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Tussen Lobith en Nijmegen doorloopt de Waal een aantal grote bochten, die zich in de loop 

der tijd nogal eens hebben verlegd. Het mechanisme was steeds hetzelfde. In de buiten-

bochten schuurde het water de oever weg. De bocht verlegde zich daardoor niet alleen naar 

buiten, maar werd ook scherper. Naarmate de uitbochting zich verder ontwikkelde, werd de 

schurende kracht in de buitenbocht groter, en ontwikkelde de meander zich sneller. 

Voordat de dijken werden aangelegd in de 11e-12e eeuw, hadden de takken van de Rijn de 

breedte van heel de Betuwe tussen Arnhem en Nijmegen ter beschikking voor dit meanderings-

proces. De rivierlopen verlegden zich voortdurend, en er kwamen ook botsingen voor met de 

stuwwallen, waarbij grote steilranden ontstonden.

Toen de eerste dijken eenmaal bestonden, werd de bewegingsruimte voor de rivieren beperkt. 

De menselijke bewoners hadden er immers belang bij om have en goed achter de dijken te 

beschermen. De mensen probeerden met schuine kribben de loop van het water zo te beïn-

vloeden, dat de rivier min of meer op zijn plaats bleef. De rivierlopen evenwel deden wat ze 

altijd deden: in grote, beweeglijke bochten door het landschap slingeren.

Daarbij raakten de riviermeanders vaak de dijken, die daarbij ook nogal eens ondergraven 

werden en sneuvelden. Zulke dijken werden dan steevast op een plek meer naar achteren 

herbouwd.

Er was dus een soort wisselwerking aan de gang, een itererend proces waarbij mensen dijken 

en kribben bouwen, en de rivier die opruimt en zijn ruimte om te stromen vergroot.

Op tal van plekken in het rivierengebied zijn grote (soms meerdere kilometers grote) uit-

bochtingen te vinden die herinneren aan dit proces. Uiteindelijk werd er een soort van 

evenwicht gevonden, waarbij de rivier binnen de bandijken ruimte had om te meanderen, 

maar niet meer de hele breedte van de Betuwe tot z’n beschikking had.

Vanaf de tijd dat men kaarten ging maken, zo vanaf 1550, kan dit proces van meandering 

binnen de ingeperkte ruimte van de dijken op veel plaatsen in detail gevolgd worden. Mensen 

verloren immers have en goed, of zagen door aanwassen hun bezit juist groeien. Bron van vele 

ruzies, bron van vele rechtzaken, en de rechters wilden kaarten zien.

 

 1 De natuurlijke rivier 
 beteugeld
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De Waal is nu de grootste van de Rijntakken, maar het is niet duidelijk of dat altijd wel zo 

geweest is. In de late middeleeuwen was er een gebeurtenis die grote invloed gehad heeft op 

de waterverdeling van de Rijntakken: het ontstaan van de Biesbosch. Na de ontwatering en 

ontginning van de grote veenkoepels in West-Nederland zakte het maaiveld van soms wel 

8 meter boven zeeniveau tot ongeveer op, of zelfs onder zeeniveau. Landen (nou ja, hoge 

venen) die eerst hoogwatervrij lagen, kwamen plotseling in het bereik van de zee te liggen. 

In het begin van de 15de eeuw was dat proces zo ver gevorderd, dat het echt gevaarlijk werd. 

Overstromingen kwamen steeds meer voor. Het waren op zich niet de stormen die erger 

werden, maar de daling van het land door ontwatering veroorzaakte een grotere impact van 

de stormen op het land. Een reeks stormen maakte een einde aan de polders in het gebied 

waar nu de Biesbosch ligt. De Elisabethsvloed van 1421 is de ‘afmaker’, waarbij een hele reeks 

dorpen met hun landerijen voorgoed onder water verdwenen.

 2 De Waal, 
 grootste Rijntak

Afb.2. Biesbosch in 1560. Kaart van Sluyter, Nationaal Archief ’s-Gravenhage. Rechtsboven: even 
stroomafwaarts van Werkendam legde de Merwede veel materiaal van de zich uitschurende Waal 
neer in een binnendelta, waar nu de Noordwaard ligt.
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Belangrijk bij deze gebeurtenis is, dat er niet zomaar een binnenmeer, een ondergelopen 

polder ontstond, maar dat er via het toen doorgebroken Hollands Diep een permanente 

verbinding met de zee tot stand kwam. Dat had invloed op het estuarium, op de duinen 

en op de hele kust. Aan de landzijde had het grote invloed op de Waal.

Het punt waarop rivier en zee elkaar ontmoeten werd door de vorming van de Biesbosch 

minstens 50 kilometer landinwaarts verlegd (afb. 1). Dat betekende dat het hoogteverschil 

(verhang) dat de Waal had, nu ineens over een 50 kilometer korter stuk moest worden over-

brugd. Kort gezegd: de Waal ging steiler lopen. En dus sneller, en dus begon de Waal aan een 

proces van terugschrijdende erosie, verdieping en verbreding. Daarbij werden grote hoeveel-

heden materiaal verplaatst, dat afgezet werd in de Biesbosch. Op het moment dat dit proces 

na enkele eeuwen het splitsingspunt bij Schenkenschans bereikte, ging het de waterverdeling 

tussen Waal, Nederrijn en IJssel beïnvloeden. De Waal begon steeds meer water te trekken 

ten koste van de andere twee riviertakken.

Hoe groot de Waal was in 1421 is niet bekend, maar de Waal is in de eeuwen na het ontstaan 

van de Biesbosch steeds groter en breder geworden. In de bovenloop van de Waal, waar het 

verhang relatief groot is, veroorzaakte dat een versterking van het meandergedrag. De Waal 

werd woester en wilder, en ging met steeds grotere meanders aan de slag.
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Afb.3. Waal bij Bemmel in 1649.

