Bijlage C. Recreatie en toerisme
per deelgebied van de Waal
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Samenvatting
Proces
De Visie WaalWeelde geeft richting aan de integrale ontwikkeling van de Waal en haar
oevers tot het jaar 2100. Eén van de acht doelstellingen van deze Visie is recreatie en

toerisme. De handvatten die de Visie WaalWeelde hiervoor biedt, zijn echter erg globaal. De
gebiedsgerichte uitwerking die hier voor u ligt, concretiseert de doelstellingen van de Visie

op het gebied van recreatie en toerisme. Hierbij wordt ook de cultuurhistorie meegenomen,
een van de andere doelen van WaalWeelde, daar waar het de beleving betreft.

De gebiedsgerichte uitwerking recreatie en toerisme langs de Waal is gebaseerd op de Visie
WaalWeelde en op de uitwerking met betrekking tot Ruimtelijke Kwaliteit. Hierbinnen

is de Waal in negen deelgebieden onderscheiden ieder met eigen kenmerken, kansen en
knelpunten.

De opbouw per deelgebied is als volgt. Eerst wordt bezien wat de kenmerken van het

gebied zijn, en welke bestaande voorzieningen voor recreanten en toeristen aanwezig zijn.
Vervolgens wordt bekeken wat zou passen in dit deelgebied, en ten slotte wordt vanuit het

verschil tussen de bestaande en gewenste situatie aangegeven waar de ontwikkelingen zich
op zouden moeten richten.

De voorstellen voor dit laatst benoemde ‘passend recreatief gebruik’ van de Waal en haar

uiterwaarden hebben voor een groot deel te maken met verbetering van de toegankelijkheid/
ontsluiting van de uiterwaarden en routestructuren met begeleidende voorzieningen.

Cultuurhistorie kan vaak een boeiende drager van die routestructuren zijn. De mate van

intensiteit zal per deelgebied verschillend zijn, en de insteek varieert eveneens: soms ligt
het accent op fietsen of struinen, soms op intensievere recreatievormen. De beleving van
de Waal en haar uiterwaarden kan het best worden getypeerd met het motto: eenheid in
verscheidenheid.
Inhoud
De ruimtelijke kwaliteit van de Waal en haar uiterwaarden wordt samenvattend als volgt
getypeerd:

“De Waal is altijd weids, vaak wild, deels getemd, en plaatselijk nijver, maar vormt overal een verbindende schakel
tussen mensen en tijden”

Deze typering is de grondslag geweest voor het aangeven van het passende recreatieve
gebruik van de Waal en is als volgt uitgewerkt:

De recreatieve beleving van de weidsheid en grote schaal van de Waal en haar uiterwaarden vanuit
de ambitie Weidse Waal is eigenlijk overal langs de Waal aan de orde. Daarbij gaat het

om de beleving van rust en ruimte; het contrast tussen bedrijvigheid binnendijks en de

rust buitendijks; het ritme van kribben, strandjes en opeenvolging van steenfabrieken,
stadsfronten, bruggen en dorpen. Deze beleving vindt vooral plaats langs en vanuit

de belangrijkste transportassen van de Waal, namelijk de dijken (als tribune van het

rivierenlandschap) en de rivier zelf. Deze beleving wordt gevonden in het completeren van

de doorgaande routes over de dijken; het zo mogelijk autoluw maken van de dijken dan wel
verkeersbeperkende maatregelen invoeren (60 km zone); het realiseren van begeleidende
voorzieningen op en aan de dijken (parkeergelegenheid, uitzichtpunten); het vergroten

van de mogelijkheden om de rivier over te steken (veerponten, veertaxi’s); versterking van
de belevingsmogelijkheden vanaf het water (scheiding van beroeps- en recreatievaart),
ontwikkeling en versterking van rivierfronten bij steden en dorpen.
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Op grond daarvan worden in dit supplement recreatie en toerisme voorstellen gedaan voor dit
soort voorzieningen langs de gehele Waal:

• Verkennen autoluw maken of verkeersmaatregelen langs alle Waaldijken

• Ontwikkelen 4 nieuwe veerverbindingen: Ooij-Kommerdijk, Beuningen-Slijk-Ewijk,
Nijmegen-Stadseiland/Lent, Zaltbommel-Tuil

• In de vaart brengen/uitbreiden van 3 toeristische veertaxi’s: BovenWaal in deelgebied A,
MiddenWaal in deelgebied F en BenedenWaal in deelgebied I Gorichem

• Realiseren/doorontwikkelen van 3 jachthavens/passantenplaatsen:aanlegsteiger in
deelgebied A, ligplaatsen in deelgebied C en trailerhelling in deelgebied F

• Versterken/realiseren van stads- en dorpfronten aan de rivier: Nijmegen, Tiel,

Zaltbommel,en de dorpen Tolkamer, Druten, Ochten, Beneden-Leeuwen, Haaften en
Brakel.

De recreatieve beleving van de Wilde Waal is in grote delen van de Waal aan de orde: voor
de Waaltrajecten ten oosten van Nijmegen is deze beleving toonaangevend, voor de

trajecten ten westen van Nijmegen wordt de beleving van de Wilde Waal vaak gemengd
met belevingsaspecten van de Getemde Waal en lokaal de Nijvere Waal. Bij de beleving
van de Wilde Waal gaat het om de beleving van de natuurlijke dynamiek van de Waal

met fluctuatie van het waterpeil, erosie en sedimentatie, het beleven van de landnatuur

(ooibossen, struwelen, stroomdalgraslanden) en de waternatuur (nevengeulen, moerassen).
Deze recreatieve beleving vindt vooral in de uiterwaarden van de Waal en aan de oevers van
de Waal plaats. Het gaat hier vooral om het recreatieve medegebruik van de uiterwaarden.

Essentieel hierbij is de mate van toegankelijkheid van de uiterwaarden en de bereikbaarheid
van oevers. Deze beleving wordt gevonden in het completeren van de struinroutes in de

uiterwaarden, het faciliteren van de mogelijkheden voor extensieve sportvisserij door het

bereikbaar maken/houden van de oevers, mogelijkheden voor extensieve overnachtingen in
de vorm van paalkamperen en eventueel drijvende trekkershutten. Het completeren van de

struintrajecten is met name aan de orde ten oosten van Nijmegen; voor het faciliteren van de

extensieve sportvisserij worden voor vrijwel alle trajecten voorstellen gedaan; suggesties voor
het realiseren van mogelijkheden voor paalkamperen en/of trekkershutten worden in enkele
trajecten gedaan (deelgebied B, F en H).

De recreatieve beleving van de Getemde Waal is eveneens op grote delen van de Waal aan de

orde. In tegenstelling tot de ambitie van de Wilde Waal is de beleving van de Getemde Waal

slechts in een enkel traject toonaangevend; ten oosten van Nijmegen is er lokaal sprake van

deze ambitie, ten westen van Nijmegen is het vaak een combinatie met de ambitie Wilde Waal.
Bij de beleving van de Getemde Waal gaat het vooral om het ervaren van het door de mens
in gebruik nemen van de uiterwaarden en het beperken van de natuurlijke Waal. Dit

heeft ook een sterke relatie met het beleven van de ontstaans- en occupatiegeschiedenis
van de uiterwaarden (cultuurhistorische identiteit) en het beleven van de aanwezige en

verborgen cultuurhistorische relicten. Deze beleving wordt gevonden in de meer maakbare
en intensievere recreatieve voorzieningen: versterking van de ontsluiting via aangelegde
en gebaande paden, ook dwars op de dijken naar interessante plekken (kastelen, forten,

steenovens etc.) en naar de strandjes en de kribben; nieuwe functies voor steenfabrieken,

intensief dagrecreatieterrein met cultuurhistorisch thema, intensievere verblijfsrecreatie,

zoals natuurcamping en/of stadscamping; rivierpleisterplaatsen, uitloopgebieden bij steden
langs de rivier. Voorstellen voor de versterking van de ontsluiting worden met name gedaan

voor een aantal uiterwaarden met een overwegende landbouwfunctie; ook wordt een voorstel
gedaan voor een stadscamping (in deelgebied C op het stadseiland), in combinatie met een
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rivierpleisterplaats; er worden 3 uitloopgebieden voorgesteld (bij Nijmegen de Stadswaard/
BuitenOoij, Oosterhoutsche Waarden als uitloop voor de Waalsprong en bij Tiel de Kleine

Willemspolder) en 11 rivierpleisterplaatsen gekoppeld aan veerverbindingen, al dan niet in
combinatie met een stads- of dorpsfront.

De beleving van de Nijvere Waal is op 2 plekken aan de orde (deelgebied A en E). Daarbij heeft
de beleving het karakter van het ervaren van de bedrijvigheid die samenhangt met zand-

en kleiwinning, steenfabrieken etc., en het beeld van de Waal als belangrijke transportas
voor de beroepsvaart. Invulling van deze beleving wordt gevonden in intensief recreatief
gebruik van de zandwinplassen of andere intensieve recreatie, in het algemeen met een
commercieel karakter.
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1. Inleiding
WaalWeelde beoogt een integrale gebiedsontwikkeling, en geeft richting aan de toekomstige
uitstraling van de Waal en haar veelzijdige oevers. Ruimtelijke kwaliteit is de kernopgave.

Op 25 november2009 is de Visie WaalWeelde vastgesteld door de Stuurgroep WaalWeelde. In
deze visie wordt beschreven hoe en waar de doelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit,

waterveiligheid, natuur, economie, wonen, recreatie & toerisme, cultuurhistorie en energie
& klimaat een plek krijgen. In paragraaf 3.6 van de Visie WaalWeelde zijn de opgaven voor
recreatie en toerisme geformuleerd. Eén van de opgaven betreft het opstellen van een
recreatieplan:

“ In combinatie met cultuurhistorie (§3.7) en ‘Bakens aan het Water’ maken we een recreatieplan voor het gehele
WaalWeelde-gebied.”

Dit document, Uitwerking recreatie en toerisme per deelgebied, is het resultaat daarvan.

Naast deze uitwerking recreatie en toerisme zijn er nog twee andere uitwerkingen bij de Visie
WaalWeelde die dieper ingaan op de doelen voor ruimtelijke kwaliteit en bedrijventerreinen.
In totaal zijn er dus drie uitwerkingen naast de Visie WaalWeelde.
Totstandkoming
De Visie WaalWeelde is in opdracht van de Stuurgroep WaalWeelde opgesteld. Dit rapport is

een uitwerking behorend bij de visie en is opgesteld door medewerkers van WaalWeelde van
de provincie Gelderland en is afgestemd met de vijftien Waalgemeenten, andere overheden
en belangenorganisaties.
Kader
De Visie WaalWeelde benoemt de ambities vanuit de opgaven voor ruimtelijke kwaliteit,

waterveiligheid, natuur, economie, wonen, recreatie & toerisme, cultuurhistorie en energie
& klimaat. De ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit zijn overkoepelend voor al deze opgaven
en bedoeld als leidraad om de juiste keuzes te maken bij de ontwikkeling en inrichting van

9

Visie WaalWeelde oktober 2010

het Waallandschap om zo de belevingswaarde van de rivier te behouden en versterken. Deze
ambities staan beschreven in de nota “Ruimtelijke Kwaliteit per deelgebied van de Waal”,

dat als supplement bij de Visie WaalWeelde is toegevoegd. Als bouwsteen hiervoor heeft de
Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal gediend (VROM, RWS-PDR en provincie

Gelderland, 2009). In bijlage 1 worden de doelen vanuit ruimtelijke kwaliteit doorvertaald

in passend recreatief gebruik langs de Waal. Ter bevordering van de uitvoerbaarheid van de
uitwerking voor recreatie en toerisme is deze uitwerking afgestemd met de recreatiekaart
uit de recreatievisie Natura 2000 langs de Waal. Nadere uitwerking hiervan vindt op
projectniveau plaats.
Functie
De uitwerkingen bij de Visie WaalWeelde hebben als doel om te verduidelijken wat er in

de visie wordt bedoeld. Ze vormen de verbinding tussen de visie en de projecten waarin de
WaalWeelde-doelen concreet en gebiedsgericht zijn uitgewerkt. Daarbij fungeren ze als
inspiratiedocument.
Status
De uitwerkingen vormen bouwstenen bij de Visie WaalWeelde. De inhoudelijke doelen uit
deze uitwerkingen vormen geen harde uitgangspunten maar zijn bedoeld als vertrekpunt
voor gebiedsgerichte initiatieven. Gemotiveerd kan er door de gezamenlijke partijen van
worden afgeweken.
Doelgroepen
Deze uitwerking is erop gericht om tegemoet te komen aan de belangen van het brede

publiek dat langs de Waal komt recreëren. Daarin onderscheiden we recreanten en toeristen.

Recreatie is vaak van kortere duur, omdat mensen het naast hun dagelijkse bezigheden doen.
Toeristen daarentegen leggen grotere afstanden af om hun vrije tijd te kunnen besteden en

zullen ook meestal ook overnachten. Langs de Waal zijn dit vaak Nederlanders op vakantie in
eigen land en een groeiend aantal Duitse toeristen.

Mensen komen naar de Waal met een bepaald doel. Ze willen de omgeving beleven
en ervaren en hebben daarbij een bepaalde behoefte met betrekking tot recreatieve
voorzieningen. Daarin onderscheiden we een aantal groepen:

• Natuurbelevers/avonturiers: ervaren van de rivier en natuur in de uiterwaarden, gebaat bij
toegankelijke uiterwaarden en oevers, struinpaden en parkeerplaatsen langs de dijk.

• Sportieve recreanten: beleven van de rivier vanaf de dijken en pontjes door wandelen/
fietsen, gebaat bij goede routestructuren, veerverbindingen en picknickplaatsen.

• Cultuurliefhebbers: ervaren van het verhaal van de streek, gebaat bij zichtbaarheid en

accentueren van cultuurhistorie in het landschap, informatie, cultuurhistorische routes.

• Gezelligheidszoekers: samenkomen op ontmoetingsplekken met de rivier als decor,
gebaat bij stads- en dorpsfronten, horecavoorzieningen, rivierpleisterplaatsen en
picknickplaatsen.

• Watergasten: beleven van de rivier en uiterwaarden vanaf het water, gebaat bij

jachthavens, stads- en dorpsfronten, trailerhellingen en een eventuele gescheiden
vaarweg.

Afstemming met andere partijen en projecten
Bij de totstandkoming van deze uitwerking heeft afstemming plaatsgevonden met

verschillende partijen: de 15 Waalgemeenten, Natura 2000, ANWB, Sportvisserij Nederland,
Rijkswaterstaat, Stichting Elan. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden met de
projecten WaalWeelde West, WaalWeelde Duurzaam en Bakens aan het Water.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 “Concretisering van de Visie WaalWeelde” krijgen de doelen uit de Visie

WaalWeelde een concrete vertaling op gebiedsniveau. Alle zeven doelen komen daarbij aan

bod. Het gehele Waaltraject is opgedeeld in negen deelgebieden (A t/m I) zoals weergegeven
op de kaart I op bladzijde 17 en kaart II in bijlage 1. Deze deelgebieden zijn gekozen op basis
van rivier- en gebiedskenmerken en de te ontwikkelen kernkwaliteiten vanuit ruimtelijke
kwaliteit. In bijlage 1 wordt de werkwijze beschreven hoe de ambitie vanuit ruimtelijke
kwaliteit vertaald wordt in passend gebruik voor recreatie en toerisme.

In hoofdstuk 3 worden de negen deelgebieden A t/m I ieder apart behandeld. Voor elk

deelgebied wordt eerst het bestaande recreatieve gebruik beschreven. Vervolgens wordt

het passende gebruik aangegeven. Bij de formulering hiervan is rekening gehouden met
de geformuleerde ruimtelijke ambities en andere wensen vanuit de Visie WaalWeelde.

Daarnaast is aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven en wensen vanuit de regio,

mits passend voor het deelgebied. Tot slot wordt de balans opgemaakt om te bepalen welke
gewenste ontwikkeling nog toe te voegen is. Hierbij is ook gekeken naar de kansen voor

recreatieve beleving van het cultuurlandschap van de Waal in de verschillende deelgebieden.
Tot slot in hoofdstuk 4 een impressie hoe de Waal in het jaar 2100 beleefd kan worden.
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2. Concretisering van de Visie
WaalWeelde
Recreatie- en toerisme moet passend zijn bij de aard en schaal van het landschap

(buitengebied), de kernen (dorpen en steden) en de bewoners van het gebied. In de Visie

WaalWeelde is deze hoofdambitie vertaald in zeven meer algemene doelen. In dit hoofdstuk
worden deze doelen verder geconcretiseerd en vormen ze tevens een leidraad voor de

gebiedsgerichte uitwerking in de deelgebieden die in hoofdstuk 5 besproken worden op kaart
I in kaartbeeld zijn uitgewerkt

Doel 1: Zoeken naar nieuwe boegbeelden
Het ontwikkelen van nieuwe boegbeelden langs de rivier zal de beleving van de Waal en haar
uiterwaarden versterken. Dit willen we doen door jaarlijkse evenementen te houden die
langs de Waal hun plek krijgen. Voorbeelde van zulke evenementen:
Dag van de Dijk
De Dag van de Dijk wordt jaarlijks georganiseerd op autoloze zondag, de derde zondag van

september. Deze dag draait om beleven, ontdekken en genieten. Op de dag staat waterbeheer
en –veiligheid centraal met de dijk als podium langs de rivier met informatiemarkt,

workshops en demonstraties. Daarnaast worden bijvoorbeeld fietsroutes uitgezet waarbij
men de Waal over kan steken met een pontje en de rivier zowel van de dijk als vanaf het
water kan ervaren.
Ri4Daagse
Tijdens dit vierdaagse wandelevenement wordt er niet alleen gewandeld. Al wandelend door
de uiterwaarden en over de dijken valt er namelijk heel wat te beleven. Verhalenvertellers,
beeldend kunstenaars, zandsculpturen en lekker eten en dat allemaal wandelend langs
de Waal en door het prachtige rivierenlandschap. Daarnaast is er tijdens het wandelen
aandacht voor de huidige projecten die in ontwikkeling zijn in de uiterwaarden langs

de Waal. Ook is er aandacht voor het verleden en hoe het Waallandschap door de mens
geexploiteerd en gevormd is.

