulen 
Uitgaande van een ca. 125 dagen per jaar meestromende geul dient de bodemhoogte bij de 

instroom op ca. 8 m + NAP te liggen. De bodemhoogte van de geul loopt geleidelijk af richting de 

uitmonding in het Haventje en zal daar ca. 5,5 m + NAP bedragen. Dat betekent dat er in het 

benedenstroomse deel van de geul ca. 300 dagen per jaar water staat. De geul is zo gedimensio-

neerd dat het water onder de Waalbrug (over de huidige parkeerplaats) richting de jachthaven 

van de Nijmeegse Waalkade stroomt. Bij de inrichting van dit laatste traject zijn rivierkundige 

aspecten doorslaggevend.  

Uitgaande van de huidige breedte van de restgeul in het Zeumke zal de bodembreedte van de 

nevengeul gemiddeld ca. 50 m bedragen (maar de zandspiegel in de ondergrond dient daartoe 

maatgevend te zijn). Op het noordelijke eiland worden de taluds aan de oostzijde steil aangelegd 

(buitenbocht) en glooiend aan de westzijde (binnenbocht), dus geleidelijk oplopend tot de 

oeverwal. Dit laatste kan dan deels worden gecombineerd met kleiwinning (zuidelijke perceel). 

Elders komt bij het afgraven tot de zandspiegel vooral roofgrond vrij (Meet bv, 2008). 

De kleine zijgeul wordt gemiddeld veel smaller (ca. een derde van de grote geul) en wordt via 

enkele duikers onder de weg richting de zijarm van het Haventje geleid.

Voorgesteld wordt om de huidige, door de oeverwal gegraven ontwateringssloot op te heffen 

door hem dicht te schuiven. Dat geldt ook voor de brede en diepe ontwateringsgeul die vanaf 

de Waardse sluis tot aan de nevengeul loopt. Het is onvermijdelijk dat bij het graven van de 

geul een deel van het ooibos sneuvelt, maar dit biotoop zal zich snel vanzelf herstellen. 

Perspectief voor natuur
De nevengeul biedt volop nieuwe mogelijkheden voor de natuur (zie ook de voorbeelden van 

de nevengeul bij Gameren):

 • stromend water voor rheofi ele soorten (libellen, vissen)

• tijdelijke, droogvallende wateren voor amfi bieën 

• droogvallende oevers op zand en slib voor soorten als Kleine plevier en Oeverloper maar 

ook pioniers van slikkige rivieroevers (Slijkgroen, Bruin cypergras, Klein vlooienkruid en 

Riempjes). 

• steilwanden voor pioniers zoals IJsvogel en Oeverzwaluw

• verspreid ruigten en zachthoutooibosjes (zoals nu in Zeumke voor o.a. bever) 

• bovendien zorgt de kleine nevengeul voor een betere doorstroming van de zijtak van het 

Meertje en dit heeft mogelijk als bijkomend voordeel dat het een positief effect heeft op de 

water(bodem)kwaliteit. 

Periodiek meestromende nevengeul bij 
Gameren: voorbeeld voor de Stadswaard. 

Laagte in Gamerense nevengeul met 
Zwanenbloem. 

Steilwand met broedgelegenheid voor 
IJsvogel en Oeverzwaluw. 
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5.2.3  Vlietberg 

Stroomdalfl ora en hardhoutooibos
Het deel van de Vlietberg dat natuurgebied wordt, ligt zo hoog dat er goede kansen zijn voor 

de ontwikkeling van stroomdalfl ora, hardhoutooibos en allerlei overgangen daartussen in de 

vorm van ruigten, zomen en struweel. Voor een goede ontwikkeling (o.a. aanvoer zaden) is 

incidentele overstroming een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is een zandige bodem een 

gunstige en natuurlijke uitgangssituatie. Maar hopen met puin of grof grind bieden ook 

kansen voor de vestiging van hardhoutooibos en deze bleken in de Millingerwaard onder meer 

een gunstige overwinteringsplaats te zijn voor Rugstreeppadden. 

Om de spontane ontwikkeling van ooibos een impuls te geven wordt aanbevolen om te beginnen 

vanuit een kale pioniersituatie en deze één tot twee jaar onbegraasd te laten. Van de meeste 

boom- en struiksoorten zijn er voldoende zaadbronnen in de omgeving aanwezig, maar 

eventueel kan worden overwogen om enkele essen en steeliepen aan de rand van het terrein 

aan te planten, bijvoorbeeld om bebouwing af te schermen. 

Hoogwatervluchtplaats 
Voor grote grazers, reeën, bevers en tal van andere zoogdieren, maar ook amfi bieën en insecten, 

en op termijn eventueel ook edelhert (Groot Bruinderink e.a., 2005) is de aanwezigheid van 

een rustige en droge locatie van belang tijdens hoogwaterperioden. Beschutting in de vorm 

van ruigte, struweel en bos alsook rust is daarbij van groot belang. 

