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Woord vooraf

"DeBoven-Rijn bijLobithwordtjaarlijks doorzo'n 160.000beroepsschepenbevaren.
Vooreenvlotteenveiligevaartopderivierishetnoodzakelijkdatschippersdiewillen,
of inverband met vaartijdbepalingen moeten overnachten over voldoende ligplaatsen
kunnenbeschikken.Washetvroegermogelijkteankerenaanderivier,doordetoename
vandecontinuvaartendesnelheidvandeschepenisditintoenemendemateongewenst
geworden. De nieuwe bemanningsregels voor de binnenvaart schrijven bovendien
verplichte rusttijden voor. Dit brengt met zich mee dat de behoefte aan geschikte
ligplaatsen nog toe zalnemen. Hetprobleem van de stilliggende schepen opderivier
heeft geleid tot een beleid gericht op het creëren van zogeheten uitwijkhavens op
regelmatige afstanden langs de vaarweg van Rotterdam naar Duitsland. Bij Lobith is
vanoudshereenuitwijkhaven aanwezig.Hethuidigeaantalligplaatsen(ca.30)isechter
nietmeertoereikend; schippers dieeenligplaats zoeken treffen steeds vakereenvolle
haven aan.Uitgaande van het doel geen schepen meer voor ankertelaten gaan opde
rivier en rekening houdend met het nieuwe vaar- en rusttijdenbesluit, wijzen eerste
berekeningen uit dathetnoodzakelijk isdatde capaciteit wordtuitgebreid naarca.90
ligplaatsen."1Uitbreidingofaanlegvaneenhavenvoor90schepeniseengrootschalige
ingreep in het landschap. Hiervoor is een milieu-effectrapportage verplicht, de mer
Uitwijkhaven Lobith.
Inhetkadervandeeffectenstudie iseenbelevingsonderzoek uitgevoerd,metalsdoel:
"het inventariseren en systematisch beschrijven van te verwachten effecten van de
uitbreiding van deuitwijkhaven Lobith, bezien vanuit de beleving van het leefmilieu
doorbewoners indeomgeving vandealternatieven,recreanten, schippersen mogelijk
aanwezigeactiegroepen."2Onderleefmilieu wordtverstaan:ervarengebiedskwaliteiten
en het effect van autonome ontwikkelingen daarop.Een belangrijke gebiedskwaliteit
isdelandschapsbeleving.Daarmeeheeft hetbelevingsonderzoek drieonderdelen:landschapskwaliteiten,heteffect vanautonomeontwikkelingenendenieuwe uitwijkhaven.
Voorafgaand aanhetbelevingsonderzoekhadaleenvoorlichtingsavondvanRWSover
devoorgenomenuitbreidingvandeuitwijkhavenplaatsgevonden.Veelbewonerswaren
op de hoogte en hadden al over de uitbreiding kunnen nadenken.
Hetbelevingsonderzoekisuitgevoerdinmeienjuni 1994,samenmetir.M.B.Schone,
landschapsarchitectebijSC-DLO.Defoto'svoorhetbewonersonderzoekzijn gemaakt
door de afdeling Fotografie en Beeldverwerking van SC-DLO.
Demedewerkingendebetrokkenheidbijhetonderzoekwasgroot.Alleondervraagden
vondenhetbelevingsonderzoek eengoedinitiatief vanRWS.Bijdezewordenzijheel
hartelijk bedankt voor hun medewerking. Een speciaal woord van dank gaat naar de
zoonvandeeigenaar vandecamping aan deBijland endebeheerder vandecamping
bij Aerdt. Zij hebben bemiddeld bij het verzamelen van (adressen van) recreanten.

Uit de Startnotitie milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith.
Uiteenbriefvandeprojectleider, ir.P.M.Stuurman,hoofd vandeafdeling ScheepvaartbijdeDirectie
Gelderland van RWS,d.d. 2-2-1994.