Doel 2: Cultuurtoerisme versterken
Op veel plekken langs de Waal is de vroegere strijd tegen het water zichtbaar in het

landschap. Daarnaast zijn vandaag de dag nog veel plekken te vinden langs de rivier die

verwijzen naar het economische verleden. De zichtbaarheid van deze plekken en de link naar
hun verleden heeft niet alleen cultuurhistorische maar ook waardevolle recreatieve waarde.
Herbestemmen steenfabrieken
Door herbestemming van historische steenfabrieken, kastelen en forten worden deze

beeldbepalende accenten in het landschap behouden. Concreet zijn er een aantal locaties

waar dit aangepakt wordt: Vlietberg bij Ubbergen, Beuningse Uiterwaarden, Afferdensche

en Deestsche Waarden, Bato’s Erf bij Heerewaarden en het Van Heuffterrein bij Vuren. Hier
wordt in hoofdstuk 3 bij de desbetreffende deelgebieden verder op ingegaan.
Benadrukken cultuurhistorie
In de behandeling van de deelgebieden is tevens de nadruk gelegd op cultuurhistorische

relicten en de leesbaarheid van de strijd tegen het water in het landschap. Per deelgebied

worden concrete doelen gesteld om de beleving van cultuurhistorie te vergroten. Zo worden

bijvoorbeeld zogenaamde “cultuurhistorisch rondjes” beschreven die een route vormen met
aandacht voor historische kenmerken langs de rivier in de deelgebieden. Daarnaast kan bij
deze rondjes ook worden in gegaan op.het sociaal-economische verleden van de rivier zoals
riviervisserij, baksteenindustrie, scheepsbouw etc.
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Bakens aan het Water
“Bakens aan het water” zijn een lint van kunstwerken die de herkenbaarheid en de

aantrekkelijkheid van het Waallandschap kunnen vergroten en bepaalde bijzondere

plekken kunnen accentueren. Voorbeelden van ontwerpen die in WaalWeelde-projecten

opgenomen kunnen worden zijn te vinden in het projectenboek ‘Bakens aan het Water’. Hier
wordt gedacht aan zitbakens, struinmeubilair, horecabakens, herbakens (herbestemming
van oude industriële cultuurelementen tot een nieuwe recreatieve functie) en drijvende

voorzieningen. Per deelgebied wordt een voorstel gedaan voor een mogelijk Baken in dat

gebied. De ambitie is vanuit de Visie WaalWeelde is om minimaal tien Bakens aan het Water
te ontwikkelen, maar dit mogen er natuurlijk ook meer zijn!

Het baken bij Passewaaij te Tiel van Cor Litjens geeft een mooie
doorkijk naar het achterliggende landschap

Doel 3: Toegankelijkheid van de uiterwaarden vergroten
Het Waalpad voor wandelaars
De Waal moet bereikbaar en beleefbaar zijn! Alhoewel er al veel (struin)paden en

bewegwijzerde routen langs de Waal lopen zijn de uiterwaarden op sommige plekken

ontoegankelijk, is de rivier slecht bereikbaar en ontbreekt een doorgaande wandelroute langs
de rivier. Het kan dus nog beter. Daarom komt er een “Waalpad” dat alle bestaande (struin)
paden met elkaar verbindt zodat de gehele Waal en de Bovenrijn tot aan de Duitse grens

langs beide oevers een doorgaande verbinding heeft, bij voorkeur door de uiterwaarden,

waarin gewandeld kan worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande
routestructuren.
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Naast continuïteit van wandelpaden in de lengterichting van de rivier is het ook van belang
dat de prachtige zandstrandjes langs de rivier beter bereikbaar zijn vanaf de dijk. Deze

rustige, veelal kleinschalige strandjes waar je lekker langs het water kan struinen, pootje
baden, zonnen en vissen zijn waardevolle plekken voor omwonenden. De strandjes bij

Millingen, Brakel, Rossum en Beuningen en het stadsrand bij Nijmegen zijn bestaande
voorbeelden daarvan. In uiterwaarden waar in de toekomst geulen worden aangelegd,

bijvoorbeeld bij Hurwenen, vormt de bereikbaarheid van de rivieroever een aandachtspunt.
Om ook de recreant die van verder weg komt en bijvoorbeeld ook de sportvisser, mensen die

willen picknicken, gezinnen met kinderen en andere recreanten die doorgaans met de auto
zullen komen te bedienen is voldoende parkeergelegenheid daar waar de rivier dicht bij de
dijk loopt een aandachtspunt .
Fietsen over de dijken
De dijken langs de rivier vormen als het ware de tribune vanwaar je uitkijkt over het

Waallandschap. Ze zijn dan ook erg populair onder fietsers en wielrenners. Op de dijken,

met name op de noordoever, rijden veel auto’s en dit vormt een belemmering voor fietsers.
Daarom wordt verkend of er mogelijkheden zijn om delen van dijken autoluw te maken en
daarbij is het ook van belang dat er een doorgaande fietsroute is langs beide oevers van de
rivier.

Veerpontjes
Wandel- en fietspontjes maken het gemakkelijker om van de noord- naar de zuidoever

over te steken en verschillende routes te combineren. Veerponten maken het mogelijk
om “een rondje Waal” te maken. Je kunt bijvoorbeeld de pont van Tiel naar Wamel

nemen en vervolgens bij Heerewaarden oversteken en terugfietsen naar Tiel. Bestaande
veerverbindingen zijn:

• Millingen-Tolkamer (verkennen mogelijkheden voor uitbreiding tot een autoveer)
• Gendt-Millingerwaard
• Druten-Ochten
• Tiel-Wamel

• Varik-Heerewaarden
• Brakel-Herwijnen

• Fort Vuren-Munnikenland-Gorichem-Woudrichem (veertaxi)
Het maken van zo’n ronde is echter niet overal zo makkelijk. Langs sommige trajecten

moet men wel tientallen kilometers afleggen voordat er weer een mogelijkheid is om met

een pontje over te steken. Het streven is om elke 10-20 km een veerverbinding te realiseren.
Daarom worden er vier nieuwe verbindingen gesuggereerd die verkend zullen worden:
• Ooij-Kommerdijk

• Nijmegen-Stadseiland Lent
• Beuningen-Slijk-Ewijk
• Zaltbommel-Tuil

Daarnaast kunnen veerverbindingen in de zomermaanden worden uitgebreid tot veertaxi’s
die in de lengterichting van de rivier varen en meerdere plaatsen aandoen. Dit is een

extra ambitie die niet als zodanig in de Visie WaalWeelde wordt benoemd maar wel bij
deze gebiedsgerichte uitwerking wordt voorgesteld. Reizen per veertaxi geeft mensen

namelijk de mogelijkheid om de Waal en haar uiterwaarden vanaf het water te beleven. Een
mogelijkheid zou kunnen zijn:
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• Oost: Tolkamer-Millingerwaard-Nijmegen
• Midden: Heerewaarden-Tiel-Druten

• West: Gorichem-Munnikenland-Zaltbommel
Waalvertierplekken
Een “nieuw” fenomeen in deze gebiedsgerichte uitwerking voor recreatie en toerisme is het
begrip “Waalvertierplekken”, want deze term wordt niet in de Visie WaalWeelde genoemd.
Het concept van de Waalvertierplekken is ontwikkeld door bureau H+N+S in opdracht van
Rijkswaterstaat in 1995. Uitgangspunt is dat de bewoners langs de Waal recht hebben op

een plekje aan de rivier waar gerecreëerd kan worden. Waalvertierplekken bieden ruimte
aan de vraag naar recreatieve mogelijkheden vanuit aanliggende dorpen en steden.

Daarnaast kunnen ze helpen de betreding van natuurgebieden te reguleren. De locatie van
Waalvertierplekken kan worden gekoppeld aan cultuurhistorische plekken, zoals oude

veerstoepen, kruisingen van paden, natuurlijke hoogtes, bestaande toegangswegen naar

radarposten e.d. Een Waalvertierplek hoeft niet altijd nieuw gemaakt te worden, bestaande
elementen kunnen Waalvertierplek worden. Bij de inrichting van de Waalvertierplekken is
een minimale aankleding richtinggevend. Dit betekent dat er geen bankjes, afvalbakken
en borden geplaatst worden. Het karakter van de Waalvertierplekken wordt hiermee

ongeprogrammeerd en multifunctioneel en passend bij het weidse en wilde karakter

van de Waal. De Waalvertierplekken bieden plek aan allerhande soorten van recreatie:

picknicken, sport en spel, kleinschalige evenementen, etc. Voor alle dorpen en steden langs
de Waal kunnen Waalvertierplekken worden ingericht, eventueel gemarkeerd met een

ingetogen baken (Bakens aan het Water), waarbij wordt aangesloten op wat er al is. In het

“Masterplan WaalWeelde West” worden voor het westelijk deel van de Waal (van Ophemert
tot Munnikenland) al suggesties gedaan voor Waalvertierplekken.
Doel 4: Rivierfronten verfraaien
De stadsfronten van Nijmegen, Tiel en Zaltbommel en de dorpsfronten zoals in de Visie
WaalWeelde genoemd: Druten, Brakel, Haaften, Ochten en Beneden-Leeuwen worden
aantrekkelijker door hun gezicht naar de rivier te keren. Ook is ervoor gekozen om

Tolkamer toe te voegen aan deze lijst. Versterking van rivierfronten biedt recreanten meer

mogelijkheid de rivier vandaaruit te ervaren (parken, terrassen, jacht- en passantenhavens,
etc.). De cultuurhistorische waarden moeten hierin verankerd worden. Het verbeteren van
de stedelijke uitloopgebieden draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van deze steden als
toeristische bestemming.
Doel 5: Waterrecreatie
Veilige waterrecreatie op de Waal is belangrijk; de beroepsvaart heeft altijd voorrang, en
recreanten mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. De verbinding tussen

Noord- en Zuid-Nederland is voor de recreatievaart een knelpunt: wanneer een recreant

van de Maas naar de Nederrijn en verder naar Friesland wil varen of vice versa, is de Waal
met haar drukke werkverkeer een gevaarlijk ‘obstakel’. Er zijn twee routes: via het MaasWaalkanaal bij Nijmegen en de Pannerdensche kop, of via het Amsterdam–Rijnkanaal

bij Tiel en de sluis bij fort Sint Andries. De tweede kan beter gefaciliteerd worden, door

scheiding van beroeps- en recreatievaart op de Waal tussen Heerewaarden en de monding

van het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs de Waal zijn daarnaast aanvullende voorzieningen
nodig, zoals vluchthavens, passantenaanlegplaatsen en trailerhellingen (onder andere

voor sportvisbootjes, die in de kribvakken afmeren en het beroepsverkeer niet hinderen).

Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden in Millingen, Werf Hulhuizen, Weurt/Nijmegen,

15

Visie WaalWeelde oktober 2010

Bemmel, Druten, Ochten, IJzendoorn, Dreumel, Rossum, Haaften, Zaltbommel en Brakel.
De noodzaak en wenselijkheid hiertoe zullen we verder verkennen.

Doel 6: Knooppunten (rivier-)pleisterplaatsen en toeristische overstappunten
Dit zijn plaatsen waar verschillende wandel-/fietsroutes en pontverbindingen elkaar kruisen
en een knooppunt vormen in de recreatieve routestructuur. Hier vindt de recreant een kop
koffie en een versnapering, informatie, een parkeerplaats en een toiletgelegenheid.
Rivierpleisterplaatsen benoemd vanuit de Visie WaalWeelde:

1. Gendt/Millingerwaard: pontverbinding, horeca en fiets- en wandelroutes aanwezig;
ontwikkelkansen voor verblijfshoreca.

2. Nijmegen/Stadseiland/Lent: brug, jachthaven, rivierfront en horeca aanwezig;

ontwikkelkansen voor verbeteren stadsfront, koppeling met nieuw te ontwikkelen

pontverbinding, uitbreiden wandel- en fietsroutes (noordzijde), stedelijk uitloopgebied.

3. Beuningen/Slijk-Ewijk: koppeling met nieuw te ontwikkelen pontverbinding, struinroute
en camping aanwezig; stedelijk uitloopgebied, nieuwe routestructuur wandelen/fietsen,
herbestemmen historische bebouwing (EMAB),

4. Druten/Ochten: jachthaven, horeca en pontverbinding aanwezig; ontwikkelkansen voor
het rivierfront en versterking cultuurhistorische herkenbaarheid.

5. Tiel/Wamel: horeca, pontverbinding, jachthaven, wandel- en fietsroutes aanwezig;
ontwikkelkansen voor verblijfsrecreatie; stadsfrontontwikkeling.

6. Varik/Heerewaarden (Bato’s Erf): pontverbinding en fietsroutes aanwezig;

ontwikkelkansen voor herkenbaarheid cultuurhistorie en natuureducatie/horeca.

7. Zaltbommel/Tuil: koppeling met nieuw te ontwikkelen pontverbinding, historisch

stadsfront, haven en horeca aanwezig, camping aan de noordzijde; ontwikkelkansen:
uitbreiding stadshaven en versterken stadsfront.

8. Fort Vuren/Munnikenland: historische gebouwen/vestingdriehoek, pontje en fietsroute

aanwezig. Ontwikkelkansen: versterken zichtbaarheid Hollandse Waterlinie, uitbreiding
routestructuur wandelen/fietsen, verblijfsrecreatie (jeugdherberg).

Rivierpleisterplaatsen in aanvulling op de Visie WaalWeelde

9.		 Millingen/Tolkamer: pontverbinding, horeca en fiets- en wandelroutes aanwezig;

10. Ooij/Kommerdijk: koppeling met nieuw te ontwikkelen pontverbinding, uitbreiden
wandel- en fietsroutes op beide oevers, ontwikkelkansen voor kleinschalige horeca.

11. Brakel/Herwijnen: pontverbinding, horeca en fiets- en wandelroutes aanwezig.
Om overnachten in de natuur mogelijk te maken, streven we naar een proef met

verplaatsbare, drijvende trekkershutten, die in de zomermaanden in de uiterwaard

afgemeerd kunnen worden, en in de wintermaanden weer verwijderd. Ook verkennen we

mogelijkheid voor het realiseren van paalcampings (onbemande locaties van Staatsbosbeheer
waar je legaal kunt wildkamperen).

Doel 7. Meekoppelen van recreatiemogelijkheden in zandwinprojecten in de uiterwaarden
Er zijn op verschillende plekken in de uiterwaarden van de Waal initiatieven, waar een
koppeling kan worden gelegd met recreatie en toerisme. Dit geldt in hoge mate voor

zandwinning, waarbij ook meteen naar het gebruik moet worden gekeken. Zandwinlocaties
zijn alleen mogelijk als zij na oplevering een meerwaarde leveren voor de ruimtelijke
kwaliteit. Vaak liggen bij zandwinplassen herontwikkelingsmogelijkheden met een
recreatieve functie.
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Kaart I: Uitwerking recreatie & toerisme
(zie bijlage achterin)
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3. Uitwerking per deelgebied
In dit hoofdstuk volgt een uitwerking per deelgebied. Voor elk deelgebied wordt eerst

het bestaande recreatieve gebruik beschreven. Vervolgens wordt het passende gebruik
aangegeven. Bij de formulering hiervan is rekening gehouden met de geformuleerde
ruimtelijke ambities en andere wensen vanuit de Visie WaalWeelde. Daarnaast is

aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven en wensen vanuit de regio mits passend

voor het deelgebied. Tot slot wordt de balans opgemaakt om te bepalen welke ontwikkeling
wenselijk is voor ieder deelgebied. Hierbij is ook gekeken naar de kansen voor recreatieve
beleving van het cultuurlandschap van de Waal in de verschillende deelgebieden.

Het streven naar meer ruimtelijke kwaliteit is de kapstok van alle ontwikkelingen binnen

de Visie WaalWeelde. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is ook een ijkpunt geweest
in de keuzes die gemaakt zijn ten aan zien van welk gebruik passend is in een bepaald

deelgebied. Er worden vier hoofdtypen van het landschap onderscheiden: Weidse Waal

(ambitie: beleving), Wilde Waal (ambitie: natuur), Getemde Waal (ambitie: cultuur) en

Nijvere Waal (ambitie: netwerk). Deze typering is de grondslag geweest voor het aangeven
van het passende recreatieve gebruik van de Waal. Een uitwerking hiervan is te vinden in
bijlage 1.