De hoogteligging van de Vlietberg loopt uiteen van 12.5m + NAP tot ca. 14,5m + NAP. Bij het 

extreme hoogwater van januari 1995 werd bijna 14,5m + NAP bereikt. Daarom wordt aanbevolen 

om bij de sanering van het bedrijventerrein enkele delen op te hogen tot minimaal 15 m + NAP.   

Inrichting
Op basis van voorgaande wensen en kansen is de volgende inrichting voorzien op het natuur-

gedeelte van de Vlietberg: 

• de aanleg van een ondiepe hoogwatergeul met een bodemhoogte van ca. 13 m + NAP, deze 

stroomt dan gemiddeld eens per 10 jaar mee (fi guur 14) 

• de aanleg van twee hoge terpen van ca. 1 ha met een hoogte van ca. 15m + NAP m.b.v. puin, 

lokale dekgrond en de bestaande grond/geluidswal

• de overige delen afgraven opleveren met een (grof)zandige bodem 

• de bestaande graslanden en ruigten niet vergraven (groen op kaart) 

• het handhaven van de schoorsteen als cultuurhistorisch monument, in afstemming met 

de lokale Stichting Van Steen en Natuur. 

• het plaatsen van rasters en twee wildroosters om het gebied open te stellen voor natuur-

lijke begrazing. Het plaatsen van een poort warmee het gebied tijdens hoogwater kan 

worden afgesloten voor het publiek zodat rust gehandhaafd kan worden (fi guur 15). 

Buiten hoogwaterperioden is het natuurgebied struinnatuur. 

• het planten van inheemse bomen en struiken net buiten de begrazingseenheid om 

afrastering en bebouwing af te schermen (in overleg met bewoners)

• door de plaatsing van wildroosters op de Vlietbergweg en een wildrooster nabij de 

Waardse sluis kan het prikkeldraad aan weerskanten van deze weg worden verwijderd.  

Perspectief voor de natuur 
Het natuurgedeelte van de Vlietberg biedt na sanering en herinrichting kansen voor:

• droog stroomdalgrasland

• ruigte en zoomvegetaties (Knolribzaad, Rivierkruiskruid, Wilde marjolein e.d.)

• hardhoutstruweel en -ooibos

• winterbiotoop voor soorten als Rugstreeppad  
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Figuur 14. Inrichtingsmaatregelen t.b.v. de ontwikkeling van stroomdalgrasland en 
hardhoutooibos. Het materiaal dat vrijkomt bij het graven van de geul kan worden benut 
om aan weerskanten ervan (in de geel gemarkeerde zones) absoluut hoogwatervrije 
locaties (>15 m + NAP) te realiseren voor grote grazers. Aan de benedenstroomse kant van 
de geul dienen duikers onder de bestaande weg te worden aangelegd. 

Sanering van de Vlietberg (zomer 2008) 
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Figuur 15. Inrichtingsmaatregelen t.b.v. natuurlijke begrazing in combinatie met de 
woonfunctie van de Vlietberg. Bij hoogwater kan het hoogwatervrije deel worden 
afgesloten met een poort. 
 

5.3  Beheer
In principe wordt uitgegaan van procesbeheer d.w.z. een spontane ontwikkeling onder 

invloed van de lokale natuurlijke processen te weten rivierdynamiek, rivierkwel en 

natuurlijke begrazing door sociale kuddes paarden en runderen met op termijn mogelijk 

ook edelhert. Het onderzoeksgebied vormt één integrale begrazingseenheid met de 

Groenlanden en de Bisonbaai. 

Er wordt een uitzondering gemaakt: het restant van het huidige hooggelegen rietveld ter 

hoogte van Tiengeboden dat is gelegen binnen de 50 m zone vanaf de teen van de winterdijk, 

zal door een diepe sloot ontoegankelijk worden gemaakt voor de grazers. Om successie in 

ruigte en bos tegen te gaan zal dit gebied periodiek en gefaseerd worden gemaaid.

Vaak wordt geadviseerd om rietmoeras niet op te nemen in een integrale begrazingseenheid 

omdat riet in ondiep water gevoelig is voor begrazing (van der Hut e.a., 2005). De mate 

waarin riet word begraasd hangt natuurlijk ook sterk af van de graasdruk en het voedsel-

aanbod elders in het gebied. De graasdruk in de Gelderse Poort ligt een factor 2 tot 3 lager 

dan die in de Oostvaardersplassen en is daarmee dus een stuk extensiever. Omdat in de 

Buiten Ooij wordt ingezet op het vasthouden van hoogwater met een hoog voorjaarspeil als 

gevolg, is de verwachting dat veel moeras gedurende het broedseizoen niet toegankelijk is 

voor grazers. Een duurzaam moeras (door een meer natuurlijk peilverloop) beschermt zich 

zodoende zelf tegen zware begrazing door grote herbivoren. 