Samenvatting

Doorhetinvoeren vanverplichterusttijden voordebinnenvaart enhetvoornemenvan
Rijkswaterstaat (RWS) omankeren inderivierte gaan verbieden isermeer behoefte
aan veilige lig-plaatsen. Hiertoe moet de capaciteit van de huidige uitwijkhaven bij
Lobithwordenuitgebreidvanca.30naarca.90ligplaatsen.Dezeuitbreidingism.e.r.plichtig.De Startnotitie milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith van RWS geeft
vier alternatieven:
A
Uitbouwen van de bestaande haven in de Bijland.
B-l De Bijenwaard, met verlegging van de dijk.
B-2 Idem, met een stalen damwand.
C
Moderniseringvandebestaandeuitwijkhaven +eenkleineindeBijenwaard,
het combinatie-alternatief.
Bij de alternatieven B-l en B-2 wordt de huidige uitwijkhaven overbodig en kan
mogelijk ter beschikking komen van de Gemeente Rijnwaarden.
InopdrachtvanRWSheeft SC-DLObelevingsonderzoekgedaannaardeteverwachten
effecten van een uitbreiding van de huidige uitwijkhaven bij Lobith op bestaande
gebiedskwaliteitenenderolvanautonomeontwikkelingenhierin.Inditonderzoekzijn
gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen: 16bewoners (Spijk 7, Tolkamer
5enLobith 4), 16schippers en 17recreanten. Debewoners is speciaal gevraagd naar
hunbelevingvanhetlandschapenautonomeontwikkelingendaarin,deschippersnaar
hunwensenbetreffende deinrichting vandenieuwehaven.Daarnaastzijn gesprekken
gevoerd met een aantal informanten, zoals vertegenwoordigers van deHeemkundige
KringendeWatersportvereniging. Indegesprekken zijn ooksuggesties gegevenvoor
mitigerendeencompenserendemaatregelen.Deresultatenmoetenaandachtspuntenvoor
het ontwerp van de nieuwe haven opleveren.
Hethuidigeleefklimaat wordtbepaalddoorkwaliteitenenontwikkelingen.Kwaliteiten
zijndewaargenomeneenheidvanhetlandschap,heteigenkaraktervandeverschillende
gebruiksvormen,hethistorischekarakterdathetgebiednoggrotendeelsheeft, degrote
matevannatuurlijkheid invelerleiaspectenendegedifferentieerde ruimtelijkheid. Het
landschap kenmerkt zich door eenheid èn verscheidenheid. Grotere delen binnen de
eenheid zijn: derivier,deBijland, natuurgebieden enlandbouwgebieden. Deze delen
vertonen een grote variatie aan zowel visuele als functionele aspecten. Dit maakt het
landschapkleinschalig enafwisselend. Dragervandelandschapsbeleving ishetwater;
hetwaterheeft hetlandschapgemaakt.Kenmerkend voorhetlandschapisdecontinuïteit.Hetvernieuwtzichsteedsmaarvolgenseenvastproces.Zovindtmendatermaar
weinig verandert in het landschap,terwijl ertoch maarweinig isdat aanvroegerdoet
denken.De sfeer isechternogauthentiek. Hetlandschap wordt gekenmerkt doorveel
kromme lijnen, van dijken, strängen,wegen,derivier.Eriswilde engetemde natuur,
de eerste bij de strängen en tichelgaten, de tweede in de landbouwgebieden. Er is
weidsheid enuitzicht,vanaf dedijken, enbeslotenheid,binnendedijken, doordevele
verspreidebegroeiing.Hetlandschap isniet strak gepland envertoont veel dynamiek.
Dit geeft een gevoel van vrijheid; de natuur kan er nog zijn gang gaan en mensen
hebben dat gevoel dan ook. Er is een gevoel van verweving, maar ook van contrast,

bijv. tussen rivier enland, oftussen deBijland endenatuurgebieden; deze deelgebieden
vormen als het ware eigen werelden binnen het geheel.
Behalve de uitbreiding van de haven spelen er diverse autonome ontwikkelingen. De
belangrijkste zijn wat ervaren wordt als verstedelijkingsprocessen, zoals dorpsuitbreidingen eninfrastructurele enrecreatieve voorzieningen; verderde aanleg van een loswal,
aanvragen voor een ontzanding en de aanleg van een camping en een bungalowpark,
en de voorgenomen natuurontwikkeling in het kader van de Gelderse Poort. Van de
ontwikkelingen zijn dedorpsuitbreidingen degrootste aantasting vanhet oude patroon;
zij vervlakken oude contrasten. Verder worden ontwikkelingen steeds grootschaliger.