3.1 Deelgebied A Spijk-Pannerdens kanaal
Deelgebied A begint waar de Bovenrijn ons land binnenstroomt. Het deelgebied strekt zich
uit vanaf de Duitse grens tot aan het splitsingspunt van de Rijn in Nederrijn en Waal bij

de Pannerdensche Kop. Daar is de Groene Rivier gelegen die langs de Lobberdensche waard
loopt. Vanaf de grens bij Spijk in westelijke richting wordt het gebied gekenmerkt door

de openheid van weilanden met afwisseling van bedrijvigheid in de binnenwaarden en

buitendijks. Oude Rijnstrangen in de Ossenwaard en de Geldersewaard vormen een zone van
openheid van waternatuur tussen de aanwezige industrie en het dorp Lobith.
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Daarnaast vormen de voormalige meanders in de Ossenwaard en Geldersewaard een

strook van graslanden en wateren langs de grens met Duitsland. In de Rijnwaardensche

uiterwaarden geeft de openheid van het water en het aanwezige loofbos op de oevers een
half-open landschapsbeeld.

3.1.1 Bestaand recreatief gebruik
Spijk-Lobith
Vanuit het grensdorpje Spijk is het mogelijk om langs de rivier naar Tolkamer te fietsen.

Ook is er een fietsverbinding met Emmerich am Rhein, de Duitse buurgemeente. Tolkamer
is populair onder zowel Duitse als Nederlandse bezoekers en ligt met “het gezicht” naar de

rivier. Op de Europakade zijn een aantal terrasjes gelegen waar je kunt uitkijken over de Rijn
naar de Duitse dorpen Bimmen en Keeken aan de overkant. Slaapvoorzieningen zijn beperkt
in de vorm van een aantal hotels. Recreatie vindt met name plaats in de vorm van wandelen
en fietsen op bestaande wegen en dijken. Daarnaast kruist het Pieterpad (gelegen tussen

de Pietersberg bij Maastricht en Pieterburen in Friesland) via de veerverbinding Millingen-

Tolkamer hier de Waal. De waterplassen en kribben bieden mogelijkheden voor sportvissers.
Rijnwaardensche uiterwaarden, Lobberdensche waard & Millingerwaard
De Rijnwaardensche uiterwaarden bestaan uit de Bijland, Eendenkolk en de Oude Waal

en vormen zowel vanuit natuur- als recreatieoogpunt een waardevol gebied. Met name de

Bijland en de Eendenkolk zijn trekpleisters voor water- en oeverrecreatie. De Bijland is goed

ontsloten met name voor fietsers en heeft uitgebreide voorzieningen voor zowel de dag- als de
verblijfsrecreant: strand, ligweiden, speelvoorzieningen, parkeerplaatsen, fietsenstalling,
toiletten, buitendouche, outdoorterrein, groepskampeerterrein, beachvolleybalveld,
speedbootbaan, Toeristisch Overstap Punt (TOP) en een verkooppunt. Vanaf het TOP

starten er wandelroutes, fietsroutes en een skeelerroute. De jachthaven aan de Bijland is

toegankelijk vanaf het Bijlands Kanaal. Het veer Millingen-Tolkamer verbindt het gebied
met de zuidoever (voor voetgangers, fietsen en bromfietsen) en het dorpje Millingen.

Recreatie vindt met name plaats in de vorm van wandelen en fietsen op bestaande wegen en
dijken en op de paden in het natuurgebied de Lobberdensche waard.

Het dorp Millingen is gelegen net ten westen van de grens met Duitsland. Deze streek wordt
gekenmerkt door een brede uiterwaard met de openheid van weilanden. Op de wegen en
dijken wordt gefietst en gewandeld.

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
- Achtergrondambitie:

Weidse Waal

				

Getemde Waal en

- Sturende ambitie:
				

Wilde Waal met aandacht voor waardevolle onderdelen van
Nijvere Waal.

3.1.2 Passend recreatief gebruik vanuit ambitie
Speerpunten:
Weidse Waal:

Tochten langs en over de rivier, die de weidsheid van de Waal en de invloed van die rivier

op de wijde omgeving laten ervaren. Beleving van de rivier in al zijn grootsheid en pracht,

zoals rond de hoofddam bij Pannerden, en als fenomeen met verrijkende ruimtelijke invloed

20

Visie WaalWeelde oktober 2010

(rivierdynamiek). Dit ervaren vanaf veerponten, veertaxi’s, landtongen tussen zomerbed

en nevengeulen en dijken (vroegere en bestaande schaardijken), zoals de dijk bij Tolkamer
(bestaande schaardijk) en Herwen (vroegere schaardijk, Oude Waal).
➢ Beleving vanaf de dijk/ van het dijklandschap zelf.

➢ Doorgaande routes: twee fiets/voetveren Millingen-Bijland/Lobith en Millingen-Bijland/
Pannerden naar het Noorden.

➢ Struinverbindingen direct langs het adembenemende splitsingspunt en het Fort

Pannerden naar de veerstoep Pannerden-Doornenburg en nog verder richting Arnhem door
de “Groene Rivier” in het buitendijkse gebied.

➢ Beleving vanuit rivierfronten: Millingen/Tolkamer (beperkte rivierfrontontwikkeling).
Het meer tot een eenheid smeden van het rivierfront Tolkamer, de huidige

overnachtingshaven (deze komt mogelijk in de toekomst vrij voor recreatievaart) en het
recreatiegebied de Bijland. Openbare aanlegsteiger in Tolkamer.

➢ Recreatievaart: veertaxi.

➢ Sportvisserij: ontsluiting en toegankelijkheid rivieroevers.

➢ Beleving van de Waal vanaf de “Liburna”, een oud Romeins schip dat in gebruik genomen
kan worden als tourvaartboot voor de Bovenrijn.

➢ In het algemeen formuleren van de balans tussen verruimen van recreatiewaarden en

het behouden van natuurwaarden, gemeten over een totaal gebied (bijvoorbeeld de hele

gemeente Rijnwaarden of misschien nog ruimer en het werkgebied van de Gelderse Poort
daarvoor nemen).
Wilde Waal:

Laten beleven van de stille getuigen van onbeteugeld Waalgeweld.

➢ Beperkte toegankelijkheid Lobberdensche Waard: struinen, natuureducatie, extensieve
sportvisserij, vogelkijkhut, theetuin (conform Millingerwaard).

➢ Een tocht langs verzwolgen dorpen, zoals Herwen, en doorbraakkolken of wielen.
Getemde Waal:

Wandelen en fietsen langs de dijken, langs de cultuurhistorie vertellend over de

waterverdeling voor nationale veiligheid en over de waterbeheersing voor grote strategische

belangen, van de Limes tot de Moderne Tijd, met tochten naar de fascinerende Rijnstrangen
en de Duffelt.

➢ Rivierpleisterplaats bij rivierfront Tolkamer en veerverbinding.
➢ Meekoppelen (intensief) recreatief gebruik van de Bijland.

➢ Zichtbaar maken van de Limes en oude rivierlopen en dijkdoorbraken, verdronken erfgoed.
➢ Romeinse speeltuin op de noord- en zuidoever als link met de “Liburna” die in Millingen
aan de Rijn gebouwd wordt.

➢ Waterrecreatie: aanlegplaatsen recreatievaart.

➢ Aandacht voor cultuurhistorie met ruimte voor historisch blauw erfgoed met ligplaatsen

aan de wal, evt. in carrousselvorm met andere steden en dorpen langs de Gelderse rivieren
(initiatief van de provincie Gelderland).

➢ Kleinschalige horecavoorzieningen en overnachtingsmogelijkheden.
Nijvere Waal:

Beleving van het erfgoed van het rivierleven, langs relicten van baksteenfabricage (Spijk,
Millingen), zandwinning (Bijland) en riviergerichte bedrijvigheid, waaronder tol en
scheepsbouw (Tolkamer).
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3.1.3 Ontwikkelkansen
• Vergroten beleving vanaf de dijk: de dijk is nu een doorgaande route om van A naar B te
komen, maar is ook bedoeld om de Waal te beleven.
o Verkennen autoluw maken van de dijken
o Doorgaande fietsroute

• Versterken rivierbeleving vanaf het water door middel van een veertaxi om oeverhoppen

mogelijk te maken en als gereguleerde en georganiseerde tegenhanger van de toervaart.
o Veertaxi tussen Tolkamer en Nijmegen

• Verruimen struinmogelijkheden over de oevers/zomerkaden langs de rivier:

o Doorlopende struinrouten door de uiterwaarden langs beide oevers als onderdeel van het

		 Waalpad

• Tolkamer en Millingen ontwikkelen als rivierpleisterplaats en dorpsfront door deze plek te
koppelen aan de historische tol-grensfunctie van het dorp. Vroegere ontmoetingsplek van
Nederlanders en Duitsers.

• Toegankelijkheid vanaf het water vergroten:
o Ontwikkelen openbare aanlegsteiger,

o Verbinding tussen Europakade, huidige overnachtingshaven en Recreatiegebied de

		 Bijland,

o Verbinding naar Carvium Novum over de oude zomerkade in het oude Stroomgebied van

		 de Oude Rijn door de Geuzenwaard (Loosjesdijk).
• Beleving cultuurhistorie vergroten:

o Realisatie Liburna en twee Romeinse speeltuinen,

o Rondje “Sleutel tot de veiligheid”. Uitzetten van een dijkroute voor ontdekking van de
		 cultuurhistorie rond de Boven-Rijn/Waal, tussen de brug bij Emmerich en de veren

		 over Waal en Pannerdensch Kanaal bij Doornenburg. Dit is een route die in het

		 teken staat van de beleving van de strategische en waterstaatkundige betekenis van
		 de Rijntakken. Er is aandacht voor de cultuurhistorie van de strijd tegen het water,

		 met highlights als de Oude Waal, het verdronken Herwen en de achttiende-eeuwse

		 voorzieningen voor regulering van de waterverdeling zoals de hoofddam bij Pannerden.
		 Er is tevens aandacht voor de cultuurhistorie van de strijd met het water. In het

		 bijzonder betreft dit de forten Schenkenschans en Fort Pannerden en het slot op de

		 hoofdkraan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanuit de hoofdroute leiden routes

		 naar de Rijnstrangen, een paradijs van dijken en oude Rijnlopen, naar de Elterberg met
		 zijn fraaie Waalpanorama’s en naar de Düffelt met zijn schilderachtige Drususdeich en
		 zijn vele terpen bij de grens van Nederland en Duitsland.

o Sleutelgebied voor nationale veiligheid, vanwaar de toeristische recreatieve verbindingen

		 kunnen worden gelegd met de rest van de delta; beleving op strategisch niveau van de
		 invloed van de Waal.

3.2 Deelgebied B Waalbochten
Het deel van de Waal tussen Millingen en Nijmegen wordt ook wel de “Waalbochten”

genoemd vanwege de sterke meandering van de rivier. Het gebied kent een grote dynamiek
en dit uit zich in zandplaten, oeverwallen, duintjes, graslanden en beboste delen van

hardhout ooibos in de hogerop gelegen gebieden in de uiterwaarden en zachthout ooibos dat
de nattere laaggelegen delen. Dit deel van de Waal heeft brede uitgestrekte uiterwaarden

alternerend op de noord- en zuidoever. Door de aanwezigheid van deze robuuste natuur en
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het gevarieerde landschap is het gebied trekpleister voor recreatie en toerisme. In dit deel van
de Waal zijn geen voorzieningen voor de recreatievaart.

3.2.1 Bestaand recreatief gebruik
Noordoever bij Pannerden

Op de noordoever aan de splitsing van de Waal met het Pannerdensch Kanaal is Fort

Pannerden gelegen. Dit is een 19e -eeuws fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Fort Pannerden representeert samen met Kasteel Doornenburg en de

Sterreschans Doornenburg (beide binnendijks) het cultuurhistorisch erfgoed van dit gebied.

In de Klompenwaard en uiterwaarden bij Gendt en Bemmel vindt extensieve recreatie plaats
in de vorm van wandelen en fietsen op bestaande wegen. De zandwinputten en voormalige
Waalmeanders bieden mogelijkheden voor sportvissers. De camping bij Hulhuizen op de

oever voorziet in overnachtingsplekken voor kampeerders. Door de uitgestrekte weilanden en
hier en daar stukjes bos is het landschap hier vrij open en kan men ver kijken vanaf de dijk.
Millingerwaard

De Millingerwaard op de zuidoever bij Kekerdom is een 700 ha groot natuurontwikkelingsgebied waar o.a. Konikpaarden, Schotse Galloway runderen en bevers te vinden zijn.

Door kleiwinning in het gebied zijn oude patronen van geulen, zandruggen en eilanden

herontwikkeld. Het gebied is goed ontsloten door een verharde weg met een parkeerplaats
en nabijgelegen bushalte. In het gebied zijn fiets- en wandelpaden aanwezig voorzien van

informatieborden. Een populaire bestemming in de Millingerwaard is de Millinger Theetuin.
Het veer Millingerwaard – Gendt is in de zomer in bedrijf en maakt het mogelijk voor

wandelaars en fietsers om de Waal over te steken. In het gebied zullen t/m 2015 grootschalige
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vergravingen plaatsvinden, dwat mogelijk ook een andere interne ontsluiting tot gevolg
heeft.

Groenlanden en Ooijpolder

Dit gebied ten oosten van Nijmegen vormt een “stedelijk uitloopgebied” voor de

stadsregio Arnhem-Nijmegen. De Bisonbaai en Waalstranden zijn dan ook populair voor
oever- en waterrecreatie met name in de zomer. Voorzien van fiets- en wandelpaden en

wegen is het gebied goed ontsloten. Langs de dijk bij de Groenlanden zijn verschillende

horecavoorzieningen (bijvoorbeeld Oortjeshekken) aanwezig. Het gebied tussen de kribben
wordt gebruikt door sportvissers. De Groenlanden en Ooijpolder vormen een brede, open
zone in het rivierdal van de Waal die grenst aan de stuwwal van Nijmegen.
Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
- Achtergrondambitie:
- Sturende ambitie:

Weidse Waal

Wilde Waal met waardevolle onderdelen van Getemde Waal.

3.2.2 Passend recreatief gebruik vanuit ambitie
Speerpunten:
Weidse Waal:

Laten ervaren van de weidsheid van de Waal: weidsheid en ruimte kunnen met name hier
beleefd worden vanwege de grootschaligheid van de uiterwaarden (overall-blik). Beleven
van het strategische belang van de delta van de Romeinse Tijd tot de Moderne Tijd, vanaf
de stuwwal bij Nijmegen en vanaf dijken met fraaie panorama’s, zoals de schaardijk bij

Hulhuizen, en vanaf dijken, waarlangs strangen en kwelkommen liggen die verbinding
onderhouden met de rivier, zoals bij Gendt, Bemmel, Kekerdom en Ooij.
➢ Toegankelijkheid en beleving vooral vanuit dijken

➢ Doorgaande routes via routes en veerverbindingen
➢ Ontsluiting van de aanwezige strandjes.

➢ Beleving vanuit rivier door recreatievaart: veertaxi, excursieboot. Scheiding
beroepsvaart-recreatievaart.

➢		 Wilde Waal:

Laten beleven van het teugelloze geweld van de rivier, zoals rond de doorbraakkolken en het
verdronken Millingen, Kekerdom en Ooij.

➢ Noordoever: extensieve beperkte toegankelijkheid: Klompenwaard.

➢ Zuidoever: extensieve natuurbeleving, struinpaden. Natuurbeleving hier vooral vanuit een
robuuste grootschalige natuur: kan wat meer hebben. Vanuit deze ambitie wel gestuurde
ontsluiting via beperkt aanwezig padenstelsel als basis voor struinen: Millingerwaard/
Bisonbaai.

➢ Bij functieverandering van hoogwatervrije terreinen kiezen voor recreatieve
ontwikkelingen. Kleinschalige verblijfsrecreatie, natuurcampings.

➢ Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.

Getemde Waal: vooral aan noordoever (Gendtse Waard/Bemmelse Waard)

Verwijzen naar de totstandkoming van de verdeling die de nationale veiligheid dient en van
de strategische controle over de riviertakken, zoals fort Pannerden en de resten van de RijnIJssellinie bij Ooij en Bemmel. Ook beleving van het erfgoed van de bedijking/normalisatie
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en van de broodwinning, waaronder de relicten van de baksteenfabricage (Gendtse
Waarden).

➢ Toegankelijkheid via gebaande paden.

➢ Rivierpleisterplaats, veerstoep Gendt-Millingerwaard en Ooij-Kommerdijk

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve van intensievere vormen van sportvisserij.

Uniformere oevers voor de mogelijkheid voor wedstrijden. Eventueel met kleinschallige
parkeervoorzieningen.

➢ Stedelijke uitloop Nijmegen: Stadswaard/BuitenOoij.

➢ Mogelijkheden tot oversteken van de Waal met een pontje

➢ De voormalige steenfabriek de Vlietberg bij Ubbergen: behoud van de schoorsteen van de
fabriek zodat deze ons blijft herinneren aan het bedrijvige verleden van de plek.

3.2.3 Ontwikkelkansen
• Versterken beleving vanaf de dijken:

o Autoluw maken dijktraject, voornamelijk zuidoever.