inrichtingsplan buiten ooij, oude waal en stadswaard bij nijmegen49

Extensieve begrazing van rietlanden levert bovendien vaak een meer gevarieerd moeras-

landschap op. De begrazing zorgt niet alleen lokaal voor het tegengaan van bosopslag maar 

ook voor het plaatselijk openbreken van dichte eenvormige zones met riet aan de landzijde 

van een moeras. Hierdoor ontstaat er een zone met ondiep water tussen een slikkige oever 

enerzijds en waterriet en andere helopyten in het water anderzijds. Doordat roofvis deze 

zone niet kan bereiken, is deze zone een opgroeiplaats voor jonge vis en amfi bieën en daar-

mee een gedekte tafel voor tal van moerasvogels. 

5.4  Conclusies
Het plan voorziet in de inrichting van (zie fi guur 16 voor eindbeeld): 

• een periodiek meestromende nevengeul in de Stadswaard met kansen voor rheofi ele 

fauna, plantensoorten van slikkige rivieroevers en zachthoutooibos

• een dynamische oeverwal met stroomdalfl ora 

• nieuw moeras met potenties voor waterriet langs twee historische rivierlopen

• behoud van de huidige rietvelden bij Tiengeboden als cultuurhistorisch relict 

• een fl inke uitbreiding van het areaal aan vochtig grasland op zandige bodem 

• een hoogwatervluchtplaats voor grote grazers en andere fauna in de vorm van 

stroomdalgrasland, zoomvegetaties en op termijn ook hardhoutooibos

• behoud van de huidige Oude Waal met naar verwachting geleidelijke uitbreiding en 

herstel van de waterplantenvegetatie

• een bebost eiland aan de noordzijde van de Oude Waal

• bij de eventuele herintroductie van Krabbenscheer kan het beste worden gefocust op 

enkele kansrijke binnendijkse locaties met ijzerrijke kwel

Figuur 16. Eindbeeld van alle voorgestelde inrichtingsmaatregelen. 
Blauw = geulen met rietmoeras (Buiten Ooij), nevengeulen (Stadswaard) en 
hoogwatergeul (Vlietberg). Lichtgroen = vochtig grasland en geel = stroomdalgrasland. 
Donkergroen = hardhoutooibos. 
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6.1  Recreatieve zonering 
Gezien de ligging bij Nijmegen en de doelstelling om in de Stadswaard de rijke natuur van de 

Gelderse Poort in het klein te kunnen ervaren, wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan 

recreatie. Aan de andere kant is rust van groot belang voor de bijzondere natuur rond de Oude 

Waal en dat geldt in het bijzonder voor broedvogels en grote groepen vogels op het water van 

deze strang en in de omliggende moerassen.  

Het plangebied is daarom opgedeeld in twee verschillende recreatieve zones: struinnatuur in 

de Stadswaard en rustgebied met routegebonden recreatie in de Buiten Ooij (zie fi guur 17). 

Struinnatuur betekent dat er in principe vrije toegang is voor wandelaars in het hele terrein, 

dus ook buiten eventueel aanwezige paden. Rustgebied betekent dat er geen toegang is buiten 

de bestaande wegen (Vlietbergweg, Zwarte weg en winterdijk). Door het toepassen van zoge-

naamde natuurlijke zonering in de vorm van open water, moeras of struweel wordt er voor 

gezorgd dat het rustgebied vrijwel het gehele jaar niet toegankelijk is voor mensen. 

De Vlietberg bestaat uit een woongedeelte en een natuurgedeelte. Het natuurgedeelte dient in 

ieder geval rustig te zijn tijdens perioden met hoogwater om de aanwezige grazers en andere 

zoogdieren niet te verstoren. Via de Zwarte weg kunnen er dan geen mensen op de Vlietberg 

komen. Met een poort kan het hoogwatervrije terrein aan de kant van de Stadswaard tijdelijk 

worden afgesloten voor het publiek. Voorgesteld wordt om de Vlietberg buiten hoogwater-

perioden ook open te stellen voor struinnatuur, maar door gerichte inrichting (struweel-

ontwikkeling) te voorkomen dat bezoekers de privacy van bewoners verstoren. 

  
 Kansen voor recreatie6
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Figuur 17. Voorgestelde recreatieve zonering in het onderzoeksgebied met struinnatuur in de 
Stadswaard (oranjerood) en rustgebied (groen) in de Buiten Ooij. De belangrijkste inrichtings-
maatregelen (geul- en moerasontwikkeling) staan aangegeven. De ligging van het natuuracti-
viteitencentrum (NAC) met parkeervoorziening en de brug over het Meertje is indicatief aan-
gegeven. Het natuurgedeelte van de Vlietberg is rustgebied tijdens hoogwaterperioden maar 
opengesteld voor struinnatuur daarbuiten. 