Dit verdraagt zich slecht met de kleinschaligheid van het landschap, zeker als er
meerdere tegelijk spelen.
Belangrijke veranderingen uithet recente verleden zijn, behalve hetverdwijnen van de
baksteenindustrie bij Spijk, het steedsmeerisoleren vanTolkamer vanderivier. Vroeger
meerden de schepen direct aan de kade, nu ligt de haven eigenlijk al buiten Tolkamer;
vervolgens verdween de douane en met de aanleg van de Europakade is Tolkamer nu
vrijwel geheel van de rivier gescheiden.
Uit de resultaten blijkt dat men3 de uitbreiding van de uitwijkhaven niet ziet als een
geïsoleerde activiteit, maar als onderdeel van een pakket van maatregelen die de streek
een nieuwe (economische) impuls moeten geven. Maatregelen worden in onderling
verband gezien engoedecombinaties kunnen synergie-effecten ofmeerwaarde opleveren.
Dit betekent dat men een geïntegreerde en multifunctionele vorm van planning wenst
en niet de haven door RWS, fietspaden door het Recreatieschap, zandwinning door de
provincie, industrievestiging door de gemeente - en dat alles naast en langs elkaar. In
zo'n planning moeten ook prioriteiten worden gesteld, want als alles tegelijk zou
plaatsvinden vindt men hetteveel. Geïntegreerde planning isextra wenselijk omdat het
landschap inhet studiegebied rijk isaankwaliteiten, maar ookkwetsbaar. Duurzaamheid
van kwaliteit vereist een aanpak die niet louter economisch gemotiveerd is, maar ook
landschappelijk.
Bij de keuze van het meest of het minst gewenste alternatief maakt iedereen voor
zichzelf een afweging tussen de verwachte kosten en baten. Kosten betreft niet alleen
de aanlegkosten van de haven, maar ook kosten aan landschap. Baten is vooral werkgelegenheid, waarbij men verwacht dat het dichtstbijgelegen dorp het meest profiteert.
Opvallend isdat men dehaven niet ziet alsbron vanrust maar alsbron van activiteiten,
direct op de scheepvaart betrokken of daarvan afgeleid. Er zijn dan twee houdingen.
Als de kosten hoger zijn dan de baten moet de haven zo ver mogelijk weg liggen van
heteigen dorp.Dit ishetNIMBY-effect, Not In My BackYard. Maar alsdebaten hoger
zijn wil men de haven juist zo dicht mogelijk bij het eigen dorp (een 1MBY-effect).
Kosten enbaten zijn nieteenduidig gedefinieerd. Iedereen geeft hierzijn eigen invulling
aan. Er worden zowel visuele als functionele argumenten gehanteerd, of beeld- en
gebruiksaspecten.
Een apart punt, dat de mensen echter in samenhang willen zien met de inrichting en
het beheer van de nieuwe haven, is dat een deel van de huidige haven zal worden
ingericht voor economische activiteiten. Bij de alternatieven A en C zit dit al in de
planning enbij B kan dehaven mogelijk terbeschikking van de Gemeente komen voor

Als van 'men' wordt gesproken is dat minstens de helft van de ondervraagden.
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economischeexploitatie.Ditzoueenaantalvoorzieningenoffaciliteiten voorschippers
kunnen omvatten, zoals steigers om langer te liggen en een dam voor reparaties. Dit
soortvoorzieningen vindtmengoedtecombinerenmeteenuitwijkhaven.Eenpuntdat
schippershierbijnaarvorenbrengeniseeneventuelehavenmeester.Dezezounietalleen
een taak kunnen hebben in het economisch te ontwikkelen deel, bijv. controle en
bewakingbij langerliggen, maar ookindenieuweuitwijkhaven. Eengrotehaven zal
meerbehoefte aancoördinatieeninformatieverstrekking metzichmeebrengendaneen
kleine.Dit is een argument voor A, omdat dietaken dan het best te combineren zijn.