• Vergroten verblijfsmogelijkheden:

o Ontwikkelen rivierpleisterplaats Gendt-Millingerwaard en Ooij-Kommerdijk bij nieuwe
		 veerverbinding.

o Ontwikkelen extensieve, diverse en bijzondere typen verblijfsrecreatie:

• (natuur)kampeerplaatsen,
• kleine appartementen,

• Bed & breakfast ect. (“Bed & brickfast”)

• Versterken rivierbeleving vanaf het water:

o Ontwikkelen extra veerverbinding Ooij – Kommerdijk.
o Excursieboot Waalbochten

o Scheiding beroeps- recreatievaart d.m.v. met boeien gemarkeerde vaarweg

• Verbeteren toegankelijkheid rivieroevers:

o in de Millingerwaard, Groenlanden en Stadswaard

o bij de aan te leggen geul in de Gendtsche Waard, met kleinschalige parkeervoorziening,
		 goed ingepast.

o Toegankelijke kribben ten westen van de Klompenwaard en bij de Bemmelsche polder.
o Verbeteren toegankelijkheid noordoever/ ontsluiting strandjes
o Aansluiten paden langs de rivier t.b.v. Waalpad.

• Verbeteren beleving cultuurhistorie:

o Rondje “Oppermachtige Waal”. Uitzetten van een dijkroute voor beleving van de

		 cultuurhistorie tussen de veerdienst Doornenburg-Millingen en de Waalbrug bij

		 Nijmegen. Deze route staat in het teken van de confrontatie tussen Waal en stuwwal.
		 Hij schenkt aandacht aan de imposante relicten van vroegere Waalmeanders - de

		 vele strangen -, de stille getuigen van watergeweld onder invloed van de stuwwal, met
		 highlights als het verdronken Doornik, en de strategische betekenis van het trefpunt

		 van stuwwal en rivier. Er is bijzondere aandacht voor de relicten van de schansen/forten
		 in de Ooij en Nijmegen en van een formidabele Koude-Oorlog-waterlinie van Nijmegen
		 tot Kampen.

o Vanaf de hoofdroute leiden routes langs de resten van de baksteenindustrie bij Gendt,

		 Bemmel, Kekerdom, Erlecom en Ooij. Deze zijn symbolisch voor het profijt dat de mens

		 trok van de eeuwenlange afzettingen van een rivier die opgesloten zat in het keurslijf van
		 de bedijking.
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3.3 Deelgebied C: Stadsfront Nijmegen en uiterwaarden bij Lent
Ter plaatse van Nijmegen maakt de Waal een grote lus, waarbij het stedelijk gebied zich in

de buitenbocht op de zuidoever concentreert. Het stadsfront is tegen de stuwwal gelegen en
kent daardoor een groot verhang. Dit zorgt voor de mogelijkheid tot prachtige vergezichten
van de riviervallei, die met name vanaf het Valkhofpark goed zichtbaar zijn. De bebouwde
zuidoever vormt een contrast met de open noordoever met weilanden en verspreide

bebouwing van het dorp Lent. De Waalbrug en de spoorbrug verbinden beide oevers en het
gehele beeld geeft de Waal een “getemde” indruk.

3.3.1 Bestaand recreatief gebruik
Mogelijkheden voor recreatie concentreren zich met name langs de Waalkade bij Nijmegen,
die is voorzien van vele horecagelegenheden, (nabijgelegen) musea en mogelijkheden

voor rondvaarten op de Waal. Er is sprake van een toenemende torrvaart. De Waalhaven

biedt overnachtingsmogelijkheden voor de beroepsvaart. Daarnaast vormt dit deel van de

Waal een doorvaart voor recreatievaart tussen het Maas-Waalkanaal en de Pannerdensche
kop. De fietsbrug langs de spoorbrug en de Waalbrug zorgen voor een goede oever-oever

verbinding. Een tocht over de bruggen biedt tevens de mogelijkheid om het Waalpanorama

goed te kunnen aanschouwen. Wandelen en fietsen vindt voornamelijk plaats op bestaande
(auto)wegen. De strandjes langs de noordoever bij Lent bieden tevens mogelijkheden voor

wandelaars, hoewel sommige delen slecht bereikbaar zijn wegens prikkeldraad. Daarnaast
worden deze strandjes tevens beperkt ingezet voor evenementen.
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De komende jaren zal de Waalbocht bij Nijmegen ingrijpend veranderen vanwege een

dijkteruglegging bij Lent, de aanleg van een nevengeul en een tweede stadsbrug. Hierdoor
ontstaat er een eiland in de Waal en een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen met
nieuwe ontwikkelkansen voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur.

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
- Achtergrondambitie:
- Sturende ambitie:

Weidse Waal

Getemde Waal

3.3.2 Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Laten ervaren van de weidsheid van de Waal en de reikwijdte van zijn invloed rond de dijken
bij Ooij en Lent en rond de toekomstige teruggelegde Lentse dijk en hoogwatergeul, als ook

vanaf de hoogten bij Nijmegen. Aanhaken bij de strategische betekenis van de Weidse Waal

aan de voet van de stuwwal van de Romeinse Tijd tot de Nieuwe Tijd, met een tocht langs de
imposante relicten van de Romeinse militaire aanwezigheid.

➢ Beleving vanuit rivierfront Nijmegen; verfraaiing rivierfront.
➢ Beleving vanuit dijk bij Lent: autoluwe dijk.

➢ Ontsluiting en toegankelijkheid strandjes Lentse uiterwaarden.
➢ Beleving vanuit de bruggen: fiets- en voetgangersbrug.
➢ Beleving vanaf de veerpont Nijmegen-Stadseiland Lent

➢ Beleving vanaf het water: afgebakende recreatieroute in Waal
Getemde Waal:

Ontwikkeling voorzieningen ter ontsluiting van de cultuurhistorie van de strijd tegen een
rivier opgestuwd door de stuwwal, met speciale aandacht voor de doorbraakkolken en het

verdronken Doornik (noordoever). Beleving van het wonen en reizen tussen Nijmegen en de

dorpskern Lent. Ervaren van de strategische beheersing van de beteugelde rivier en de nabije
accessen, zoals rond de forten Boven- en Beneden-Lent, Fort Kraaijenhoff en van de controle

over het Waalwater omwille van een strategische onderwaterzetting, rond de Defensiedijk bij
Doornik en de spoordijk in Lent.

➢ Cultuurtoerisme in kader van “Nijmegen omarmt de Waal”:
o Rondje Waal. Uitvoeringstermijn 10-15 jaar:

		 •

Toeristische omgeving Waalhaven met horeca en detailhandel.

		 •

Aantrekken van meer passagiers uit de cruisevaart.

		 •
			
			
			

Inrichting Waalkade en verbinding met stadscentrum.

Toeristisch-recreatief gebruik locaties Veur-Lent (bv horeca, stadsstrand), 2e

stadseiland (bv water-doe-park, evenementen, natuur, ecolodges, waterwonen),
de Schans (bv horeca, hotel, galerieën).

• Groene fiets- en wandelroutes, o.a. fietsnetwerk in Nijmegen-Noord (ontsluiting

		 Landschapszone, snelfietsroute Arnhem-Nijmegen).

• Ontwikkelen Landschapszone (realiseren recreatieplassen, welness?).

➢ Lentse uiterwaarden/stadseiland en Oosterhoutsche Waarden als stedelijk uitloopgebied.
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➢ Kleinschalige ligplaatsmogelijkheden voor de recreatievaart en ten behoeve van uitwijkmogelijkheden bij slecht weer, Nijmegen en Lent.

➢ Natuurcentrum Rivieren.

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve van de sportvisserij, eventueel met kleinschalige
parkeervoorziening, vooral aan noordoever van de Waal.

3.3.3. Ontwikkelkansen
• Vergroten beleving vanaf de dijken:

o Aandacht voor beleving langs de nieuw aan te leggen geul bij Lent.

• Versterking stadsfont Nijmegen en verbinding met uiterwaarden bij de Waalbrug: de poort
naar de Gelderse Poort:

o Verbinding van de stad met uiterwaarden (bijvoorbeeld met een bruggetje dat de

		 Stadswaard met de Waalkade verbindt).
o Ontwikkelen Natuurcentrum Rivieren.

o Ontwikkelen Lent als recreatief stadseiland: oostelijk intensief, westelijk extensief

		 (zie Ruimtelijk plan Veur-Lent), stadscamping, mits passend binnen de EHS.
o Ontwikkelen veerverbinding Nijmegen-Stadseiland Lent

• Vergroten van de toegankelijkheid van de uiterwaarden:

o Verbeteren toegankelijkheid van de strandjes bij Lent en het te ontwikkelen stadseiland,

eventueel met kleinschalige parkeervoorziening (goed ingepast), aansluiten op Waalpad.

o Ontwikkelen Oosterhoutsche Waarden als toekomstig uitloopgebied voor de Waalsprong.
• Vergroten beleving vanaf het water:

o Geul van de Waalsprong geschikt maken voor recreatievaart in verband met de bottleneck

voor de recreatievaart (roeien, zeilen, kanoën) en een veilige recreatieroute ontwikkelen in
de Waal.

o Ontwikkelen kleinschalige ligplaatsmogelijkheden voor de recreatievaart.
• Vergroten beleving cultuurhistorie:

• Rondje “In de schaduw van de stuwwal”. Uitzetten van een hoofdroute voor beleving van

de cultuurhistorie rond de Waal tussen de Waalverkeersbrug en de Snelbinder. Dit is een
route die in het teken staat van de cultuurhistorie verbonden met het unieke raakvlak

van stuwwal en Waal vanaf de tijd van de Limes tot de Moderne Tijd. De route voert langs
de elementen die symbool staan voor de historische relatie tussen Nijmegen en Lent en

de strategische betekenis van het trefpunt van stuwwal en rivier. Hoogtepunten zijn de
forten Boven- en Beneden-Lent en de mogelijk te herrijzen donjon (plan van Nijmegen)

en de overblijfselen van Fort Kraaijenhoff. De route laat ook de relatie beleven tussen de
flessenhals in de rivierbedding en de vroegere dijkbreuken enerzijds en de hedendaagse

dijkteruglegging en aanleg van een nevengeul anderzijds: het leven met de rivier door de
tijden heen.
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3.4 Deelgebied D Smalle uiterwaarden langs de Middenwaal tussen Nijmegen en
Deest
Dit deel van de Waal wordt gekenmerkt door de licht meanderende rivier en smalle

uiterwaarden langs weerszijden met veel strangen. In dit deelgebied hebben noord-

en zuidoever een verschillende uitstraling. Het noordelijke deel langs de Waal wordt

gekenmerkt door een open cultuurlandschap (landgoederen Oosterhout en Loenen) met

vergezichten over de Waal tot aan de stuwwal. De dijk heeft een bochtig verloop langs de
uiterwaarden en getuigt van de vroegere strijd tegen het water. Het zuidelijke deel langs
de Waal kent een meer natuurlijk landschap en is over het algemeen meer gesloten door
de aanwezige bossen. De Winssense waarden heeft de zomerkade nog in gebruik en de
uiterwaarden zijn in agrarisch gebruik

3.4.1. Bestaand recreatief gebruik
In het gebied vindt voornamelijk extensieve recreatie plaats. Over het algemeen zijn de

uiterwaarden beperkt toegankelijk vanaf de dijk. Langs de zuidoever loopt een wandelpad

langs de dijk en over de zomerdijk langs de weilanden van de Winssense waarden. Langs dit
deel van de Waal loopt tevens een struinroute langs het traject Druten – Beuningen – SlijkEwijk – Dodewaard. Op de zuidoever ten oosten van de Ewijkse brug ligt een natuurgebied

dat onderhevig is aan rivierdynamiek (“de Ewijkse plaat”) waar wilde paarden grazen. Het
gebied is toegankelijk via gebaande paden door de begroeiing. Langs de noordoever in en

nabij de Loenensche buitenpolder zijn drie campings, gelegen ter hoogte van Oosterhout
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en Slijk-Ewijk, die mogelijkheden bieden voor overnachten in tent, caravan of huisje.

Wandelen en fietsen vindt plaats op bestaande (auto)wegen en dijken. De andere oever is,

zowel te voet als met de fiets, te bereiken via de brug bij Ewijk langs de A50. In dit deel van de
Waal is geen veerverbinding.

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
- Achtergrondambitie:
- Sturende ambitie:
		

Weidse Waal

Getemde Waal (noordoever)

Getemde Waal/ Wilde Waal (zuidoever)

3.4.2 Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Laten beleven van de weidsheid van de Waal en de reikwijdte van zijn invloed rond dijken
die uitzien op het zomerbed en rond dijken omzoomd door met de Waal communicerende

strangen en kwelkommen, zoals die bij Beuningen en Ewijk. Ook de beleving van de vroegere
weidsheid van de Waal: de in de Middeleeuwen binnengedijkte Waalgeulen, tussen Weurt
en Winssen.

➢ Beleving vanaf de dijk en via bestaande insteken naar de rivieroever: autoluwe dijk,

wandel- en fietspaden door de uiterwaarden (alternatieve ontsluiting tussen dorpen via
Van Heemstraweg.)

➢ Aan zuidkant beleving van weidsheid ook vanaf bijzondere plekken bij rivieroever
(Staartjeswaard, manege bij Beuningen): o.a. door sportvisserij.

➢ Beleving vanaf de brug bij Ewijk
Getemde Waal (noord)

Beleving van de waterbeheersing en de vruchten daarvan (dijken, dammen, watergangen,

het cultuurland rond de dijk waaronder landgoederen Oosterhout en Loenen) en beleving van
de verdronken dorpsdelen in Oosterhout en Loenen als symbolen voor de gebrachte offers.
➢ Cultuurtoerisme: Oosterhoutse Waarden uiterwaardenpark, aansluitend aan landgoed
Loenen, zichtbaarheid oudhoevig landschap, dijkdoorbraken, kolken.

➢ Struinen in Loenensche buitenpolder, aansluitend aan landgoed Loenen.

➢ Veer Beuningen-Slijk-Ewijk met rivierpleisterplaats, gekoppeld aan veerstoepen.

➢ Ten westen van de brug, beide oevers cultuurtoerisme, aansluitend op Slot Doddendaal aan
de zuidoever en Landgoed Loenen aan de noordoever.

Getemde Waal (zuid)

Beleving van de waterbeheersing (dijken, dammen en watergangen), van het boerenbedrijf
(op de voormalige waarden tussen Weurt en Winssen) en van baksteenfabricage (WeurtBeuningen). Samenhang met de binnendijkse gronden.

➢ Recreatieve voorzieningen Drutensche waarden, informatieborden, horeca etc.

➢ Sportvissen in de aanwezige plassen in de uiterwaarden. Begaanbare rivieroevers ten
behoeve de sportvisserij, eventueel met kleinschallige parkeervoorziening.

➢ Fiets- en wandelpad langs de Waal.

➢ Uitzetten van een recreatief rondje van de Waaldijk naar de broeklanden bij Beuningen,
langs de eeuwenoude weteringen in het hartje van het Land Maas en Waal richting
Dreumel en vanhier over de Waaldijk weer naar het deelgebied.
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➢ Beuningse uiterwaarden: de voormalige steenfabriek wordt herbestemd voor woningbouw
waardoor het fundament van de fabriek behouden blijft.

Wilde Waal (zuid)

Beleving van de tomeloze Waal, met speciale aandacht voor de doorbraakkolken langs de
Waaldijk, zoals die bij Ewijk.

➢ Beperkte toegankelijkheid, aangepast aan rivierdynamiek. Alleen struinen en wandelen,
geen paden, fietsen op de dijk (Beuningse uiterwaarden). Toegankelijke strandjes.

➢ Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.

3.4.3 Ontwikkelkansen
• Vergroten beleving vanaf de dijken en van de uiterwaarden:

o Autoluw maken dijktraject waar dit nog niet het geval is, voornamelijk langs noordoever

• Vergroten toegankelijkheid:

o Gerelateerd aan cultuurtoerisme en zichtbaar maken van relicten:

• in Oosterhoutse waarden,
• Landgoed Oosterhout en

• Loenensche Buitenpolder

o Uitbreiden toegankelijkheid: Winssensche Waarden met een fiets- en wandelpad langs

		 de rivier en door de uiterwaarden. Toegankelijke strandjes in Beuningse Uiterwaarden.
o Verbetering toegankelijkheid uiterwaarden voor sportvissers met name bij de

		 Loenensche buitenpolder en op de noordoever ter hoogte van Andelst, eventueel met
		 kleinschalige parkeervoorziening, waar mogelijk en gepast.

o Uitbreiden struinrouten Druten-Dodewaard-fort Vuren-Slot Loevenstein naar

		 Beuningen-Slijk-Ewijk als onderdeel van Waalpad.
• Vergroten aanbod voorzieningen:

o Ontwikkelen van recreatieve voorzieningen in Staartjeswaard (bij veerverbinding)
o (door)ontwikkelen rivierpleisterplaatsen Beuningen-Slijk-Ewijk

• Vergroten beleving vanaf het water:

o Totstand brengen veerverbinding Beuningen-Slijk-Ewijk

• Ontwikkelen baken (bijvoorbeeld “Bagger-baken”) gekoppeld aan de identiteit van de
Beuningse uiterwaarden

• Vergroten beleving cultuurhistorie:

• Rondje “Verhuisde Waal”. Uitzetten van een dijkroute voor beleving van de cultuurhistorie
rond de Waal tussen de Snelbinder in Nijmegen en Winssen. Dit is een tocht langs
een binnengedijkt deel van de Waalbedding tussen Weurt en Winssen en een door

bekribbing op de Waal veroverd weids groenland tussen Ewijk en Deest. Dit laatste is een

cultuurlandschap met sporen van ingeslapen rivierlopen en verlaten dijkjes, kwelkommen
en wielen, schaduwrijke landgoederen zoals Doddendaal, Oosterhout en Loenen, en

verdronken dorpsdelen met reusachtige doorbraakkolken en uitgestrekte bosschages op

overslaggrond. Kortom: een gebied met unieke landschappelijke kwaliteiten waarop de
Waal onmiskenbaar zijn stempel heeft gedrukt.
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3.5 Deelgebied E Brede uiterwaarden langs MiddenWaal tussen Deest en Tiel
Typerend aan dit deel van de Waal zijn de brede uiterwaarden gevormd door voormalige
meanders die afwisselend langs de noord- en zuidoever gelegen zijn. De rivier is zwak

meanderend en het landschap is afwisselend met zandplaten, oeverwallen, rivierduinen
en kronkelige dijken. Op de noord-oever (Hiensche uiterwaarden, Gouveneurspolder,

IJzendoornse waard, Grote Willemspolder) is overwegend agrarisch gebruik. De zuidoever
(Afferdensche en Deestsche waarden en Drutensche waard) wordt gekenmerkt door

natuur en bedrijvigheid. De oevers bestaan afwisselend uit smallere zandstranden en met
steen versterkte oevers. Langs alle uiterwaarden zijn de zomerkades nog aanwezig. De

uiterwaarden zijn grotendeels ontkleid en verspreid liggen er kleiputten complexen met

moerasvegetaties en zachthoutooibos. Er zijn enkele grote zandwinplassen. Langgerekte
stranden liggen hier en daar aan de voet van de dijk.