Een kaart uit 1649 van de Waal bij Bemmel en Nijmegen uit 1649 laat de processen zien die 

werkzaam zijn bij het meanderen (afb. 3).

Links ligt Nijmegen, met aan de overkant Lent. De Lentse waard is op dat moment groot en 

breed, terwijl deze op dit moment heel smal is. Stroomopwaarts van Nijmegen stroomt de 

rivier strak tegen de dijk – de schaardijk – aan, en die bedding is sindsdien verlaten; daar ligt 

nu de Oude Waal. Bij Bemmel is de situatie ook heel anders. De rivier is sterk naar het noorden 

toe uitgebocht, en stroomt pal onder het dorp Bemmel door. De bocht is heel scherp, en uit 

boringen is bekend dat zo’n buitenbocht wel tot 10 à 15 meter diep kan uitschuren. Maar 

 3 De rivierkundige 
 processen
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naarmate de rivier verder uitbocht, wordt de landtong die de bocht omsluit, smaller. Als het 

water stijgt, steekt het de uitbochting makkelijk over, en het eind van het proces is, dat de 

bocht van nature doorbreekt, en de rivier weer min of meer rechtdoor stroomt. Op deze kaart 

is dat moment van doorbreken heel nabij. Aan de linker kant van de landtong zijn al erosie-

geulen te zien, die uiteindelijk door achterwaartse erosie “den Oijen Weert” zullen doorbreken.

Opmerkelijk is, dat op de kaart een peppel is aangegeven. De populieren die ons huidige 

landschap sieren, zijn over het algemeen kruisingen tussen Amerikaanse en Europese 

populieren. De inheemse wilde zwarte populier is bijna uitgestorven geweest, en is nu aan 

een terugkeer bezig. Maar in 1624 waren er nog geen Amerikaanse populieren ingevoerd, 

en de peppel moet dus de inheemse zwarte geweest zijn.

Op de Oyse Weert staat ook een Huys getekend, net zoals bij de Ooijsche Graaf het Huys 

Cleverenburg stond. Waarschijnlijk heeft dat met het eigendomsrecht te maken.

Het Gelders waterrecht bepaalt, dat gronden die langs een rivier of beek aangroeien aan het 

land, automatisch eigendom worden van de eigenaar aan wiens land het terrein aangroeit. 

Dit in tegenstelling tot eilanden, die worden eigendom van de landsheer. Maar in een dyna-

mische omgeving als de zich verleggende Waal kan de situatie snel veranderen. Op deze kaart 

is het duidelijk dat de Oijse Weert is aangegroeid aan de zuidelijke oever, en dus bij de Ooij 

hoort. Maar als binnenkort de bocht afgesneden wordt, is de kans groot dat het overblijvende 

eiland snel vastgroeit aan de Bemmelse kant, en van wie is het dan ?

Iedereen wist natuurlijk uit ervaring waar de rivier zou doorbreken, en welk stuk zou blijven 

bestaan. Om het eigendom voor eens en altijd te claimen, bouwde men een huys op de punt 

van het schiereiland. Na de afsnijding stond dat huys dan op een eiland, maar je kon makke-

lijk bewijzen dat het jouw land, en jouw huis was. 

Het is een erg onlogische en gevaarlijke plek voor een huis, maar als truc om het eigendom 

te behouden wordt het duidelijk waarom men dat deed.

Afb.4. De Bijland in 1777.
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De Waal was een levendige, grote rivier in een makkelijk erodeerbare zandige ondergrond, 

en de vorming van zulke bochten kwam dan ook vaak voor. In 1777 was de Bijland bij Tolkamer 

aan de beurt. Voor de tweede keer, want op hetzelfde traject was er ook rond 1550 al eens een 

keer zo’n uitbochting geweest. Op de kaart van 1777 is de “eertijds Bijlandsche, nu Hollandsche 

Waard” te zien (afb. 4; noord is beneden). 

Aan de zuidkant is de nieuwe loop van de Waal te zien, die de smalle uitbochting afsnijdt. 

Dat is niet spontaan gebeurd, want in 1777 was men al lang zover dat men de rivier een 

handje hielp, door een kleine gracht te graven op de smalle punt, waarna de rivier de nieuwe 

loop zelf op maat maakte.

De kaart maakt nog enkele verschijnselen duidelijk. De “Lobithschen zand en rijswaard” 

groeit aan in stroomafwaartse richting (linker pijl). De landtong, aan de overkant van het 

water, erodeert juist (rechter pijl). Daardoor heeft de basis van de landtong de neiging om 

zich stroomafwaarts te bewegen ten opzichte van de punt van de landtong.

Helemaal beneden op de kaart lag het dorp Herwen, lag, want ondanks alle moeite om het 

dorp te redden zijn een aantal huizen en de kerk door de buitenbocht van de rivier verzwolgen, 

en in de buitenbocht van de rivier gezakt. Op een andere kaart (afb. 5) is te zien waar het 

kerkje ooit stond.

In de binnenbocht heeft de landtong een merkwaardige, karakteristieke vorm: het zand is er 

in de vorm van een ouderwetse slaapmuts de bocht om getrokken. In zo’n scherpe buitenbocht 

staat een sterke spiraalstroom, en het zand dat aan de Herwense kant werd weggevreten, werd 

al meteen, maar iets stroomafwaarts, aan de overkant neergelegd.

Afb.5. De punt van de Bijland in 1772 (Nationaal Archief VTH 551B).

Op afbeelding 6 is de huidige toestand van de Bijland te zien. Opvallend is in de eerste plaats 

dat het gebied grotendeels is ontzand. Dat komt, omdat op zulke plekken van oude uitboch-

tingen het beste zand tot diep in de bodem zit. De rivier is er heftig te keer gegaan. Alle grond 

is er verspoeld, tot op een diepte van een meter of 10-15. De stroming was sterker dan op 
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andere plekken, en dus spoelde het fi jne zand weg, en bleef het waardevolste, grove zand en 

grind liggen. Dat weten de zandwinners, en ze zoeken juist die plekken op. Aan de beneden-

kant (= noord) heeft de waterplas een merkwaardig aanhangsel: precies het begin van de 

slaapmuts op de kaarten uit de 18e eeuw. De baggermolens zijn precies op de plek gestopt 

waar de stenen van het oude kerkje van Herwen in de bodem moeten liggen.