Watdeschippersnietwilleninheteconomischteontwikkelen deelzijn voorzieningen
voordeplezier-vaart.Beroepsvaart enpleziervaart verdragen elkaarniet volgens hen.
Schippers en recreanten zijn unaniem in hun mening over de alternatieven. Bij de
bewoners zijn de meningen verdeeld. Alle schippers prefereren A. Zij geven geen
slechtste alternatief aan.Allerecreanten vinden Ahet slechtst.Zijprefereren C. Over
het beste alternatief zijn de bewoners van Spijk en Tolkamer het onderling nieteens;
de mensen uit Lobith prefereren allen A. Over het slechtste alternatief is meer
overeenstemming; het merendeel der bewoners vindt B-l het slechtst.
Behalve onderlinge afstemming van ontwikkelingen wensen alle ondervraagden als
mitigerendemaatregellandschappelijke inpassingenaankledingvandenieuwehaven,
envoorzieningenomhemooktoeristischaantrekkelijk temaken,dushemnietisoleren
enmonofunctioneel opzettenmaarintegrereninhetgebied,visueelènfunctioneel. Dit
houdt bijv. in: begroeiing erlangs, een fietspad (als onderdeel van een grotere route)
en/ofeenwandelpadmetbankjes eneventueeleenpicknicktafel enmogelijkheden om
te vissen op dekop van de dam. Voor velen vormt dehaven een toeristische attractie
waarmengraageentijdje naarwilzittenkijken. Ookdeschippershebbendanniethet
gevoel dat ze in quarantaine zitten.
AlternatiefA: uitbreidingvande uitwijkhaven in deBijland
Alternatief Asluitaanopdetraditie datTolkamerenschippers opelkaar georiënteerd
zijn. Als schippers niet rusten nemen zij graag deel aan de gezelligheid van een dorp
of stad.Ophetwaterzijn zij algeïsoleerd.Tolkamer heeft zowel aan gezelligheid als
aan voorzieningen (waartoe ook de reparatiemogelijkheden behoren) meer te bieden
dan Spijk. Men verwacht dat Tolkamer meervan Azalprofiteren dan Spijk vanBof
C,nietalleen omdat hetmeer groeipotentie heeft dan Spijk, maar ook omdat bij Bof
C veel schippers toch naar Tolkamer zullen blijven gaan. Bovendien wonen veel
schippers in Tolkamer enLobith. A is voor hen dichter bij huis.Een ander argument
isdatAmeernatuurspaart.Nietalleenblijft deBijenwaard behouden,maarhethuidige
waardevolle natuurgebied, hethelicopterveldje, wordtmeer geïsoleerd; errijdengeen
(vrachtauto's meer langs. Het zou dan meer kansen krijgen zich te ontwikkelen.
Bij deafweging worden vaakookdevermoedeaanlegkosten betrokken.Alternatief A
heeft het voordeel dat er geen grond hoeft te worden aangekocht, er hoeven geen
mensen te verdwijnen en er hoeft nauwelijks te worden afgegraven, er is al water.
Bovendien ligt in de beleving van niet-schippers een haven meer op één vlak met
pleziervaart op een recreatiepias dan met een gedifferentieerd landschap met een
verweving van natuur en landbouw.
SchippersvindenAverkeersveiliger (enhetverbeterenofbevorderen vandenautische
veiligheid opderivier ishet eerste doelbij de ontwikkeling van de alternatieven).Er
isterhoogte vandehuidigehaven veelmeerbevaarbaar waterdanbij de Bijenwaard,
dusmeermanoeuvreerruimte.Ditteltvooralbijlaag water.Bovendien ligtdehuidige
11

haven gunstig op de stroom, namelijk in een binnenbocht, terwijl deBijenwaard in een
buitenbocht ligt, waar het water harder stroomt. Dittelt vooral bij hoog water. Wel heb
je bij A minder overzicht over de rivier dan bij B, maar tot nu toe heeft niemand daar
echt klachten over.