3.5.1 Bestaand recreatief gebruik
Langs de noordoever lopen enkele wandelroutes via de zomerdijk bij de Gouveneurspolder
langs de Waal. Over de winterdijken kan gefietst worden. Bij Ochten zijn een camping
en een herberg aanwezig en in de komgebieden liggen verschillende boerderijen met

minicampings die mogelijkheden bieden voor verblijfsrecreatie. Langs de dijken van
de zuidoever lopen wandel- en fietspaden. Verder loopt er een struinroute via Druten

– Dodewaard -Tiel – Wamel met als startpunt het eethuisje “De Veerstoep” bij Ochten.
De route loopt lang de rivier en maakt een ronde, gebruikmakend van de aanwezige

veerverbindingen. Ook loopt er een struinroute naar het oosten langs Druten – Beuningen
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– Slijk-Ewijk – Dodewaard. De Afferdensche en Deestsche waarden zijn toegankelijk voor

wandelaars. De tegenover gelegen oever van de Waal is goed bereikbaar via de Prins WillemAlexanderbrug bij Beneden-Leeuwen en de veerdienst Druten-Dodewaard. Aan de Veerdam
is een aanlegsteiger geplaatst die wordt gebruikt door het voetveer. Daarnaast kunnen

rondvaartboten hier aanleggen en biedt de steiger een vluchtmogelijkheid voor toervaart.
Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
- Achtergrondambitie:

Weidse Waal

				

(Korte Termijn) 			

- Sturende ambitie:

Noordoever: (Lange Termijn): Wilde Waal, met aandacht voor

					
		

Getemde Waal

Zuidoever: Wilde Waal gecombineerd met Nijvere Waal.

3.5.2 Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Ervaren van de weidsheid van de Waal en de reikwijdte van zijn invloed rond de dijk, langs
bestaande en vroegere schaardijken, langs met de rivier communicerende strangen en
kwelkommen, zoals bij Afferden en Ochten.
➢ Beleving vanaf de dijk:

- Vooral aan de noordkant ligt de dijk in een grootschalig landschap met een weids

		 panorama met mooie raakpunten aan de rivier (bijvoorbeeld bij Ochten).

- Aan de zuidkant is autoluw maken van de dijk of het instellen van een 60km-zone een

		 optie (i.v.m. met alternatieve ontsluiting tussen de dorpen via de Van Heemstraweg).
Met ook daar mooie raakpunten aan de rivier (Deest/Druten).

➢ Beleving vanaf het (bestaande) veer Druten-Dodewaard.
➢ Beleving vanaf de strandjes vooral aan de noordzijde.
➢ Beleving van de Waal als werkrivier.

➢ Beleving vanaf de Prinswillem Alexander brug
Wilde Waal:

Beleving van de teugelloze Waal: de doorbraakkolken en de verzwolgen dorpsdelen, van
Hien, Afferden en Ooij (Echteld).

➢ Beperkte toegankelijkheid van Hiensche uiterwaarden (noord) en Afferdensche en

Deestsche uiterwaarden (zuid) met extensieve hengelsport, wandelen en struinen over
aanwezige paden en wegen.

➢ Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.
Getemde Waal:

Ervaren van de bedijking en de normalisatie: het verhaal over het ontstaan van de

uiterwaarden bij Afferden, Dodewaard en Ochten en IJzendoorn. Beleving van de (sporen

van de) vroegere baksteenindustrie (Druten), van de opkomst en ontwikkeling van de kernen
langs de Waal en van de strategische controle over de Waal als verlengde van de Grebbelinie.
➢ Grotere toegankelijkheid Ochtense Buitenpolder en Grote Willemspolder,

seizoensgebonden (in verband met verstoring avifauna). Onder andere via routes door
grasland van het recreatieschap en via insteken naar bijzondere plekken (strandjes en
steenovens).
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➢ Rivierpleisterplaatsen en dorpsfronten Ochten en Druten (horeca, jachthaven,
kampeerplaatsen) ontwikkelen.

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve de sportvisserij eventueel met kleinschallige

parkeervoorziening. Intensievere sportvisserij in aanwezige plassen waarbij het houden
van wedstrijden is toegestaan.

➢ Voormalige steenfabriek in de Afferdensche en Deestsche waarden bij Druten:

herbestemmen van de steenovens met recreatieve waarde (horeca, informatie).

Vanuit Nijvere Waal zijn er geen ambities met betrekking tot recreatie en toerisme in dit
deelgebied.

3.5.3. Ontwikkelkansen

• Vergroten beleving vanaf de dijken.

o Autoluw maken dijktraject waar dit nog niet het geval, voornamelijk langs noordoever

• Vergroten toegankelijkheid:

o Ochtensche buitenpolder, Willemspolder en Hiensche uiterwaarden voor wandelen,

		 fietsen en sportvissen.

o Afferdensche en Deestsche waarden en westkant Drutensche waarden: ontwikkelen

		 extensieve wandel(struin)paden en hengelsport.

o Uitbreiden bestaande struinrouten vanaf Druten tot aan Slijk-Ewijk.

o Verbeteren toegankelijkheid uiterwaarden voor sportvissers met name bij Drutensche

		 Waarden, eventueel met kleinschalige parkeervoorziening waar mogelijk en gepast.
• (Door)ontwikkelen rivierpleisterplaatsen en dorpsfronten:
o Druten en Ochten.

• Ontwikkelen Bakens aan het water:

o Ontwikkelen van een “Prikkeldraad-baken” op de lange termijn als de landbouw

		 verdwijnt uit de Willemspolder en Ochtense Buitenpolder.

o Ontwikkelen industrieel baken en “Her-baken” (een bestaand object dat een nieuwe

		 bestemming krijgt als baken) bij de Klef, mogelijk met restaurant (onderdeel van nieuw
		 aan te leggen waterfront De Doorbraak, Beneden-Leeuwen).

• Versterken zichtbaarheid en beleving cultuurhistorie in het landschap:

o Rondje “De verwoestende en scheppende Waal”. Uitzetten van een dijkroute voor

		 beleving van de cultuurhistorie rond de Waal, tussen Winssen-Andelst en de

		 veerdienst bij Tiel. Dit is een route die voert langs de stille getuigen van riviergeweld,

		 langs uiterwaarden met restgeulen van Waalmeanders en over landinwaarts buigende

		 dijken. Een route die leidt langs imposante stille getuigen van watergeweld (wielen) bij
		 Afferden, Eldik en Ochten en langs grote uiterwaardcomplexen ontstaan door

		 eeuwenlang kribben en riviernormalisatie. Een tocht ook waar kan worden aangetakt

		 op noord-zuid cultuurhistorische structuren die verband houden met de kortste afstand

		 tussen Waal en Neder-Rijn, namelijk de relicten van de dwarsdijk tussen Over- en Neder		 Betuwe en het Betuwse deel van de Grebbelinie, met uitzicht op de Grebbeberg.

o Herbestemmen van de voormalige steenovens in de Afferdensche en Deestsche waarden

		 bij Druten met recreatieve mogelijkheden en eventueel koppelen aan een Baken.
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3.6 Deelgebied F Uiterwaarden rondom de bocht van Tiel
Ter hoogte van de stad Tiel maakt de Waal een bocht zuidwaarts. De uiterwaarden zijn

vrij langgerekt en deels in agrarisch gebruik (Kleine Willemspolder en uiterwaarden van

Wamel, Zennewijnen en een gedeelte van Dreumelse uiterwaarden), en deels ingericht als

natuurontwikkelingsgebied (Passewaaij en gedeelte van Dreumelse uiterwaarden). De meeste

uiterwaarden zijn ontkleid en gehercultiveerd of in natuur omgezet. De stad Tiel is direct aan de
rivier gelegen met een Waalboulevard en een grote parkeerplaats aan het rivierfront.

3.6.1. Bestaand recreatief gebruik
Ten oosten van Tiel is het sluizencomplex van het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen, dat

samen met de Maas via de sluizen bij Fort Sint-Andries een doorvoerroute vormt voor de

recreatievaart. De jachthaven bij Tiel voorziet in verblijfs- en overnachtingsmogelijkheden

voor de recreatievaart. De stad Tiel, met verscheidene horecagelegenheden en musea, biedt

uiteenlopende mogelijkheden voor de dag- en verblijfsrecreant. De Kleine Willemspolder vormt
het uitloopgebied voor Tiel-oost. De open weide is voorzien van paadjes om te wandelen. Ten

westen van de stad ligt het natuurontwikkelingsgebied De Passewaaij, dat wordt begraasd door
wilde paarden en runderen en waar men kan wandelen op gebaande paden. De Waalboulevard
is tevens een knooppunt van twee struinroutes langs de Waal: Druten – Dodewaard – Tiel –

Wamel en Tiel – Wamel – Heerewaarden – Varik. Deze routes geven, indien gebruik gemaakt

wordt van de veerverbindingen, een mogelijkheid voor een (meerdaagse) rondwandeling langs
de rivier. Het veer aan de kade bij Tiel vormt een verbinding met de zuidoever. Hier bevindt

zich een veerhuis met restaurant (‘t Veerhuis), nabijgelegen aan de veerstoep. Ook zijn hier

overnachtingsmogelijkheden in de vorm van een minicamping en een caravanpark. Tevens is
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ten zuiden van de Passewaaij bij Zennewijnen een camping gelegen. Fietsen en wandelen
vindt voornamelijk plaats op bestaande wegen en dijken. De Waalbandijk, die vanaf

Wamel richting Dreumel loopt, vormt een mooie route met vergezichten over de rivier en

binnendijks gelegen gebieden. Ter hoogte van de Dreumelsche waard is een theehuis gelegen
(Fluitenkruid).

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
Achtergrondambitie:

Weidse Waal

			

Wilde Waal ter plaatse van de Passewaaij.

Sturende ambitie:

Getemde Waal met aandacht voor de

3.6.2. Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Beleven van de weidsheid van de Waal en de invloed van de rivier in de wijde omgeving:

langs de dijk en rond met de rivier communicerende strangen en kwelkommen (Dreumel).
➢ Beleving vanuit veerhuis Wamel en vanuit het rivierfront Tiel.

➢ Beleving vanaf het veer Wamel-Tiel en vanaf de dijken (autoluw, 60km-zone)
➢ Veertaxi voor de MiddenWaal: Tiel-Nijmegen-Zaltbommel
Getemde Waal:

Beleving waterbeheersing (dijken, dammen, watergangen) en de strategische inzet van

water voor de nationale verdediging: inundatiekanaal Tiel-Wadenoijen, de Doode Linge, de
Linge, de Diefdijklinie. Ervaar het contrast met het binnendijkse: de open kommen en de
bebouwingslinten langs de Waaldijk.

➢ Rivierfront Tiel met horeca, jachthaven, toeristische voorzieningen.
➢ In stand houden evenementen langs de rivier (Fruitcorso, Appelpop)
➢ Rivierpleisterplaats in relatie met rivierfront en pontveer.

➢ Waterrecreatie: jachthaven en bijbehorende voorzieningen (trailerhelling, werf, verkoop
watersportartikelen, etc.).

➢ Kleine Willemspolder als uitloopgebied voor Tiel (uiterwaardenpark).

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve de sportvisserij, eventueel met kleinschallige
parkeervoorziening.

Wilde Waal:

Ontsluiting cultuurhistorie van het onbeteugelde Waalgeweld, rond de doorbraakkolken en
rond het verdronken Dreumel en Passewaaij.

➢ Passewaaij: beperkte gestuurde toegankelijkheid. Natuureducatie. Vogelkijkhut.
Extensieve overnachtingsmogelijkheden (trekkershutten/paalkamperen).

➢ Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.
➢ Struinmogelijkheden koppelen aan Waalpad
➢ Wamelse en Dreumelse uiterwaarden:

o Beperkte en gestuurde toegankelijkheid via struinroute recreatieschap.
o Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.
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3.6.3. Ontwikkelkansen

• Vergroten van de beleving vanaf de dijken:

o Autoluw maken dijktraject waar dit nog niet het geval, noordoever Passewaaij

• Vergroten waterbeleving:

o ontwikkelen veertaxi MiddenWaal als tegenhanger van de recreatie0-toervaart
o Scheiden receatie- en beroepsvaart d.m.v. met boeien gemarkeerde vaargeul

• Ontwikkelen stadsfront Tiel:

o versterken van de voorzieningen voor waterrecreatie (trailerhelling),
o plaatsen “Horeca-baken”

o Tiel-Wamel uitbouwen tot rivierpleisterplaats (o.a. informatievoorziening)
o Ontwikkelen Kleine Willemspolder als stedelijk uitloopgebied Tiel.

• Vergroten toegankelijkheid:

o Doortrekken van een aaneengesloten fiets-/wandelpad over het Amsterdam-Rijn- kanaal

		 van de Grote Willemspolder naar de Kleine Willemspolder

o Vergroten van de mogelijkheden voor sportvissers op de zuidoever

o vergroten van de toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers van de zuidoever

o Toegankelijke uiterwaarden voor sportvissers (Wamelsche uiterwaarden) eventueel met

		 kleinschalige parkeervoorziening (goed ingepast).

o Struinroute gekoppeld aan Waalpad aan weerzijden van de oever
o Beleving door natuureducatie, vogelkijkhut.

• Vergroten verblijfsmogelijkheden

o natuur-verblijfsplaatsen: (drijvende) trekkershutten in de Passewaaij

• Ontwikkelen Bakens aan het water:

o “Compensatie-baken” bij het Veerhuis in Wamel

• Vergroten beleving cultuurhistorie

Rondje “Benauwde Waal”. Uitzetten van een dijkroute voor beleving van de cultuurhistorie
rond de Waal tussen het trefpunt van Waal en (Dode)-Lingemonding bij Tiel en het punt

waar Waal en Maas elkaar naderen. Deze route gaat langs een rivier in een strak keurslijf
van bedijking, langs relicten van de strijd tegen het water, waaronder het verdronken
Dreumel en Passewaaij, en langs de relicten van de strijd met het water, namelijk het

inundatiekanaal Tiel-Wadenoijen, een van de kranen van de Diefdijklinie. Deze route sluit

aan op routes voor beleving van de rijke cultuurhistorie van de Beneden-Linge, de Romeinse
Waalbedding, en van de Middeleeuwse relicten van bedijking langs de Maas, rond de Oude
Maasdijk.
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3.7 Deelgebied G Uiterwaarden van Ophemert en Heerewaarden
Dit deel van de Waal wordt gekenmerkt door enige meandering met rechte dijken op de

zuidoever en kronkelige dijken op de noordoever. Ten westen van Tiel buigt de rivier af naar
het zuiden. Het betreft vrij smalle en langgerekte uiterwaarden en een open landschap

waarbij de rivier goed zichtbaar is vanaf de dijk. Het binnendijkse gebied aan de noordoever
is een ‘waardevol landschap’ (Streekplan provincie Gelderland).