Afb.6. De Bijland, 2007, Google Earth.

Op afbeeldingen 4 en 5 is te zien, dat verder stroomafwaarts van de ‘slaapmuts’ de rivier nog 

breed is, en niet opgevuld met zand. Door de kunstmatige doorgraving hernam de Waal zijn 

loop rechtdoor, en stroomde de uitbochting niet langer. Dat betekende dat vanaf het moment 

van afsnijding er geen zandtransport meer plaats vond. In plaats daarvan vulde de voormalige 

brede bedding zich op met slib, dat uiteindelijk klei werd.

Ook dat is te zien op afbeelding 6. Het rechter deel van de Bijland, naast de plas, staat vol met 

bos. Dat zijn oude kleiputten, ontstaan doordat de steenfabrikanten in de buurt er klei weg-

haalden. Het gedrag van de rivier is dus als het ware in zo’n situatie verstild. De delfstofwinners 

gaan op zoek naar het beste materiaal, en volgen precies de oude contouren.

Het lot van het kerkje van Herwen is heel gewoon in het rivierengebied. Veel dorpen zijn in 

de loop der eeuwen in meerdere of mindere mate in de rivier verdwenen. Omdat men kerken 

tot het uiterste verdedigde, liggen er nogal eens kerkjes tot precies aan de rand waar de rivier 

vroeger stroomde. Emmerich is er een mooi voorbeeld van. Ook Kekerdom, met z’n buiten-

dijkse kerk, is een mooi voorbeeld van zo’n half door een uitbochtende meander verzwolgen 

dorp. Niet onmogelijk zijn ook Gendt en Bemmel op die manier ooit gehalveerd.
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In 1649 was de Waal dus aan het uitbochten bij Bemmel (afb. 6). Op een tweede kaart (afb. 7) 

uit hetzelfde jaar is de situatie nog meer in detail weergegeven. Bij Bemmel (links beneden) 

maakt de dijk een opvallend uitstulpinkje: daar is de oorspronkelijke dijk bezweken, en is er 

een nieuwe dijk gelegd met een boogje om het gat heen (afb. 8).

Afb.7. De Waal tussen Bemmel en Nijmegen, 1649. Gelders Archief. Noord is links. Bemmel ligt 
links beneden, Nijmegen rechts tegen de tekst aan. De Ooijpolder ligt aan de bovenkant. De Waal 
stroomt van links naar rechts.

Aan de stroomafwaartse kant bepaalde de richting van de rivier op die plek ook de richting 

waarin het water aan de stroomafwaartse kant verder ging stromen, en dus in welke richting 

de volgende bocht zich zou gaan ontwikkelen. De richting van de bocht in Bemmel bepaalt 

dus de richting van het water van de Waal op het traject Bemmel-Nijmegen. De Waal wordt in 

1649 vanuit de Bemmelse bocht recht naar de tegenoverliggende Ooijsche bandijk gestuurd. 

De rivier loopt helemaal aan de bovenkant van de tekening (afb. 7), pal onder de Ooijsche 

bandijk. Vertaald naar de huidige situatie betekent dat, dat de Waal in 1649 pal onder de dijk 

bij de Hezelstraat liep, waar nu de rietlanden van Tiengeboden en het water van de Oude Waal 

liggen. Ook deze dijk liep dus gevaar van ondermijning en dijkval door het water dat vanuit 

de scherpe bocht bij Bemmel recht op de dijk werd afgestuurd.

Op de kaart (afb. 7) is met rechte streepjes aangegeven waar men de naar Bemmel uitstekende, 

smalle meander wilde doorgraven om het gevaar voor de dijken bij Bemmel en Ooij te keren.

 4 De situatie bij Bemmel 
 in 1649
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Afb.8. Kaart uit de 17e eeuw met de gevaarlijke situatie bij Bemmel, waar dijken ondermijnd 
en naar beneden gestort zijn. Op de kaart van 1649 (afb. 7) is deze schade door het ringdijkje 
hersteld. Gelders Archief AV 375 (noord is beneden).

Opvallend is, dat er benedenstrooms van de meander een heel grote en brede uiterwaard 

ligt, “den Lentschen uijterweerd” (afb. 7). Op dit moment is de Lentse waard maar een smal 

strookje land, maar op dat moment had deze uiterwaard het formaat zoals nu de Millinger-

waard of de Gendtsche Waard.

Vlak voor Nijmegen is er een inham te zien, waar de Duffelt en het Circul van de Ooij via het 

Meertje uitwateren op de Waal. Daar liggen ook enkele zandbanken, die beschouwd kunnen 

worden als het prille begin van de Stadswaard.

Bij Nijmegen stroomt de Waal evenwijdig aan de kade.

Conclusie 1649:
De situatie in 1649 was heel gevaarlijk. De dijk was al ondermijnd en ingestort bij 
Bemmel (afb. 8), en de Ooijsche Bandijk liep gevaar. Men maakte plannen om de 
smalle weerd bij Bemmel te doorsnijden, zodat de Waal een minder gevaarlijke 
richting zou kiezen. De Lentse waard was groot en breed. De Waal stroomde even-
wijdig aan de kade aan Nijmegen voorbij.
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Afb.9. Overzicht Bemmelse waard, Ambtswaard, Buiten Ooij en Stadswaard: 
datering van onderdelen van het landschap.
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Op een kaart in het Gelders Archief uit 1696 (afb. 10) is het resultaat van de doorsnijding te 

zien. Bemmel ligt beneden op de kaart. De afgesneden top van de meander is nog goed te zien. 