6.2  Recreatieve mogelijkheden 

Wandelen (fi guur 18) 
Mogelijkheden voor wandelen zijn aangegeven in fi guur 18. Vooral de Stadswaard wordt er 

door de voorgestelde inrichting veel aantrekkelijker op om te gaan wandelen. Door de aanleg 

van een periodiek meestromende nevengeul kan er in het zomerseizoen ook een korter rondje 

worden gemaakt waarbij de geul ongeveer halverwege richting de Vlietbergweg kan worden 

doorgestoken. Indien nodig kunnen eventueel nog stapstenen worden aangelegd om deze 

doorsteek mogelijk te maken.  

Na overstroming van de drempel zal de Buiten Ooij dus volstromen en staat de Zwarte weg 

eveneens onder water. In de loop van het voorjaar zal de Zwarte weg geleidelijk droogvallen. 

Fietsen (fi guur 19) 
De bestaande fi etsmogelijkheden blijven gehandhaafd. 

Andere recreatievormen
Naast wandelen en fi etsen is er ook ruimte voor andere recreatievormen zoals schaatsen 

(Oude Waal en omgeving), skaten (winterdijk), vissen (rivieroever), picknicken, zonnebaden 

en zandkastelen bouwen (rivieroever) en vliegeren (Stadswaard). 
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Figuur 18. Wandelmogelijkheden in het gebied (excl. winterdijk). 

Figuur 19. Fietsmogelijkheden in het gebied. 
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6.3  Maatregelen t.b.v. recreatie
Om de mogelijkheden van bovenstaande natuurgerichte recreatie te optimaliseren 

worden de volgende maatregelen voorgesteld:

• afsluiten van Zwarte weg voor gemotoriseerd verkeer  

• parkeerverbod langs Vlietbergweg 

• informatiebord over toegankelijkheid Vlietberg bij hoogwater bij afrit Vlietbergweg. 

Als de overlaat in de zomerkade werkt (> 11 m + NAP) en gedurende de periode dat de 

Zwarte weg overstroomd is (> 10 m) is de Vlietberg niet toegankelijk voor bezoekers. 

Als de poort van het begrazingsgebied op de Vlietberg open is, is het terrein weer 

toegankelijk voor wandelaars. 

• evt. aanbrengen van stapstenen in de geul ten behoeve van kort wandelrondje. 

Struinnatuur elders in de Gelderse Poort. 



inrichtingsplan buiten ooij, oude waal en stadswaard bij nijmegen54

In dit rapport is een inrichtingsplan opgesteld voor de Stadswaard, de Buiten Ooij met 

Oude Waal en de Vlietberg. Deze gebieden zijn grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. 

Ze sluiten direct aan op de binnenstad van Nijmegen en ze vormen daarmee de entree van 

de Gelderse Poort. 

• In de Stadswaard krijgt het van oorsprong dynamische karakter weer een impuls door de 

aanleg van een periodiek meestromende nevengeul. De uiterwaard is vrij toegankelijk en 

is straks via een nieuwe brug over het Meertje ook direct vanuit de Waalkade en het 

geplande bezoekerscentrum bereikbaar. 

• De Buiten Ooij is al ruim 300 jaar door een kade beschermd tegen zomeroverstromingen. 

De in deze zomerpolder gelegen voormalige rivierloop (de Oude Waal) heeft mede daar-

door een hoge natuurwaarde in de vorm van riet, moeras en open water met waterplanten. 

Nu de landbouw is verdwenen, kan het water na overstroming langer worden vastgehouden 

ten behoeve van moerasherstel. Door lokale maaiveldverlaging en het opengraven van oude 

geulen is voorzien in de ontwikkeling van extra moeras en vochtig grasland. Zo ontstaat 

een vogelrijk moeraslandschap van zo’n 100 ha. Vanwege de kwetsbaarheid van de te 

ontwikkelen natuur is het gebied niet toegankelijk voor recreanten, maar wel beleefbaar 

vanaf de winterdijk, de Vlietberg en de Zwarte weg.

• De Vlietberg, een voormalig bedrijventerrein, krijgt een bestemming als hoogwatervlucht-

plaats voor grote grazers en andere dieren. Op het terrein is voorzien in een spontane 

ontwikkeling van hardhoutooibos en stroomdalgrasland. Op beperkte schaal is voorgesteld 

om nog wat te vergraven ten behoeve van natuurontwikkeling. Naast de bestaande woon-

functie is er - behalve tijdens hoogwater - ruimte voor recreatie zodat via de zomerkade 

en de Zwarte weg een rondje kan worden gewandeld of gefi etst. 

  Samenvattende
 conclusies7
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