3.7.1. Bestaand recreatief gebruik
De Stiftsche uiterwaarden op de noord-westelijke oever zijn deels ingericht als natuurgebied
en deels in gebruik als weiland. De oevers van de Waal zijn bereikbaar via de wegen langs

de weilanden. De Heerewaardensche waarden op de zuidoever zijn een aantrekkelijk gebied
voor met name natuur- en cultuurliefhebbers. Het bezoekerscentrum Grote Rivieren bij
Heerewaarden vormt een concentratiepunt voor recreatie. Het centrum dat geopend is
van april-oktober, is voorzien van een visserijmuseum en een klein café. Tevens is het

een vertrekpunt voor diverse wandelroutes in de uiterwaarden en naar Fort Sint Andries.
In het noordelijke deel langs de zuidoever is het landgebruik agrarisch. Het voormalige
steenfabrieksterrein bij Bato’s erf ligt nu braak na de sloop van de fabriek in 2000. De

naastgelegen “Kopse Boom” vormt een markant punt in het landschap. Deze boom in de
bocht van de rivier was vroeger een herkenningspunt voor de scheepvaart. Fietsen en

wandelen vindt met name plaats op bestaande wegen en dijken. Daarnaast loopt er een

struinroute waarbij men een ronde kan maken langs de Waal via Heerewaarden – Wamel
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– Tiel – Varik gebruikmakend van de veerverbindingen. Het fiets- en voetveer Varik-

Heerewaarden (alleen in de zomermaanden) biedt de mogelijkheid de Waal over te steken.
Nabijgelegen aan de veerstoep bij Varik ligt “de Veerstoep” met een restaurant en bed &

breakfast. Op de zuidoever zijn tevens twee campings aanwezig. Langs de Waal zijn geen

jachthavens gesitueerd. De nabijgelegen jachthaven bij Alem is bereikbaar via de sluizen bij
Fort Sint-Andries.

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
Achtergrond ambitie:

Weidse Waal

		

Wilde Waal (zuidoever)

Sturende ambitie:
		

Getemde Waal (noordoever)

3.7.2. Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Beleving van de weidsheid van de Waal, in het bijzonder van het raakvlak van Maas en

Waal rond Heerewaarden, en de reikwijdte van de invloed van de rivier rond met de Waal
communicerende strangen en kwelkommen, zoals bij Varik.

➢ Behalve de Stiftsche uiterwaarden zijn het hier smalle langgerekte uiterwaarden. Beleving
louter vanaf de dijk is hier dus voor de hand liggend (autoluw), met een insteek naar de
rivieroever in de Stiftsche uiterwaarden. Ook hier weer aan de zuidkant autoluwe dijk.

➢ Beleving verder vanaf het veerpont Varik-Heerewaarden (toren en horeca Varik) en vanaf
Bato’s Erf (Heerewaarden).

Getemde Waal (noordoever):

Ervaren van de waterbeheersing, (dijken, dammen en watergangen) en van de opkomst

en ontwikkeling van de Waaldorpen, met speciale aandacht voor de afsluiting van de vrije
verbinding tussen Maas en Waal rond de Voorn, dorp Heerewaarden en fort Sint Andries
➢ Beperkte ontwikkeling rivierpleisterplaats Varik.

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve de sportvisserij, eventueel met kleinschallige
parkeervoorziening.

Wilde Waal (zuidoever):

Beleving van de teugelloze Waal, met de sporen van het geweld van Waal en Maas rond

Alem en in Brabant, tot aan Den Bosch. Rijke cultuurhistorie van de Heerewaardse visserij,

opgekomen in de tijd dat Waal en Maas nog in open verbinding met elkaar stonden. Dit punt
had ook een strategisch belang: zie de relicten van fort Sint Andries.

➢ Beperkte toegankelijkheid van de uiterwaarden, alleen via struinroute recreatieschap.
➢ Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.

➢ Cultuurtoerisme door het toegankelijk en beleefbaar maken van het voormalige Fort Sint

Andries in combinatie met aandacht voor het historische vissersdorp Heerewaarden (met
bezoekerscentrum de Grote Rivieren).

➢ Buitendijks bezoekerscentrum op het voormalige steenfabrieksterrein van Bato’s Erf
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3.7.3. Ontwikkelkansen
• Vergroten beleving vanaf de dijken.

o Autoluw maken dijktraject waar dit nog niet het geval, voornamelijk noordoever.

• Ontwikkelen voorzieningen en evenementen:

o Duurzaam/toeristische voorzieningen Bato’s Erf.
o Ontwikkelen Varik als rivierpleisterplaats.

o Versterken en ontwikkelen van bestaande evenementen (zoals de Dag van de Dijk).

• Ontwikkelen bezoekerscentrum op het voormalige steenfabrieksterrein bij Heerewaarden.
• Struinpaden gekoppeld aan Waalpad

• Ontwikkelen Bakens aan het Water, bijvoorbeeld:

o “Struin-baken” op Bato’s erf en de naastgelegen “Kopse Boom” als “Boom-baken”.

o “Stroom-baken” als uiting van de verschillen in waterstanden tussen Maas en Waal.

• Verbeteren toegankelijkheid voor sportvissers:

o bij Stiftsche uiterwaarden, eventueel met kleinschalige parkeervoorziening.

• Cultuurhistorie/ versterken cultuurtoerisme:

o Rondje “Raakpunt van Waal en Maas”. Uitzetten van een dijkroute voor beleving van de

		 cultuurhistorie rond de rivier tussen Ophemert en Rossum-Heesselt. Deze route staat in
		 het teken van het eeuwenlange leven bij de rivieren Waal en Maas.

o Bijzondere aandacht voor de relicten van de visserij en rivierhandel in en rond

		 Heerewaarden en van de verdediging van een strategisch sleutelgebied. Highlights: de
		 overblijfselen van de forten De Voorn en Sint Andries.

o De route sluit aan op cultuurhistorische routes leidend langs de Maas, richting de

		 relicten van de Brabants Waterlinie waar sporen liggen van riviergeweld stammend uit
		 de tijd dat de Maas herhaaldelijk werd overstelpt met water van de Waal.
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3.8 Deelgebied H De Benedenwaal tussen Fort Sint Andries en Hellouw
Dit deel van de BenedenWaal wordt gekenmerkt door grote meandering, enige getijslag,

brede uiterwaarden en een bochtige dijkloop met balkons. De Waalbocht bij Heesselt volgt
een licht slingerend gedeelte van het zomerbed. De brede uiterwaarden zijn grotendeels
in agrarisch gebruik. Op veel plaatsen zijn de zomerkades nog functioneel. De meeste

uiterwaarden zijn grotendeels ontkleid en gecultiveerd, deels in agrarisch gebruik en deels
natuurgebied. Bij Neerijnen heeft het gebied een landgoederenkarakter.

3.8.1 Bestaand recreatief gebruik
In dit deel van de Waal vinden met name extensieve recreatie plaats in de vorm van

wandelen/struinen en fietsen. De slingerende dijk en de dorpsfronten nabij de rivier

leveren fraaie uitkijkpunten op vanaf de dijken, met name bij de dorpen Heesselt, Opijnen,

Haaften, Nieuwaal en Hurwenen. De Heesseltsche uiterwaarden, evenals de Rijswaard en de
Kerkenwaard, allen gelegen aan de noordoever, zijn brede uiterwaarden deels in agrarisch
gebruik en deels natuur en met beperkte toegankelijkheid voor wandelaars. De Crobsche
Waard, ten westen van Haaften, is een natuurgebied dat bestaat uit een afwisseling van
plassen, moerasbossen en vochtige landbouwgronden. Het gebied is toegankelijk voor

wandelaars, behalve in de winter, want dan komt het gebied regelmatig onderwater te
staan.

De Hurwenensche Waarden op de zuidoever zijn ingericht als natuurgebied, waar tevens
de mogelijkheid is om te wandelen langs de Kil en voormalige zand- en kleiputten. De
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Gamerensche Waarden zijn tevens ontwikkeld tot een natuurgebied met een geulenstelsel

waar bijzondere planten en dieren voorkomen. Hier kan gestruind worden langs een gebaand
pad dat langs de geulen loopt.

Vanaf Zaltbommel tot Slot Loevestein en dan via Vuren naar Waardenburg loopt een

struinroute. Zaltbommel heeft een fraai stadsfront met een boulevard en zitgelegenheden

waarbij men kan uitkijken over de rivier. In de stad zijn enige hotels, restaurants en musea
aanwezig en aan de oostzijde van de stad is een jachthaven gelegen. In de komgebieden

langs de Waal, zowel in het noordelijke als het zuidelijke deel, zijn een aantal campings

aanwezig. De zandwinputten in de Crobsche waard en Hurwenensche uiterwaarden bieden
mogelijkheden voor sportvissers.

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
Achtergrondambitie: Weidse Waal

Sturende ambitie: Wilde Waal / Getemde Waal

3.8.2. Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Beleving van de weidsheid van de Waal en de reikwijdte van de invloed van de rivier: zoals
de met de rivier communicerende strangen en kwelkommen (meanders van Hurwenen en
Waardenburg).

➢ Beleving van de brede weidse uiterwaarden vanaf de dijk met het ritme van de beschermde
dorps- en stadsgezichten van Zaltbommel, Neerijnen, Waardenburg, Hurwenen en
Rossum. Autoluwe de dijken aan de zuidkant.

➢ Beleving vanaf de brug bij Zaltbommel.

➢ Beleving vanuit het rivierfront Zaltbommel.
➢ Veertaxi.

➢ Beleving vanaf een pontje tussen Zaltbommel en Tuil
Wilde Waal:

Ervaring van de tomeloze Waal: de doorbraakkolken, de relicten van meanders (bij

Hurwenen, Waardenburg en Haaften), de sporen van meandergeweld in de nederzettingen
aan de Waal (verzwolgen dorpsdelen bij Oensel, Gameren, Zuilichem en Tuil).

➢ Beperkte toegankelijkheid via struinroute recreatieschap als onderdeel van Waalpad.
➢ Brede en uitgestrekte uiterwaarden: bij uitstek kansen voor extensieve, bijzondere
overnachtingsmogelijkheden (drijvende trekkershutten/paalkamperen).

➢ Extensieve sportvisserij in plassen en langs de oevers, toegankelijkheid rivieroevers.
➢ Hurwenen: bereikbaarheid zandrug na aanleg geul
➢ Uitkijkpunten Crobsche Waard
Getemde Waal:

Beleving van de waterbeheersing (dijken, dammen en watergangen), de kwetsbare ligging
(in de Waalbedding) van Haaften. De waterbeheersing ging binnendijks verder: in de

weidse kommen van de Waaldorpen en rond dwarsdijk de Meidijk. Zichtbare relicten van

normalisatie, uiterwaardvorming en baksteenfabricage. Beleving van de vesting Zaltbommel
als Staatsbrughoofd over de Waal.
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➢ Cultuurtoerisme bij beleving historische stadskern Zaltbommel

➢ Rivierfront en rivierpleisterplaats Zaltbommel en Tuil bij veerverbinding.

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve de sportvisserij, eventueel met kleinschalige
parkeervoorziening.

3.8.3. Ontwikkelkansen
• Vergroten beleving vanaf de dijken:

o Autoluw maken dijktraject langs noord- en zuidoever.
o Uitzichtpunten Crobsche Waard

• Vergroten voorzieningen:

o Kamperen of alternatieve vormen van overnachting.

o Ontwikkelen rivierpleisterplaats Zaltbommel-Tuil bij veerverbinding.

o Voorzieningen voor de avontuurlijke recreant (bijvoorbeeld thematische routes,

		 waarmee verhalen over het landschap worden verteld).
• Vergroten toegankelijkheid uiterwaarden:

o Van de wateren in de Hurwenensche uiterwaarden, Rijswaard en Gamerensche Waarden

		 ten behoeve van sportvissers.

o Verbeteren begaanbaarheid van de kribben ten behoeve van de sportvissers bij Rossum,

		 Zaltbommel, Crobsche Waard en Haaften.

• Ontwikkelen Bakens aan het Water, bijvoorbeeld:

o “Woon-baken” aan het rivierfront van Zaltbommel
o “Struin-baken” langs struinroute

• Vergroten beleving cultuurhistorie en cultuurtoerisme:

o Rondje “Getekend door Vroeg Meandergeweld”. Uitzetten van een dijkroute voor beleving

		 van de cultuurhistorie rond de Waal tussen Rossum en de veerovergang bij Brakel.

		 Een route voerend langs dijken waarvan het beloop is getekend door onstuimigheid

		 van Waalkronkels uit een grijs verleden. Speciale aandacht gaat uit naar de invloed van

		 de Waal op de geboorte en de ontwikkeling van de dorpen en een stad als Zaltbommel. De
		 route laat ook het verband ervaren tussen lintbebouwing en wateroverlast als gevolg van
		 dijkbreuken.

o Vanaf de hoofdroute leiden routes zuidwaarts langs de Meidijk, de dwarsdijk van

		 de Bommelerwaard, en noordwaarts naar de Diefdijklinie, de dijkenlinie die Holland
		 beschermde tegen het Gelderse water.
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3.9 Deelgebied I De Benedenwaal tussen Hellouw en de monding van de afgedamde
Maas
De Waal wordt gekenmerkt door een lichte slingering, enige getijdeninvloed en smalle

uiterwaarden. De enige bredere uiterwaarden zijn gelegen bij Brakel en Munnikenland op

de zuidoever. De dijk heeft een slingerend verloop en oeverwallen ontbreken vrijwel, zodat

de open kom steeds dicht bij de rivier ligt. Daarnaast is er veel bebouwing op de dijk. Voorbij
Brakel buigt de Waaldijk af naar het zuiden en is daar verbonden met de oude Maasdijk bij
het natuurgebied Munnikenland en de Brakelse benedenwaarden. In het meest westelijke
deel van de Waal bij Slot Loevestein ligt het snijpunt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
met de rivier.

3.9.1. Bestaand recreatief gebruik
In het oostelijk deel van dit deelgebied vindt vooral extensieve recreatie plaats in de vorm

van wandelen/struinen en fietsen. De Bovenwaard op de noordoever bij Herwijnen is een
vrij smalle uiterwaard met plassen, weilanden en zachthoutooibos waar gestruind kan

worden. De Benedenwaard ten westen van Herwijnen is vooral in agrarisch gebruik. Het veer
Brakel-Herwijnen maakt het mogelijk om de Waal over te steken niet alleen voor fietsers en
wandelaars, maar ook voor auto’s.

De Breemwaard tussen Gameren en Nieuwaal op de zuidoever is deels natuurgebied,

waar over de Waalstranden langs de oude geulen gewandeld kan worden en waar tevens
informatieborden staan. Verder naar het westen liggen de Brakelse Benedenwaarden
die grotendeels in agrarisch gebruik zijn, maar wel bewandelbaar langs de stranden.
Slot Loevestein in Munnikenland in het meest westelijke deel van de Waal vormt een
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concentratiepunt voor recreatie en toerisme. Het museum, winkeltje en restaurant bieden
mogelijkheden voor dagtoerisme. Meerdaags verblijf is ook mogelijk in de B&B van Slot

Loevestein. Tevens vormt de TOP (Toeristisch Overstap Punt) van het Slot het vertrekpunt

voor natuurexcursies en fiets- en wandelroutes vooral in de zomer, maar ook in de winter.
Vanaf Slot Loevestein loopt een bewegwijzerde struinroute naar Zaltbommel. Aan de

andere kant van de Waal op de noordoever is Fort Vuren gelegen. Dit fort maakt net als

Slot Loevestein onderdeel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Dit fort vormt tevens
een recreatief concentratiepunt met horecavoorzieningen, overnachtingsmogelijkheden
en vertrekpunt van enkele wandel- en fietsroutes. De naastgelegen Hondswaard is een
natuurgebied open voor wandelaars en met mooie uitkijkjes op Slot Loevestein op de

zuidoever van de Waal. De Gorinchemse veertaxi maakt het mogelijk om de plaatsen

Gorinchem, Sleeuwijk, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren over het water te
bereiken.

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit
Achtergrond ambitie: Weidse Waal

Sturende ambitie: Wilde Waal en Getemde Waal

3.9.2. Passend recreatief gebruik vanuit ambities
Speerpunten:
Weidse Waal:

Beleving van de weidsheid van de Waal en de invloed van de rivier op haar wijde omgeving,
langs met de rivier communicerende strangen en kwelkommen, zoals bij Herwijnen en

Munnikenland, met bijzondere aandacht voor het raakvlak van Afgedamde Maas en Waal,
bij Woudrichem.

➢ Aan de noordkant vanwege zeer smalle uiterwaarden alleen beleving vanaf de dijk:
ritmisch patroon van woonkernen en kribben.

➢ Aan de zuidkant ook beleving vanaf de dijken en insteek naar rivieroever in Gamerensche
Waarden en Brakelse Benedenwaarden.

➢ Beleving vanuit de dijken, autoluw.

➢ Bijzondere beleving vanaf dijkbalkons bij Brakel, Zuilichem, Nieuwaal; deze vragen om
specifieke, kleinschalige inrichting.

➢ Verdere beleving vanaf veertaxi Woudrichem-Slot Loevestein-fort Vuren.
Wilde Waal:

Ervaren van de indrukwekkende sporen van Waalgeweld: de doorbraakkolken en de

verzwolgen polderdelen in Munnikenland en bij Dalem. Zien van het verband tussen de
ligging van de Diefdijklinie, lintbebouwing rond de Waaldijk en de overlaten bij Dalem

en Gorinchem: via deze weg vloeide het in de Betuwe of Tielerwaard ingebroken Waal- of
Rijnwater terug in de rivier.

➢ Beperkte toegankelijkheid via struinroute recreatieschap gekoppeld aan Waalpad.
➢ Extensieve sportvisserij, toegankelijkheid rivieroevers.
Getemde Waal:

Beleving van de rivierwaterbeheersing (dijken, dammen en watergangen), de vloed-

(dwarsdijk Diefdijk, overlaten) en inundatiebeheersing (sluizen en kanalen voor toevoer

water naar inundatiekommen). Dit tbv de strategische controle over de rivier, de accessen
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en de inundatievoorzieningen (batterij van Brakel, Loevestein, fort Vuren, Woudrichem en
Gorinchem): de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

➢ Toeristische trekpleisters Slot Loevestein en fort Vuren met directe omgeving (de

batterijen), in relatie tot cultuurhistorische betekenis Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Dit betreft zowel toeristische benutting van de objecten zelf (b.v. Batterij onder Brakel)
als toeristisch-recreatief gebruik van de directe omgeving (wandelen, natuureducatie,
kamperen, jeugdherberg).