Het dorp ligt nu aan een oude strang, veilig ver van de rivier vandaan.

Afb.10. De situatie tussen Bemmel en 
Nijmegen op een deel van een kaart 
uit 1696. (Gelders Archief, Rekenkamer 
47). Beneden: Bemmel. Rechts boven: 
Nijmegen. De Waal stroomt van links 
beneden naar rechts boven. Rechts 
de Lentse Uiterweerden, die aan het 
wegschuren zijn. Links het begin van 
de Buiten Ooij.

Door de doorsnijding kreeg de stroom en heel andere richting, recht op de ooit zo brede 

Lentse uiterweerden (afb. 7) aan, die op deze kaart dwars doormidden gedeeld zijn. Van de 

oude Lentse Uiterweerden is alleen het meest stroomafwaartse stuk, vlakbij het dorp Lent 

nog over. Een groot deel van de Lentse uiterweerden liggen nu aan de Ooijsche kant.

Uit dit onderzoek blijkt niet of de doorsnijding van de Lentse Uiterweerden een toevallig 

resultaat is van de doorsnijding van de meander bij Bemmel, of dat het ook een handje door 

de mens geholpen is. In ieder geval moet er in enkele tientallen jaren veel veranderd zijn. 

De Waal heeft een heel nieuwe bedding gekregen. Delen van de Oude Waal aan de Ooijsche 

kant zijn vol met zand geraakt. Alleen aan de benedenstroomse kant is nog een deel van de 

Oude Waal open. Nu is de dijk aan de Betuwse kant, ongeveer bij de huidige Sprokkelenburg, 

een schaardijk. De richting van de stroming van de Waal is nu gericht op een punt in de 

Ooijsche bandijk even vóór Nijmegen, vlak voor de uitstroom van het Meertje. Daar erodeert 

de oever, en daardoor vormt zich de uitbochting waarin zich later de eilanden van de Stads-

waard zullen gaan vormen.

Conclusie 1696: het gevaar van 1649 is geweken. De Lentse Weerd is doormidden 
gesneden, en ligt deels aan de Ooijsche kant. Het begin van de Oude Waal is er, 
en de Waal stroomt recht op een punt net vóór Nijmegen aan.

 5 Van Lentse Uiterwaard
 naar Buiten Ooij, 1696-1720
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Van de situatie op het eind van de 17e eeuw is een detailkaart bewaard (afb. 11). De Waal 

stroomt op deze kaart recht op de dijk even voor Nijmegen aan. De Oude Waal is nog breed, 

met een nog onbedijkte benedenkant en eilanden en inhammen.

Afb.11. De Buiten Ooij in 1678 (Gelders Archief). Nijmegen ligt boven. De Waal stroomt van 
links beneden via rechts beneden naar rechts boven. De kersverse Buiten Ooij, voorheen Lentse 
Uiterweerd, heeft drie nieuwe eigenaren. Langs de oever van de Oude Waal en de grote hank 
groeit riet. Het merendeel van het gebied is beplant met wilgen en in gebruik als griend 
(Rijswaard). Vooral in de Amptswaard liggen zandige oeverwallen en percelen bouwland.
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De doorsnijding van de Lentse Uiterweerden moet met veel dynamiek en zandoverslag 

gepaard gegaan zijn. Aan de hand van foto’s van eigentijdse situaties is het mogelijk daar 

een glimp van op te vangen.

5.1  Het verzanden van de bovenstroomse kant van de Oude Waal

Langs de Ooijsche dijk liep in 1649 nog een diepe buitenbocht van de Waal (afb. 7). Die bedding 

is verdwenen en verlaten. In zo’n situatie zal de bovenstrooms kant van de afgesneden meander 

vanuit de hoofdrivier snel vol met zand schieten, en verlanden. Op de kaart van 1678 (afb. 11) 

is dat te zien: links van het woordje “den” van Den Amptsweerd is een laagte met een kolkje 

te zien, en daarboven ligt nog een reeks kolkjes.

Die invloed vanuit de hoofdrivier is maar beperkt; op kaart 11 tot aan het eind van de 

‘Munsters Weerd’. Benedenstrooms daarvan is de Oude Waal nog als strang aanwezig.

 5.2  Overslag van zand

Wanneer het water in de nieuwe loop van de Waal (afb.10) steeg en buiten zijn oevers trad, 

overstroomde het van de Lentse Weerd afgescheiden stuk uiterwaard. Daarachter evenwel lag 

nog de verlaten oude bedding van de Waal van 30 jaar eerder. Die lag laag, en dat trekt dan 

veel water, stroom en sediment aan.

Afb.12. Zandoverslag na het hoogwater van 1993 op de Bisonbaai. 
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De uiterwaard gaat een tijdje als het ware als de bodem van de rivier fungeren, waarover 

een band zand naar de laagte erachter trekt. Bij vallend water verliest het water zijn kracht, 

en blijft er een pakket zand achter.

Het restant van de Lentse Weerd op afbeelding 11 moet er na hoogwaters dus ongeveer 

uitgezien hebben als de Bisonbaai na het hoogwater van 1993.

Afb.13. Gendtse uiterwaard na het hoogwater van 1993.

Als aan de benedenstroomse kant van zo’n overspoelde uiterwaard een oude geul of andere 

laagte ligt, zoals op de kaart van 1678 het geval is, zal tijdens het hoogwater daar veel zand 

afgezet worden. Dat gebeurt in karakteristieke lobben: zandtongen met laagtes ertussen. 

Op de kaart 1678 is dat te zien op “den Geerfdens Weert”.

Afb.14. Zandtongen van zandoverslag in een laagte in de Millingerwaard, 1993.
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Afb.15. Nevengeul Gameren: zandbank en bebost eiland.