Niemand verwacht een toename van overlast van een haven in de Bijland, ook
recreanten niet. Het geluid van motoren hóórt naar hun gevoel bij het water en meestal
horen zij niet of dat nu uit de haven of van de rivier komt. Aan de andere kant vinden
velen het kijken naar in- en uitvarende schepen een attractie. Bij A kunnen daar meer
mensen van profiteren.
Het voornaamste bezwaar tegen een haven in de Bijland - en dat komt niet alleen van
de recreanten - is verlies van recreatiemogelijkheden; de Bijland wordt dan ongeveer
10%kleiner. De kansbestaat datdeverschillende typenrecreanten, zoals surfers, zeilers
en speedbootvaarders, letterlijk in eikaars vaarwater komen. Dit kan tot spanningen
leiden, zekergeziendetoenemende recreatiedruk opdeBijland: meervraagmaar minder
aanbod. Een ander nadeel is dat men de haven erg groot vindt in verhouding met de
omgeving.De landschappelijke inpassing en aankleding van dehaven zal veel aandacht
moeten krijgen. Ookiserweinigruimte voorinfrastructurele aanpassingen, zowel wegen
als parkeervoorzieningen, zeker als het economisch te ontwikkelen deel van de haven
zijn eigen transportbewegingen gaat meebrengen.
Erzijn verschillende suggesties gedaan voor mitigerende encompenserende maatregelen.
De eerste betreft het water: alsje water wegneemt moetje water teruggeven. Hiervoor
noemt men twee mogelijkheden: 1) Als de Bijland toch wordt uitgegraven voor de
haven, neem dan meteen alle ondiepe plekken mee, want bij laag water zijn veel
plaatsen al onbevaarbaar. 2) Voeg het meest oostelijke deel van de Oude Waal, van
het eind van de speedbootbaan tot aan de fietsbrug, bij deBijland. De dijk zou dan aan
twee kanten doorgestoken moeten worden zodat er een eiland wordt gecreëerd, waar
men dan ook kan aanleggen. Mochten de oevers een hoge natuurwaarde hebben, dan
zijn derecreanten bereid erniet aanteleggen. Verder wenst iedereen weer een strandje
met begroeiing en een fietspad aan de zuidoever van de Bijland.
Een voorbeeld van positieve afstemming van maatregelen op elkaar is: er ligt nu
verontreinigd slib indemonding van deBijland (èn op deloswal).Alsje dehaven toch
gaat uitgraven (of de huidige haven gaat saneren), neem dat dan ook meteen mee. Een
voorbeeld van negatieve interactie is dat een aantal Spijkenaren (maar waarschijnlijk
ook anderen) een ontzanding, een bungalowpark, een haven èn eventuele industrieuitbreiding teveel vindt. Als de ontzanding en het bungalowpark doorgaan zou dat een
reden kunnen zijn om alternatief A te kiezen, nog afgezien van andere overwegingen.
Voorrecreanten zou erminder geluidsoverlast zijn als schippers opvolgorde van vertrek
gelegd zouden worden, bijv. door Post Millingen, waar zij zich dan verplicht zouden
moeten melden, èn door electricicteitsvoorzieningen in de haven zodat schippers 's
nachts hun motoren niet hoeven laten draaien om hun aggregaat op te laden.
De Watersportvereniging zou minder moeite hebben met het verdwijnen van een stuk
Bijland als zij eigen steigers zouden krijgen in de Zuidhoek van de plas, westelijk van
de nieuwe haven. (Dit zijn niet de steigers bij de camping).