➢ Veertaxi BenedenWaal

➢ Begaanbare rivieroevers ten behoeve de sportvisserij, eventueel met kleinschallige
parkeervoorziening.

➢ Behoud van het fundament van de voormalige steenfabriek op het Van Heuffterrein bij
Vuren

3.9.3. Ontwikkelkansen
• Vergroten beleving vanaf de dijken

o Autoluw maken dijktraject langs noord- en zuidoever

• Vergroten toegankelijkheid:

o Doortrekken struinroutes gekoppeld aan Waalpad langs de Waal met “Zit-bakens”

o Meer oversteekmogelijkheden over de rivier door vergroten bereik veertaxi Gorinchem

		 voor BenedenWaal.

o Verbeteren toegankelijkheid van de Breemwaard ten behoeve van sportvissers.

o Verbeteren begaanbaarheid van de kribben ten behoeve van de sportvissers bij de

		 Breemwaard, bij Brakel en Hellouw en bij de buitenwaarden ten oosten van Vuren.
• Vergroten voorzieningen:

o Ontwikkelen van passende verblijfsvoorzieningen Munnikenland
o Ontwikkelen rivierpleisterplaats Brakel

o Ontwikkelen fort Vuren/Munnikenland als rivierpleisterplaats

• Cultuurhistorie/ vergroten cultuurtoerisme:

o Rondje “Trefpunt van Waal, vloed en waterlinie”. Uitzetten van een dijkroute voor

		 beleving van de cultuurhistorie rond de Waal tussen de veerovergang bij Brakel en

		 de bootveerdienst bij Loevestein. Een route die in het teken staat van vloedbeheersing
		 met overlaten en leidijken en van de strijd met het water – de waterlinie –. Hij voert
		 langs indrukwekkende stille getuigen van wateroverlast, zoals de Nieuwendijk en

		 de Diefdijklinie, de dijkbebouwing rond Brakel, Poederoijen, Vuren en Dalem, en de
		 overlaten bij Dalem.

o Vanaf de hoofdroute leiden routes langs de Diefdijklinie noordwaarts en langs de

		 Nieuwendijk en de Afsluitdijk bij Giessen richting Biesbosch.
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4. Beleving van de Waal in 2100
In 2100 is de Waal nog steeds een machtige rivier met een druk en levendig

scheepvaartverkeer, uitgestrekte en weidse uiterwaarden en een steeds terugkerend ritme
van opeenvolgende bochten en kribben, enkele grote bruggen, voormalige en in enkele
gevallen nog in bedrijf zijnde steenfabrieken, stadsfronten en dorpjes.

De beleving van deze weidsheid en grote schaal, van dat afwisselende en steeds weer

terugkerende ritme, vindt vooral plaats over en langs de vaak autovrije of autoluwe dijken

met daaraan gelegen parkeerplaatsen en uitzichtpunten. Doorgaande routestructuren met
oversteekmogelijkheden van de Waal via fiets- en voetveren maken het beeld compleet.
Mooie vergezichten vanuit de terrassen op de verfraaide stadsfronten van bijv, Tiel ,

Zaltbommel en Nijmegen laten de Waal van deze kant zien. Vanuit de rivier zelf krijgt deze

beleving weer een heel andere dimensie; de veertaxi’s, die gestationeerd zijn in Zaltbommel,
Tiel en Millingen, maken het mogelijk een eind de rivier op of af te varen en te genieten

van de fraaie stadsfronten, de verderaf of dichterbij liggende dijken, de weidsheid van de
uiterwaarden, maar ook de nabijheid van de stuwwal ten oosten van Nijmegen.

Er zijn volop mogelijkheden om de dynamiek van de Waal en de dynamische natuur in de

uiterwaarden te beleven: de fluctuatie in het waterpeil, de sedimentatie en erosie door de

rivier, de nevengeulen, ooibossen, moerassen en struwelen, de wielen en kolken. En dat alles
rondom een rivier, die “de ruimte heeft gekregen”.

Struinroutes langs de gehele Waal maken kortere, maar ook meerdaagse routes mogelijk.
Via de fiets- en voetveren kunnen hier rondtochten van gemaakt worden. Op zorgvuldig

uitgekozen locaties zijn (vogelkijk)hutten midden in de natuur geplaatst. Voor meerdaagse
tochten of verblijf is in 2100 een aantal paalkampeerplekken gerealiseerd, waar met

minimale voorzieningen kan worden overnacht. Uniek zijn de drijvende trekkershutten, die
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regelmatig van locatie wisselen. Ook de hengelaars beleven de dynamische en natuurlijke

Waal. Vanaf parkeerplekken langs de dijken kunnen zij hun visstekken bereiken, die in het
algemeen worden gevonden op zorgvuldig daarvoor uitgekozen kribben.

De beleving van de Waal vindt altijd plaats in de vorm van recreatief medegebruik van
de uiterwaarden. De voorzieningen die hiervoor nodig zijn, zijn sober en duurzaam

(parkeerplekken, struinroutes, kijkhutten, paalkampeerplaatsen), waar nodig gezoneerd
naar plaats en tijd.

Het karakter van de beleving en het recreatieve gebruik van de Waal en haar uiterwaarden
is in de kern extensief, rekeninghoudend met de kwaliteiten van het gebied. Daarnaast is
er op een aantal plaatsen langs de Waal sprake van een meer intensief recreatief gebruik.
Intensief recreatief gebruik is geconcentreerd op plekken die aanvaardbaar zijn vanuit de
natuurlijke kwaliteiten van het gebied en met oog op waterveiligheid, natuurwaarden,

en economie, opgaven die binnen de Visie WaalWeelde prioriteit krijgen boven recreatie.
Zo zijn er de uitloopgebieden in de uiterwaarden bij steden als Nijmegen, waar sprake is
van een intensiever gebruik van de aanliggende uiterwaarden met een wat intensiever

stelsel van wegen en paden en begeleidende voorzieningen (parkeer- en picknickplekken,
natuureducatie/bezoekerscentrum e.d.). Verder liggen er aantrekkelijk ingerichte

rivierfronten bij een aantal steden en dorpen, zoals Tiel en Zaltbommel, en Tolkamer, Druten
en Beneden-Leeuwen. Zij zijn naar de Waal gericht en er is sprake van een mengeling van
woonbebouwing, horeca, jachthavens, parkjes, etc.
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Op een aantal plekken langs de Waal zijn rivierpleisterplaatsen ingericht. Dit zijn plekken,
waar wandel- en fietsroutes aan het water samenkomen, waar pontjes overvaren, met

horeca, parkeerplaatsen, informatievoorzieningen, soms verhuur van fietsen e.d. Vanuit
deze uitwerking worden 9 pleisterplaatsen voorgesteld: Millingen/Tolkamer, Gendt/

Millingerwaard, Ooij/Kommerdijk, Nijmegen/Lent, Beuningen/Slijk-Ewijk, Druten/
Ochten, Tiel/Wamel, Varik/Heerenwaarden (Bato’s Erf), Zaltbommel/Tuil, Brakel/
Herwijnen en Fort Vuren/Munnikenland,

Bij Nijmegen is er het recreatieve stadseiland Lent waar plek is voor evenementen,

jachthaven, horeca, spel- en sportactiviteiten e.d. Bij Lobith is er het Romeinse speelpark

Carvium Novum. De forten Pannerden, Vuren en St Andries hebben een toeristische functie
gekregen.

Tekstbox op de volgende pagina beschrijft op speelse en fantasievolle wijze hoe je de Waal
eind deze eeuw zou kunnen beleven.

49

Visie WaalWeelde oktober 2010

		 Tekstbox: WaalWeelde verkenning met een jetpack door Wilma Lankhorst
Tolkamer 21 juni 2100
Een chip voor een enkele reis van Tolkamer naar Slot Loevestein aub? De zilverkleurige

robot vraagt of ik onderweg een stop wil maken. Ja graag bij de Liburna in Millingen, de

voedselflat in Kekerdom en bij Bato’s kribkop in Heerwaarden. De posities worden ingegeven
waarna de robot me de chip aanreikt en me een goede vlucht wenst. Ik loop verder naar de
vlieg-inbalie van de Jetpack terminal aan de Europakade in Tolkamer en neem de vliegzak
in ontvangst. Wat heerlijk om per jetpack te reizen. Je vliegt met een vliegpak op je rug

op een 150 meter hoogte. De chip is voorgeprogrammeerd, waardoor je optimaal van de

vliegervaring kunt genieten, zonder dat je op de seinen in het luchtruim hoeft te letten.

Eerst schiet ik recht omhoog en daarna kom ik automatisch in de horizontale stand met mijn
gezicht naar beneden zodat ik optimaal van het uitzicht kan genieten. De rivier slingert door

het landschap, vanuit de lucht zie ik prachtig glinsterende draden met daartussen velden vol
kleurrijke bloemen en bloeiende bomen. Iets ten noorden van Millingen komt de Romeinse
haven van Liburna al in zicht. Ik richt mijn smartviewer op de passantenhaven en binnen

twee seconden komt de geschiedenis van de Liburna op mijn beeldscherm. Terwijl ik verder
zweef, luister ik naar de gesproken geschiedenis.

In de laatste tien jaar hebben accommodatieverschaffers in het rivierengebied allerlei

nieuwe vormen voor overnachting dicht bij de natuur opgezet. Bijvoorbeeld een slaapbos met
paalkampeerplaatsen en drijvende trekkershutten. Als het water onverhoeds mocht stijgen,
blijf je in je slaap lekker droog. Naast de rivierbedding zie ik overal prachtige paden en

gescheiden autoroutes waarop enkel solar- en kitecars rijden. Het WaalWeeldegebied staat

bekend als een eldorado van duurzame mobiliteit voor ebikers, escooters en kitefietsers. Mijn
smartviewer zoemt en geeft aan dat er morgen een vliegfietswedstrijd is op de dijk tussen

Bemmel & Pannerden. Als ik wil, kan ik nog een kamer boeken in het vorige week geopende
onderwaterbungalowpark, De OnderwaterWaal, in de Bemmelsewaard. Handig al die extra
informatie op de apps van de regionale bezoekerswelkomclub. De wind waait en ik zweef in
een opperbeste stemming over het gevarieerde rivierlandschap.

Naast de verschillende schoorstenen van oude steenbakkerijen zie ik het kerkje bij Kekerdom
aan de horizon opdoemen. Vanaf hier koers ik westwaarts en bereik aan het einde van de
middag Veur-Lent. Het huizenaanbod is zeer divers in deze noordelijke uitbouw van de

Oudste stad van Nederland. Dankzij de soningbouwpilots in het kader van Experimenten

Met Aangepast Bouwen (EMAB) in de uiterwaarden begin vorige eeuw zijn er verschillende
hoogwaterbestendige woonvormen ontwikkeld. Waterhuizen, & drijvende houten

bungalows wisselen af met boomflats, zeppelinhuizen en onderwaterwoningen. Deze wijk

met prefab BoKloks en verrijdbare Pincwoningen biedt moderne nomaden unieke woon- en
verhuiskansen.

Lightrails, fiets- en woonbruggen verbinden Veur-Lent met Nijmegen. Nieuw is de

heliumballonnenvliegspot voor bewoners & bezoekers. Ik kijk mijn ogen uit naar de vele

skite gestuurde transitoschepen op de Waal en zie dat in een tweede railverbinding, nu in
lightrail-uitvoering voor personenvervoer, naast de veelbesproken Betuwe-transito-route

is voorzien. Een lang gekoesterde wensen van studenten is in vervulling gegaan. Langs de

hoofdstroom van de Waal ligt een roeibaan waarvan de roeiers op de Amsterdamse Bosbaan

alleen nog maar van mogen dromen. Het verbaast me dan ook niet dat de stadsomroeper op
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mijn smartviewer meldt dat de Radboudroeiers eerste zijn geworden in het Euro-Afrikaanse
roeikampioenschap.

De nacht breng ik door in het zeppelinhotel boven Veur-Lent. Vanuit mijn patrijspoort heb ik
een schitterend uitzicht over de stad en de rivier. De ramen zijn voorzien van allerlei layers,

door op themaknoppen te drukken gaat de tijd van weleer voor me leven. Ik zie de Romeinen
met hun houten schepen de rivier afzakken en de stichting van Noviomagus is een feit. Ook

de Batavieren op hun vlotten komen voorbij en met een sprong in de tijd zie ik Vikingen met
de bekende drakenkopschepen op me afkomen. Via de layer ben ik getuige van een groots

Middeleeuws feest, waarbij de gebroeders van Limburg als hofschilders volop aan het werk

zijn. Katharine van Kleef verbouwt het Valkhof en brengt een dankgebed uit in de Barbarossa
kapel. Ik scroll verder en zie hoe de Vrede van Nijmegen wordt getekend, daarna verschijnt
Prins Maurits met zijn gevolg bij Fort Knodsenburg.

De volgende ochtend ontbijt ik met een eitje waarop met een potlood de datum van

gisteren staat genoteerd. Kakelvers, brood van de St. Annamolen met gerookte ham van

Gallowway runderen en kaas van de Ravenshoeve. Coleur locale op mijn bord streelt mijn

smaakpupillen. Daarna daalt de zeppelin en stappen de gasten op het zeppelingplatform uit.
De waard en waardin zwaaien me uit, ik loop naar de jetpack startplaats, stop de chip in de
band en stijg langzaam op.

Ik zweef westwaarts en kijk uit op de prachtig bloeiende uiterwaarden van Beuningen, even
verderop zie ik nog een nieuwe brug. Ewijk is een heuse landelijke brug-hub geworden.
In Winssen zoemt de smartviewer en verhaalt over het kunstenaarsechtpaar Huub &

Adelheid Kortekaas. Even later zweef ik boven de Tempelhof. Dit complex is als kunstwerk
geïnspireerd op de ‘Maat van de Mens’. Deze eenheid is de symbiose van het spel van
werkelijkheid en illusie, van illusie en werkelijkheid, verklaart de smartviewer.

Het kunstenaarsechtpaar heeft de Tempelhof aan het eind van de vorige eeuw, tussen 1995 en
1999, gebouwd.

In de uiterwaarden hoor ik vele zangvogels zoals de Provençaalse Grasmus, de Baardgrasmus,
de citroengele fluiter, de slanke Ortolaan, de luide zang van de opvallend zwart-geel

gekleurde Wielewaal. De wandel-layer op de smartviewer geeft struinroutes aan in de

uiterwaarden. Wandelaars verkennen het gebied in hun eigen tempo. In de nevenstroom van
de Waal zijn kitesurfers actief, nieuw zijn de kite-kano’s en de kite-skates. Het vlakke land,
de wind en de rivier nodigen mensen uit om nieuwe activiteiten te ontwikkelen waarbij de
ingrediënten van het gebied de bouwstenen vormen.

En dan opeens doemt er aan de zuidoever van de Waal, op een klein schiereilandje een
enorme kribkop op. Batavierenhoofdman Bato heeft hier zijn eigen erf. Dit erf is een

smeltkroes van experimenteel en milieuvriendelijk bouwen. Ik zie een drijvend houten
bezoekerscentrum, een solar achtbaan en enkele earthships, zogenaamde Mexicaanse
aardehuizen. De smartviewer dicteert: een earthship is een duurzaam en ecologisch

gebouwd huis dat volledig onafhankelijk is van energie- en watervoorziening van buitenaf.
Ik struin wat door de uiterwaarden en ruik het landschap. Regelmatig kom ik mensen tegen
die me welkom heten in hun mooie gebied. Mooi is het. Dan zweef ik verder via Fort St.

Andries naar het eindpunt van deze reis: Slot Loevestein. De geschiedenislayer maakt op dit

punt overuren en dreigt oververhit te raken. Het ene spannende verhaal volgt op het andere.
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De ontsnapping in een e-readersboekenkast maakt indruk op me. Dat mensen zich in 1621 al
zo klein konden maken als een chip zodat ze in een e-readersboekenkist pasten, verrast me.
De laatste nacht van deze ontdekkingsreis verblijf ik in een drijvende trekkershut. Terwijl

ik geniet van een glas Colonje-streekwijn, duiken de mini-dolfijntjes vrolijk uit het water.
Scholen kleurrijke libellen dansen een luchtballet. Ik krijg trek en gooi een hengel in het

water, binnen vijf minuten vang ik een prachtige regenboogforel. Jij vriend gaat op de solargrill.

De terugreis van slot Loevestein naar Tolkamer doe ik per amfibische bus. De slanke goudgele

bus beweegt zich als een vis in het water. Door de glasbodem ben ik getuige van het exotische
leven in de Waal. Kleurrijk koraal, scholen vliegende vissen, een verdwaalde maanvis en

tientallen soorten watermieren creëren een feeëriek onderwaterschouwspel. Voor ik er erg

in heb zit de twee uur durende tocht erop. Gelukkig kan ik thuis via de beelden van mijn 5D

geurencamera, deze reis nog eens overdoen. In het virtuele winkelcentrum koop ik nog snel
enkele flessen Colonje-wijn en dan stap ik op de zeppelin richting huis.