Wanneer de stroming bij hoogwater een onverwacht obstakel ontmoet waardoor de stroming 

verandert, kunnen er verschijnselen optreden als de vorming van dieptes en eilanden. Op 

afbeelding 15 is te zien hoe de stroming in de Gamerense nevengeul een reeks eilanden maakt. 

De doorzaak is hier de aanwezigheid van een nauwe doorgang in een dam. 

Op de kaart van 1678 (afb. 11) is ook een eiland te zien. Wat er ook de oorzaak van was (wellicht 

kolking tegen een krib aan de Ooijsche bandijk), het eiland moet er in zijn ontstaansfase uit-

gezien hebben als deze eilanden in Gameren: eerst een kale zandbank, al snel begroeid met 

ooibos.

 5.3  Toen en nu

Kaarten passen niet zomaar op elkaar. Ze worden voor verschillende doeleinden gemaakt, en 

hebben verschillende graden van precisie. De kaart van 1696, afb. 10, bijvoorbeeld, past niet 

op de huidige kaarten. Er zit geen driehoeksmeting onder, en de kaart geeft slechts indicatief 

het verloop van de rivier en de aanwas en afslag van de weerden weer. De kaarten van 1678 

(afb. 11) en 1722 (afb. 17) passen daarentegen wel vrij goed.

In afbeelding 16 is de kaart van 1678 over de huidige topkaart heen gelegd. Op de kaarten 

van 1696 en 1678 (afb. 10 en 11) staan enkele opvallende rechte lijnen, die de van de Lentse 

Uiterwaarden afgescheurde, en deels nieuw aangewassen uiterwaard in drie delen, van drie 

eigenaren verdeelde. Het Gelders waterrecht had uitvoerige regels over wie er eigenaar werd 

van aan- en opwassen in de rivier, en die zijn hier toegepast. Dat verschil in eigenaren leidt 

tot een verschil in inrichting. De rechte lijnen werden wegen, de wegen werden dammen, en 

die lijnen zijn nog steeds in de huidige topografi sche kaart terug te vinden (afb. 9, grenzen 

17e eeuw). 
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Afb.16. De kaart van 1678 geprojecteerd over de huidige situatie. 
De inzet in de kaart van 1678, in de rechter benedenhoek, moet even buiten 
beschouwing gelaten worden. Door verschillen in opmeting lijken de zandput 
en de oude geul (grote hank) uit elkaar te liggen.

Aan de bovenkant is een deel van de uiterwaard van 1678 later door de rivier weggeslagen, 

maar het grootste deel van deze uiterwaard is nog steeds terug te vinden in het veld. Inclusief 

onderdelen als de voormalige strang bij de Hezelstraat, die nu is volgegroeid met riet, en het 

eiland in de Oude Waal, dat ruwweg met het huidige schiereiland overeenkomt.

De benedenkant van de uiterwaard is nog steeds water, en in de gelobde vorm is nog altijd 

de situatie van het eind van de 17e eeuw herkenbaar in laagtes, perceelsgrenzen, eilanden 

en wegen.

Aan de stroomafwaartse kant is de waard in latere jaren verder aangegroeid.

 5.4  De kade rond de Buiten Ooij

Op een kaart van 1722 (afb.17 en 18) is de situatie van het benedenste stuk van de aangroeiende 

Buiten Ooij weergegeven. Een aantal kenmerken van de kaart van 1678, zoals de gelobde oevers 

van de Oude Waal, het eiland, en de eigendomsgrens, zijn goed te herkennen. Evenwel is de 

benedenkant van de Buiten Ooij verder aangegroeid, en de plaats waar de Waal naar de bandijk 

toestroomt is een eind richting Nijmegen opgeschoven.
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Afb.17. Het stroomafwaartse deel van de Buiten Ooij, 1722. Gelders Archief. De Waal stroomt van 
midden boven naar links beneden. Nijmegen ligt links. Donkerbruin is riet, lichtbruin is weiland 
en witgestippeld is rijswaard (griend).

Afb.18. Kaart van 
1722 geprojecteerd 
over de huidige 
situatie.

Belangrijk is, dat aan de benedenstroomse kant op de kaart van 1722 de verbinding met de Waal 

is afgesloten door een dam met een sluis. De dam loopt ook verder door in de nieuwe uiterwaard. 

De aanleg van die dam markeert het einde van de dynamische ontstaansperiode van de Buiten 

Ooij. In hoofdlijnen is de situatie van dat moment nog steeds aanwezig op dit moment.

Conclusie ontstaan Buiten Ooij:
De Buiten Ooij is in de tweede helft van de 17e eeuw ontstaan uit twee elementen: 
een afgesneden deel van de Lentse Uiterweerd, en de verlaten strang, de Oude Waal 
aan de voet van de Ooijsche Bandijk. Door zandoverslag ontstond de gelobde vorm 
met eilanden aan de benedenkant. De situatie werd gefi xeerd door de dam van 1720.
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Op een kaart uit 1718 (afb. 19) is het verschijnsel te zien dat steeds weer terugkeert langs 

de rivier: de stroom begint opnieuw een meander uit te bochten in de richting van Bemmel. 

De oorzaak daarvan ligt in het riviertraject ervoor, waar de Gendtsche weerd naar het zuiden 

aan het groeien is, richting de Ooijsche Graaf, en die uitbochting stuurt het water bij Bemmel 

meer naar het noorden toe.

Afb.19. De Bemmelse 
Waard in 1718. Gelders 
Archief. AV32.
Bemmel ligt nu boven. 
De Waal ligt beneden, 
en stroomt van rechts 
naar links.

De in 1640 afgesneden bovenkant van de oude meander heet op deze kaart nog ‘Het Eyland”. 

Er ligt een boerderij met schuren op. Beneden op de kaart van 1718, aan de Ooijsche kant dus, 

ligt het begin van wat nu de Oude Waal is, met de naam “Den Ampts Weerdt”.