52

Visie WaalWeelde oktober 2010

Bijlage 1 Recreatie en ruimtelijke kwaliteit

Het streven naar meer ruimtelijke kwaliteit is de kapstok van alle ontwikkelingen binnen de
Visie WaalWeelde. Elk project zal zodoende bijdragen aan het verhogen van de ruimtelijke
kwaliteit van het gehele Waalgebied. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is ook

leidend geweest in de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van welk gebruik passend is in
een bepaald deelgebied (zie kaart II). Dit is een beschrijving van hoe de ambities vanuit

ruimtelijke kwaliteit vertaald worden naar concrete wensen voor recreatie en toerisme.
Voor de Waal zijn tien kernkwaliteiten onderscheiden, afgeleid uit de vele karakteristieken
die de Waal kent, en geordend naar de gelaagdheid van het landschap. Er worden vier

hoofdtypen van het landschap onderscheiden: Weidse Waal (ambitie: beleving), Wilde Waal
(ambitie: natuur), Getemde Waal (ambitie: cultuur) en Nijvere Waal (ambitie: netwerk).

De ruimtelijke kwaliteit van de Waal en haar uiterwaarden wordt samenvattend als volgt
getypeerd:

De Waal blijft altijd weids, is vaak wild, is deels getemd, en is plaatselijk nijver, maar vormt
overal een verbindende schakel tussen mensen en tijden.
Deze typering is de grondslag geweest voor het aangeven van het passende recreatieve
gebruik van De Waal en heeft als volgt uitgewerkt:

De recreatieve beleving van de weidsheid en grote schaal van de Waal en haar uiterwaarden vanuit de

ambitie Weidse Waal is overal langs de Waal aan de orde. Daarbij gaat het om de beleving

van rust en ruimte; het contrast tussen bedrijvigheid binnendijks en de rust buitendijks; van
het ritme van kribben, strandjes en opeenvolging van steenfabrieken, stadsfronten, bruggen
en dorpen. Deze beleving vindt vooral plaats langs en vanuit de belangrijkste transportassen
van de Waal, namelijk de dijken en de rivier zelf. Deze beleving wordt gevonden in het

completeren van de doorgaande routes over de dijken; het zo mogelijk autoluw maken van
de dijken dan wel verkeersbeperkende maatregelen invoeren (60 kmzone); het realiseren

van begeleidende voorzieningen op en aan de dijken (parkeergelegenheid, uitzichtpunten);
het vergroten van de mogelijkheden om de rivier over te steken (veerponten, veertaxi’’s);
versterking van de belevingsmogelijkheden vanaf het water (scheiding van beroeps- en

recreatievaart), ontwikkeling en versterking van rivierfronten bij steden en dorpen. Op
grond daarvan worden in dit supplement recreatie en toerisme voorstellen gedaan voor
dit soort voorzieningen langs de gehele Waal. Daarbij gaat het om het verkennen van

de mogelijkheden voor autoluw maken of verkeersmaatregelen nemen langs het gehele

dijktraject van de Waal; het in de vaart brengen van 2 nieuwe veerverbindingen; het in de

vaart brengen van 3 toeristische veertaxi’s (BovenWaal, MiddenWaal en BenedenWaal); het

realiseren/doorontwikkelen van 3 jachthavens/passantenplaatsen; het versterken/realiseren
van 4 rivierfronten.

De recreatieve beleving van de Wilde Waal is op grote delen van de Waal aan de orde: voor
de Waaltrajecten ten oosten van Nijmegen is deze beleving toonaangevend, voor de

trajecten ten westen van Nijmegen wordt de beleving van de Wilde Waal vaak gemengd
met belevingsaspecten van de Getemde Waal en lokaal de Nijvere Waal. Bij de beleving
van de Wilde Waal gaat het om de beleving van de natuurlijke dynamiek van de Waal

met fluctuatie van het waterpeil, erosie en sedimentatie, het beleven van de landnatuur

(ooibossen, struwelen, stroomdalgraslanden) en de waternatuur (nevengeulen, moerassen).
Deze recreatieve beleving vindt vooral in de uiterwaarden van de Waal en aan de oevers van
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de Waal plaats. Het gaat hier vooral om het recreatieve medegebruik van de uiterwaarden.

Essentieel hierbij is de mate van toegankelijkheid van de uiterwaarden en de bereikbaarheid
van oevers. Deze beleving wordt gevonden in het completeren van de struinroutes in
de uiterwaarden, het faciliteren van de mogelijkheden voor extensieve sportvisserij

(geen wedstrijdsport) door het bereikbaar maken/houden van de oevers, mogelijkheden
voor extensieve overnachtingen in de vorm van paalkamperen en eventueel drijvende

waterhutten. Het completeren van de struintrajecten is met name aan de orde ten oosten
van Nijmegen; voor het faciliteren van de extensieve sportvisserij worden voor vrijwel

alle trajecten voorstellen gedaan; suggesties voor het realiseren van mogelijkheden voor
paalkamperen en/of trekkershutten worden in enkele trajecten gedaan.

De recreatieve beleving van de Getemde Waal is eveneens op grote delen van de Waal aan de

orde. In tegenstelling tot de ambitie van de Wilde Waal is de beleving van de Getemde Waal
slechts in een enkel traject toonaangevend; ten oosten van Nijmegen is er lokaal sprake
van deze ambitie, ten westen van Nijmegen is het vaak een combinatie met de ambitie

Wilde Waal. Bij de beleving van de Getemde Waal gaat het vooral om het ervaren van het door

de mens in gebruik nemen van de uiterwaarden en het beperken van de natuurlijke Waal.

Dit heeft ook een sterke relatie met het beleven van de ontstaans- en occupatiegeschiedenis
van de uiterwaarden (cultuurhistorische identiteit) en het beleven van de aanwezige en

verborgen cultuurhistorische relicten. Deze beleving wordt gevonden in de meer maakbare

en /of intensievere recreatieve voorzieningen: versterking van de ontsluiting via aangelegde
en gebaande paden, ook dwars op de dijken naar interessante plekken (kastelen, forten,

steenovens etc.) en naar de strandjes en de kribben; nieuwe functies voor steenfabrieken;

intensief dagrecreatieterrein met cultuurhistorisch thema; intensievere verblijfsrecreatie,

zoals natuurcamping en/of stadscamping; rivierpleisterplaatsen, uitloopgebieden bij steden
langs de rivier. Voorstellen voor de versterking van de ontsluiting worden met name gedaan

voor een aantal uiterwaarden met een overwegende landbouwfunctie; voor 2 trajecten wordt
een voorstel gedaan voor een stadscamping, in combinatie met een rivierpleisterplaats; er

worden 3 uitloopgebieden voorgesteld en 9 rivierpleisterplaatsen, al dan niet in combinatie
met een stadsfront.

De beleving van de Nijvere Waal is op 2 plekken aan de orde. Daarbij heeft de beleving het

karakter van het ervaren van de bedrijvigheid die samenhangt met zand- en kleiwinning,
steenfabrieken etc., en het beeld van de Waal als belangrijke transportas voor de

beroepsvaart. Invulling van deze beleving wordt gevonden in intensief recreatief gebruik van
de zandwinplassen of andere intensieve recreatie, in het algemeen met een commercieel
karakter.

De hierboven beschreven ambities en bijbehorend passend recreatief gebruik zijn
overzichtelijk samengevat in de tabel op blz 50.
Deelgebieden en enveloppen
Kaart II laat de negen deelgebieden At/m I zien en wat de ambities van uit ruimtelijke
kwaliteit voor deze deelgebieden zijn. De deelgebieden zijn, hoewel vrijwel geheel

overeenkomstig, anders dan de negen (project)enveloppen die binnen WaalWeelde

gedefinieerd zijn. De enveloppen zijn gericht op projecten in de uiterwaarden en geven

aan waar koppelkansen liggen voor bijvoorbeeld rivierkundige of financiële verevening

van verschillende projecten. De begrenzing van de enveloppen is dan ook niet zeer strikt
genomen en kan wijzigen naar aanleiding van nieuwe kansen/ontwikkelingen. De

deelgebieden daarentegen zijn niet beredeneerd vanuit praktische uitvoerbaarheid maar
vanuit de (wenselijke) uitstraling en identiteit van het landschap.

54

Visie WaalWeelde oktober 2010

55

Visie WaalWeelde oktober 2010

Deelgebied G

Getemde Waal (noordoever)
Wilde Waal (zuidoever)

Wilde- / Getemde
Waal (zuidoever)
Deelgebied D

Getemde Waal (noordoever)

De ambities per deelgebied zijn soms anders (zoals bij deelgebied H,G, E en D) dan in de Visie WaalWeelde benoemd staat.

Deelgebied H

Wilde- / Getemde Waal

Wilde - / Nijvere Waal (zuidoever)
Deelgebied E

Wilde Waal (LT) (noordoever)
Getemde Waal (KT)

dus deze geactualiseerde kaart leidend op de kaart die in de Visie WaalWeelde is te zien.

nodig is met bijvoorbeeld de uitwerking van het Natura 2000 beleid in de uiterwaarden. In deze gebiedsgerichte uitwerking is

Dit heeft te maken met voortschrijdend inzicht bij de gebiedsgerichte uitwerking van de deelgebieden en de afstemming die

1

Deelgebied I

Wilde - / Getemde Waal

Deelgebied F Getemde
Waal

Visie WaalWeelde - Ambities ruimtelijke kwaliteit per deelgebied

Kaart II Ambities ruimtelijke kwaliteit per deelgebied1

Deelgebied C

Getemde
Waal

Deelgebied B

Wilde Waal

januari 2010

Deelgebied A

Wilde Waal
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Opdracht vanuit
ruimtelijke kwaliteit

Passend recreatief
gebruik en beleving

Nijvere
• Watersnelweg tussen
Geef vorm aan de economische activiteiten
1. Recreatief vervoer over het water
1. Waterrecreatie: jachthavens
Waal
Ruhrgebied en Rijnmond
- Ontwikkel economische riviergebonden
2. Intensieve recreatie, voorzover mogelijk i.v.m. actuele
2. Meekoppelen met zandwinlocaties: intensieve dagrecreatie.
(Bedrijvig-		
activiteit met kwaliteit
en/of voorbije bedrijvigheid.
3. Ontwikkeling van routes langs relicten:
heid)
• Waalse bedrijvigheid
- Leg in de ruimtelijke vernieuwing een
3. Beleving van het erfgoed van leven van de Waal, zoals
4. - Vertaling van vervaagde of verdwenen cultuurhistorie van
De rivier als eeuwenoude bron van
relatie met de vroegere broodwinning
baksteenfabrieksterreinen, kleiputten, veerbedrijf.
leven van de Waal naar eigentijdse functies en vormen
inkomsten: baksteenfabricage,
rond de rivier		
5. - Ontwikkeling van routes en educatieve voorzieningen
visserij, handel, transport, over			
vertellend over de rivier als bron van welvaart, bijv. van
slag, scheepsbouw				
baksteenfabricage en via veerovergangen.

Getemde
• De continue as van de dijk
Ontwikkel en versterk de zichtbaarheid
1. Beleving van het landschap
1. Vergroting van de toegankelijkheid:
Waal		
van de cultuur en haar historie:
- ruime toegankelijkheid en ontsluiting met meer inten- 		 - Routestructuren en pontveren: gebaande paden, routes
(Cultuur)
• Sporen van rivierbeheersing:
- Houd afwisseling in het rivierlandschap
sieve verblijfsrecreatie, aansluitend op aanwezig grond-		
over/langs de dijk en dwars daarop (naar kastelen, forten,
dijken, dammen, weteringen,
en eenheid in landschapstypen
gebruik		
steen ovens), ontsluiting en toegankelijkheid rivieroevers.
sluizen, kribben, verkavelings- Laat het Waallandschap beleven als een
2. Beleving van de cultuur 		 - Intensievere verblijfsrecreatie: kamperen en caravanparken
patronen
landschappelijk geschiedboek
3. Beleving van de cultuurhistorie:		 - Meekoppelen recreatiemogelijkheden in zandwinprojecten
		
- Leg verbindingen tussen binnen- en
- wijs de recreant de weg bij het lezen van het land2. Rivierpleisterplaatsen en TOPS
• Stads- en dorpsfronten
buitendijkse relicten van waterbeheersing
schappelijk geschiedboek: (sporen van waterbeheersing		 - Verfraaiing en versterking rivierfronten, gezicht naar d e
		
(dijken, watergangen, sluizen)
en cultivering)
rivier, benutten vd cultuurhistorie van leven bij de Waal als
• Heldere en leesbare rivierland-		
- realiseer educatieve voorzieningen om het verhaal		 bron van inspiratie, jacht- en passantenhavens
schapstypen 		
te vertellen		 - Maak nieuwe boegbeelden: evenementen die aansluiten
				
bij “het verhaal van (de beteugeling van) de Waal”.
• Militaire hoogtepunten met 			
3. Cultuurtoerisme van waterbeheersing en cultivering vernationale uitstraling: forten en 				 sterken om haar beter te kunnen beleven: nieuwe
waterlinies (NHW, IJssellinie)				 (toeristische) functies voor bijvoorbeeld oude steenfabrieken
					

• Dynamische rivier:
Versterk de natuurlijke dynamiek en
1. Beleving vanaf de dijk en incidenteel in de uiterwaarden:
1. Vergroting van de toegankelijkheid:
fluctuatie in waterpeil, sedimaak haar zichtbaar:
- beperkte, extensieve toegankelijkheid
- beperkt en extensief; struinen, vogelkijkhutten
mentatie en erosie
- aanleg nevengeulen, verbinding oever(indien nodig gezoneerd naar plaats en tijd)
- incidenteel vanaf het water (passantenplaatsen)
(o.a. wielen, verdronken dorpen,
zone en uiterwaard, variatie in oevers,
- sobere, extensieve en kleinschalige voorzieningen		 - extensieve verblijfsrecreatie (trekkershutten paalkamperen)
meanders)
- robuuste natuur
2. Vertel het verhaal over de grote offers gebracht voor		 - extensieve hengelsport, begaanbare oevers en plassen.
		
- maak de kracht van de rivier beleefbaar
eeuwenlang leven bij de rivier
2. Cultuurhistorie: avontuurlijk ervaren van de sporen van
• Dynamische riviernatuur:
in het landschap
3. Vertel het verhaal van de oernatuur		 het leven met de wispelturige Waal (o.a. verzwolgen
landnatuur en waternatuur in 			
dorpsdelen, wielen)
grote diversiteit.			
3. Natuureducatie (onder begeleiding)

Wilde
Waal
(Natuur)

Doorgaande fiets- en wandelroutes, autoluwe dijken,
parkeervoorzieningen
Vergroting van de toegankelijkheid:
- ontsluiting strandjes; passeerbare rasters en hekken
- veerverbindingen
- verfraaiing en versterking rivierfronten: parken en terrassen
- mogelijkheden extensieve sportvisserij
Waterrecreatie, evt. scheiding beroeps- en recreatievaart,
vlucht- en passantenhavens, jachthavens, trailerhellingen

Passende accenten vanuit
de Visie WaalWeelde

Weidse
• Grootschaligheid
Verbeter de beleving door zicht1. Beleving vanaf de dijk (de recreatieve verbindingsas),
1.
Waal
“De grootste onder de grote
baarheid en bereikbaarheid:
tussen de rustige uiterwaarden en de drukke oever(Beleving)
Europese rivieren”
- recreatienetwerk
wallen en kommen
2.
		
- verbindingen naar de rivier
2. Beleving vanuit de uiterwaarden: fietsen, struinen,
• Rust en vrijheid 		
uitwaaien, ritme van kribben, strandjes (pootje baden),
			
steenfabrieken, dorpen en steden
• Ritme elementen		
3. Beleving vanaf de rivier zelf (varen)		
				
3.
					

Ambitie
Kernkwalliteiten
		

Tabel: Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit geconcretiseerd in passend recreatief gebruik en accenten

Bronnen

- Bakens aan het Water, lint van kunstwerken. Geboedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland/
Kunst en Cultuur Gelderland (KCG)

- H+N+S Landschapsarchitecten, 1995. Waalvertier, een studie naar de mogelijkheden voor
recreatief medegebruik op en langs de Waal.

- Visie WaalWeelde, 2009.
- Masterplan WaalWeelde West, 2009.
- Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit van de Waal; van Spijk tot Woudrichem inclusief de
Bovenrijn. 2009

- Uitwerking Ruimtelijke Kwaliteit, 2010.
- Uitwerking Bedrijventerreinen, 2010
- Ruimte voor recreatie langs de Bovenrivieren, ANWB

Met dank aan
Natura 2000
ANWB

Sportvisserij Nederland

Stichting Elan Expertisecentrum
Lankhorst Public Relations
Waalgemeenten

Spiegelgroep WaalWeelde
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Colofon
Samengesteld door:
Gerard Nijenhuis

Marijn Tangelder
Jan de Haan

Daphne Willems

Ferdinand van Hemmen
Wilma Lankhorst
Foto’s:

Dick Brouwer (tenzij anders vermeld)
Arnhem, oktober 2010
Voor informatie;

Gerard Nijenhuis, provincie Gelderland; g.nijenhuis@gelderland.nl of
telefonisch (026) 359 95 43.
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