In de tweede helft van de 18e eeuw begint de situatie bij Bemmel uit de hand te lopen. Niet 

alleen zette de bocht richting Bemmel zich voort, maar er vormden zich ook een ondiepte in 

de rivier, die de zaak nog erger maakte.

 6 De tweede bocht naar 
 Bemmel: 18e eeuw
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Het proces dat zich hier afspeelde, gaat als volgt. Een rivier maakt bij het transport van zand 

over de bodem duinen. Bij wassend water neemt de kracht van de rivier toe, en wordt er meer 

zand opgenomen, en kunnen de duinen gaan bewegen. Bij dalend water wordt er zand afgezet, 

en vallen de duinen stil als zand banken. Bij laag water ligt er dus een zandbank in de rivier 

die er bij hoog water is neergelegd.

De rivier heeft bij laag water niet de kracht om de hele zandbank te verplaatsen. Het water 

wordt opgestuwd, en zoekt de makkelijkste, laagste route. Dat is nogal eens een route die om 

de zandbank heen leidt. De zandbanken op afbeelding 20 duwen de stroom naar beneden, en 

maken daarmee de uitbochting richting Bemmel alleen maar sterker. Naast de grote stroom 

langs de Bemmelse kant zijn er nog kleinere geulen over de zanddrempel heen te zien, die 

het geheel het karakter van door geulen doorsneden zandeilanden geeft.

Dit is een hoogst ongewenste situatie, de schaardijk bij Doornik en de Sprokkelenburg waar 

eerder het water nog parallel aan liep, wordt door de uitbochting nu rechtstreeks aangevallen.

Afb.20. Tweede uitbochting bij Bemmel. Nationaal Archief ‘s Gravenhage OSK W 1. De Waal 
stroomt weer van links naar rechts. Links de nieuwe uitbochting van de Waal richting Bemmel. 
Rechts Lent en de Waalkade van Nijmegen. Omstreeks 1770.

Op kaart 20 is ook goed te zien, dat de Lentse Waard nu vrijwel helemaal verdwenen is. 

De Waal stroomt parallel aan de dijk tussen Sprokkelenburg en Lent. De stroming staat recht 

gericht op de kade van Nijmegen, 90 graden gedraaid ten opzichte van de situatie van 1649. 

De stroming staat nu gericht op een van de torens van de stadswallen gericht, de Lappentoren. 

Aan de Ooijsche kant is de oeverwal van de Buiten Ooij met een fl inke rand aangegroeid. 

Omdat de stroming nu op de kade van Nijmegen is gericht, raakt de uitbochting die nog in 

1718 erodeerde, opgevuld met zandbanken: de aangroei van de Stadswaard is begonnen.

“Sterck aenwassende hoge sand welle” heet het op de kaart, een “sterk aangroeiende hoge 

zandplaat”. Tegen de dijk aan liggen een paar kolkjes met wilgenbos eromheen.

Op 1 maart 1784 doet zich in Nijmegen iets spectaculairs voor: de Lappentoren, die het 

geweld van stroming, hoogwater en ijsgang op zich gericht kreeg, raakt ondermijnd en stort 

in (afb. 21 en 22). 

Bij het enorme hoogwater van 1799 brak de dijk bij Doornik door. Het oude huis verdween, 

en de dijk werd naar achteren gelegd. De grote kolk herinnert nog aan die doorbraak.
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Afb.21. Nijmegen stadsgezicht 1639, detail. 
De linker toren, ‘48’, is de Lappentoren.

Afb.22. Nijmegen 1 maart 1784: de Lappentoren stort in.
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De zandbanken en nieuwe uitbochting bij Lent, het gevaar voor de Betuwse dijk en Nijmegen 

maakte kennelijk een nieuwe ingreep noodzakelijk. In het kader van deze studie zijn hier 

geen kaarten van gevonden, maar op kaarten uit het begin van de 19e eeuw is het resultaat 

zichtbaar (kaart 23).

Afb.23. Carte de la Rivière le Whal, 1810. Nationaal Archief, ’s Gravenhage, 
VTH 638, detail. Noord is boven. Rechts boven de Bemmelse Waard en de nieuwe 
afsnijding. Links beneden Nijmegen en de eilanden van de Stadswaard. 
Daar tussenin de Oude Waal.

 7 Tweede bochtafsnijding
 bij Bemmel
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Aan de Bemmelse kant zijn de zandbanken die aan de noordkant van de rivier na de afsnijding 

overbleven, met bos begroeid geraakt. De rivier wil daar nog steeds naar het noorden, en lange 

kribben moeten dat voorkomen. De Buiten Ooij met de Oude Waal is met weinig detail weer-

gegeven, maar de eilanden en geulen van de Stadswaard zijn heel duidelijk te zien. In de Waal 

zelf is de stroomdraad aangegeven, die nu niet meer op de dijk even voor Nijmegen is gericht, 

maar op de Waalkade zelf.

Afb.24. Globale datering van de Bemmelse waarden en de Buiten Ooij / Stadswaard. 

In hoofdlijnen is de Buiten Ooij met de Oude Waal dus gevormd in de 17e eeuw. In het 

begin van de 18e eeuw is er een kade omheen gelegd. In de 18e eeuw is de uiterwaard verder 

in de richting van Nijmegen uitgegroeid, waarbij een aantal eilanden en geulen ontstonden.

Aan de Bemmelse kant zijn drie perioden te onderscheiden: een grote uitbochting van vóór 

1600, de 17e eeuwse uiterwaard met de oude strang, en de kleinere 18e eeuwse meander. 

De grindwinning in de Bemmelse Waard zit precies op de plek waar ook bij de Bijland en de 

Ooijsche Graaf grind wordt gewonnen: in de punt van de meander.
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In de 19e en 20e eeuw verandert er nog maar weinig aan de vorm van de uiterwaard. 

De Buiten Ooij groeit nog een beetje aan, en de eilanden van de Stadswaard groeien 

aan elkaar.

 8.1  De Stadswaard

Op de kaart van De Man van 1804 is de situatie van de uiterwaarden boven Nijmegen 

in het breder verband van de heuvelrug te zien (afb. 25).

Afb.25. Kaart van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen, De Man 1804. Den Haag, 
Nationaal Archief.

 8 De Waal in de 19e en 20e eeuw:
 vastleggen en opslibben
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Afb.26. De Waal en de Stadswaard in 1991. Links beneden de Waalbrug bij Nijmegen. 
In het midden de Waal, met links boven de Bemmelse Waard, en rechts de Buiten Ooij.

Op een luchtfoto tijdens hoogwater in 1991 zijn de eilanden en geulen van de Stadswaard 

duidelijk te zien (Afb. 26).

Afb.27. Kaart van 1678, detail van de dijk langs de latere Stadswaard, tussen de 
(latere) dam naar de Buiten Ooij en de uitmonding van het Meertje.

De Waal stroomt hier vlak langs de dijk. Alleen een stukje voorland met een paar kolkjes 

en ooibos ligt tussen rivier en dijk. 
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Op de Tranchotkaart van 1820 is het eiland het dichtst bij de stad weergegeven als een 

zandbank. De andere eilanden zijn bedekt met ooibos.

Het laatste stukje dijk voor Nijmegen laat een kolk zien aan de landinwaartse kant: 

kennelijk is daar de dijk een keer doorgebroken.

Afb.28. Kaart van 1722, detail van de dijk – Meertje – dam Buiten Ooij. Afb.29. Stadswaard 1820, Tranchotkaart.

Afb.30. Rivierkaart 1830. Afb.31. Stadswaard 1865.
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Op de rivierkaart van 1830 is de Stadswaard als een nog steeds heel dynamisch gebied aan-

gegeven. De onderste stukken van de strangen zijn nog open, de bovenlopen zijn al dicht-

gezand. Tussen de Oude Waal en de Stadswaard is een afwateringssloot gemaakt, met daarin 

de ‘Waardsche Sluis”. Links beneden is de dubbele ontwatering van het gebied te zien: de 

Duffelt watert af via het Meertje en de Meersluis, en het Circul van de Ooij watert uit via de 

Ooijsche Sluis.

In 1865 blijken de eilanden al sterk aan elkaar gegroeid te zijn. De hoogste delen zijn in 

agrarisch gebruik genomen, met perceleringen en greppels. De oude strangen zijn nog te 

herkennen. Aan de Waalkant groeit een nieuwe zandbank aan, een teken dat de Waal nog 

steeds aan het bewegen is naar de Lentse kant.

De weg die de Stadswaard scheidt van de Buiten Ooij is in deze periode verlegd, naar een 

tracé meer links op deze kaart.

De nieuwe rivierkaart laat een tussenstadium van het verleggen van de weg tussen Stads-

waard en Buiten Ooij zien. De nieuwe weg is half af.

De tweede helft van de 19e eeuw is de tijd van de grote normalisatiewerkzaamheden aan de 

Waal. Op kaart 33 van 1897 zijn in de bocht voor Nijmegen 5 lange kribben te zien, die het 

water van de stad weg door de bocht moeten dwingen. Ook rechts boven zijn enkele nieuwe 

kribben te zien.

Door de aanleg van kribben werd de bedding van de Waal op een vaste plek vastgelegd. 

Het meanderen tussen de dijken met alle gevaren van dien, was voortaan afgelopen.

(Op deze kaart is te zien dat Nijmegen het keurslijf van de oude vestingwerken heeft 

verlaten. De vestingen zijn afgebroken, en het tracé van de Oranjesingel is al te zien.)

Afb.32. Rivierkaart 1870. Afb.33. Stadswaard 1897.
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Afb.34. Stadswaard 1901.

Nu zijn ook aan de Betuwse kant van de Waal kribben en leidammen aangelegd, om het 

noordwaarts bewegen van de Waal te stoppen. Aan de kant van de Stadswaard is het water 

tussen de kribben opgezand, en volgeschoten met ooibos.

Aan de bovenkant van de Stadswaard zijn de eerste ontkleiingen te zien; daar wordt een 

met klei opgeslibde oude geul opengegraven.

Afb.35. Stadswaard 1999.

De Stadswaard ligt nog altijd op een plek waar de stroming van de Waal zich sterk doet 

gevoelen. Er staan nog altijd bomen op een kale ondergrond, die door de beweeglijkheid 

van de stroming open gehouden wordt. Nu eens wordt er zand en grind afgezet, dan weer 

wordt dit materiaal weggeslagen. De aanwezigheid van grind, dat zwaar is en voor de 

rivier moeilijker te transporteren dan zand, wijst ook al op de hoge dynamiek.
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Afb.36. Stadswaard 1930.

De normalisatie van de rivier is nu afgerond. Er zijn meer kribben en leidammen in de 

Stadswaard bijgekomen. De uitwatering van het Meertje is verbeterd. Nijmegen heeft de 

jachthaven aan de Waalkade gekregen.

Afb.37. Stadswaard 1957.

De Stadswaard is verder vervlakt. Er is een nieuwe ontkleiing aan de gang. De Waalbrug 

(uit 1935) staat voor het eerst op deze kaart. In grote lijnen is de situatie zo gebleven tot op 

dit moment (2007). De belangrijkste wijziging is de aanleg van de vistrap, gedeeltelijk op het 

tracé van de oude Ooijsche uitwatering.
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 8.2  De Buiten Ooij

Afb.38. Nijmegen, de Stadswaard en de Buiten Ooij met de Oude Waal. Tranchotkaart ca 1820.

Op de Tranchotkaart van ca. 1820 zijn de twee delen van de uiterwaard boven Nijmegen 

goed te zien. Vlak boven Nijmegen de eilanden in de dynamische Stadswaard, en daarboven 

de door een kade omgeven Buiten Ooij, met de resten van de Oude Waal van 1649, deels als 

water, deels als moeras erin aangegeven. De gelobde vormen en het eiland uit de dynamische 

fase van de Buiten Ooij blijven zichtbaar.
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Afb.39. Buiten Ooij, rivierkaart 1830.

De kade rond de Buiten Ooij volgt op de rivierkaart van 1830 nog de oorspronkelijke route. 

Het onderste deel, waar de uiterwaard het laagst ligt, is, getuige de doorbraakkolkjes, enkele 

keren doorgebroken.

De rechte lijnen van de eigendomsgrenzen op de kaart van 1678 zijn goed te herkennen, 

gedeeltelijk zelfs als weg of dam.

Ook de oude rivierloop onder aan de Ooijsche dijk is aan een serie kolkjes goed te herkennen. 

In de lobben van de Oude Waal en de vorm van de percelen (bij het woord ‘Ooij’) komt de 

bevroren vorm van vóór 1722 duidelijk naar voren. Het schiereiland heet overigens volgens de 

kadastrale atlas van 1832 Middelwaard, hetgeen een verwijzing is naar een voormalig eiland 

tussen twee riviergeulen.  
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Afb.40-41. topkaart Buiten Ooij 1865. 

Op de topografi sche kaart van 1865 (afb. 40-41) zijn enkele nieuwe elementen te vinden. 

De dam tussen Stadswaard en Buiten Ooij is naar links verlegd. Helemaal bovenin is de eerste 

steenfabriek te vinden: een kleine veldoven met droogrekken. Op de rivierkaart van 1870 blijkt 

dit de ‘steenoven Duijs’ te zijn (afb. 43).

 

Op de topografi sche kaart van 1887 komt de eerste grote 

steenoven voor: de Vlietberg, gelegen op de hoge oever-

wal van de Waal. De steenfabriek bestaat uit een reeks 

veldovens met droogrekken.

 

Afb.42. Topografi sche kaart 
Buiten Ooij, 1887.
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Afb.43. Rivierkaart 1870, Buiten Ooij.

Opvallend is de aanwezigheid van een groot fort, net binnendijks.
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Op de topkaart van 1901/06 (afb. 44/45) zijn de steenbakkerijen uitgebreid. De Vlietberg is 

groter geworden, en heeft, over de eigendomsgrens uit de 17e eeuw, een weg naar de dijk 

gemaakt. De oude steenbakkerij van Duijs is uitgegroeid tot een groter complex, en ook in de 

Afb.44. Buiten Ooij topkaart 1901. Afb.45. Buiten Ooij, topkaart 1903.

Afb.46. Buiten Ooij, topkaart 1928. Afb.47. Buiten Ooij, 1930.
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Groenlanden is een nieuwe steenfabriek gesticht. De eerste smalspoorlijntjes zijn zichtbaar, 

en rond de steenoven Groenlanden ontstaan de eerste afgetichelde putten met struwelen.

In de periode 1928/30 (afb. 46/47) gaat deze exploitatie van de klei in de uiterwaard verder. 

Op de Vlietberg en op de Groenlanden worden de eerste overkapte steenfabrieken gebouwd. 

De Vlietberg krijgt een eigen haven aan de Waal.

In de lage delen van de Buiten Ooij wordt klei afgeticheld, waarbij min of meer het oude 

reliëf wordt gevolgd. De kleiputten van de Groenlanden zijn sterk uitgebreid.

Afb.48. US military map 1944: Stadswaard, Buiten Ooij en Groenlanden. 

De US military kaart van 1944 (afb. 48) geeft een mooi overzicht van de exploitatie van het 

gebied door de steenfabrieken. Op Oude Waal na zijn bijna alle blauwe en groene plekken 

afgetichelde percelen. Een deel ervan wordt later natuurgebied, een ander deel wordt 

gehercultiveerd tot landbouwgrond.

Afb.49. Topografi sche kaart 
Buiten Ooij, 1957.

De steenfabriek Vlietberg heeft op de kaart van 1957 geen 

veldovens meer, en heeft verschillende spoorbaantjes liggen 

(afb. 49). De topkaarten van 1966 bevestigen dit beeld van 

verdere exploitatie. Vlakbij de Waal is nog een klein perceel 

afgegraven (afb. 51). In de Buiten Ooij zijn nog enkele laag 

gelegen percelen ontgraven.



ontwikkeling van buiten ooij, oude waal en stadswaard 1650-200038

 

 

Afb.50. Buiten Ooij, topkaart 1966. Afb.51. Buiten Ooij, topkaart 1966.

Afb.52. Buiten Ooij, 
topkaart 1977.

Afb.53. Buiten Ooij, topkaart 1977.
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Omstreeks 1977 komt er een einde aan deze manier van steenfabricage. De steenfabrieken 

in de Groenlanden en aan de kop van de Buiten Ooij bij de rivier zijn al gesloten. Alleen de 

Vlietberg bestaat nog. De haven langs de Vlietberg is verlengd. Op de kaart van 1985 (afb. 54) 

is ook de Vlietberg gesloten.

Afb.54. Buiten Ooij, 1985. Afb.55. Stadswaard en Buiten Ooij, 2003.
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De Buiten Ooij is ontstaan in de 17e eeuw, en ondanks alle afgravingen en exploitatie is de 

opbouw van omstreeks 1690 in de ondergrond nog intact, en herkenbaar in de moerassige 

stukken, de lobben, het eiland en schiereiland en het water. Het is, sinds de afsluiting in 1722, 

een uiterwaard met verlaagde dynamiek. Door een zorgvuldige inrichting kan nog veel van 

de basisopbouw van 1690 zichtbaar gemaakt worden.

De Stadswaard is ontstaan in de 18e eeuw, en geconsolideerd in de 19e eeuw. Het is nog steeds 

een zeer dynamische uiterwaard, 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.
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