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Alternatief B: uitbreidingvande uitwijkhaven in deBijenwaard
Spijkverwachteenduidelijkeeconomischeimpulsvandehaven.Indeomgevingspelen
echter meerdere (autonome) ontwikkelingen en de wens van de meesten is toch wel
omaldeze ontwikkelingen samen teplannen,ineen onderling verband. Het dilemma
waarin Spijkenaren zich voelen is dat bij teveel grootschalige ontwikkelingen het
karaktervanSpijkweleenskanverdwijnen, maardatzondereconomischeimpuls Spijk
zelf wel eens zou kunnen verdwijnen. Dat er ontwikkelingen gewenst zijn, daar is
iedereenhetwelovereens,alleennietoverhoeveelenhoegroot.Deeventuele aanleg
van een haven moet duidelijk in dit perspectief worden gezien. Dit geldt ook voor
bestaande ontwikkelingen. Opdit moment ligt erbijv. al eenloswal.Een combinatie
metdehavenkanvoor-ennadelenhebben.Voordelen zijn datje nahetlossenmeteen
kunt rusten, of datje even in de haven kan wachten alsde loswal vol ligt. Dit is ook
veiliger voor het rivierverkeer. Een nadeel is de combinatie van verkeerssoorten die
elkaar in de weg kunnen zitten. Dit geldt niet alleen voor de schepen maar ook voor
autoverkeerdatloswalenhavenmetzichmeebrengen.Bovendienvindtmendeloswal
aleenaantasting vanhetlandschap.Ditzelfde geldtvoordehaven.Hetgecombineerde
effect van beide aantastingen acht men groter dan van de twee ingrepen apart. Dit
cumulatieve effect wordt nog groter als er ooknog een ontzanding gaat plaatsvinden
èn een bungalowpark wordt aangelegd.
De voordelen van alternatief B zijn infrastructureel: derivieris daar overzichtelijker
èndewegensituatieiserbeterdaninTolkamer.Eennadeelvoorschippersiseveneens
van verkeerstechnische aard, namelijk dat het zowel in de haven als op de rivier ter
plaatse moeilijker manoeuvreren isdan bij dehuidige haven.De haven bij alternatief
BisengerdanbijAènderivierheeft terhoogtevandeBijenwaard bijlaagwatereen
smallere vaargeul dan bij Tolkamer. Maar er zijn niet alleen bezwaren bij laag water
maarookbijhoogwater.Alleschippersvindeneen strekdamdiebijhoogwateronder
staat,zodatjenietvanjeschipafkunt, eengrootbezwaar.Bovendienmaaktzo'nsituatie
zowelhetliggenalshetmanoeuvrerenindehavenmoeilijker, omdaterdaneensterke
stroming staat.
Erzijn ooklandschappelijke bezwarentegenB,zowelkwantitatief alskwalitatief.Ten
eerstekostBhetmeestelandschapententweedezoudenkwaliteiten,zoals gedifferentieerdheid enkleinschaligheid, verdwijnen. BijBteltditzwaarder danbij A,omdatB
helemaal "buiten" ligt. Spijk is ook niet groot genoeg om zo'n grootschalige ingreep
tedragen. Behalve op hetrivierenlandschapvandeuiterwaarden maakt B-l óók nog
inbreuk op het agrarische landschap; het verstoort twee belevingswerelden.
Dan is er het punt van voorzieningen. Spijk heeft weinig (geen dokter, geen garage,
geen reparatiebedrijf) èn het heeft geen scheepstraditie, men is er niet op schippers
ingesteld; hetisaltijd een steenbakkersdorp geweest.Schippersvoelenzichnietalleen
fysiek maar ook mentaal geïsoleerd in de Bijenwaard.
Tenslotte spelen aanlegkosten een rol. De meesten denken dat B het duurst zal zijn.
Bovendien brengt B ook nog indirecte kosten met zich mee, omdat bij dit alternatief
de huidige haven overbodig wordt enwaarschijnlijk opnieuw ingericht moet worden.
Voorstellen voor mitigerende en compenserende maatregelen betreffen vooral de
verwachteverkeersoverlast.Nietalleeneennieuwegrotehavenmaaralleontwikkelingen
zullen meer verkeer meebrengen. Men zou dan graag zien dat er aparte fietspaden
wordenaangelegd;naarLobithenEltendoordeTengnagelwaard ennaarHerwendoor
de Ossenwaard - en dan ook meteen een apart fietspad langs de Eltense weg. De
Rijndijk, deEltensewegendePolderdijk zijn nualergdrukengevaarlijk. Eenandere
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wens isafstemming vandeverschillende ontwikkelingen opelkaar.Zovraagtmen zich
af of het niet mogelijk is de Bijenwaard eerst te ontzanden en er dan pas een haven
in aan te leggen, zoals ook in Haaften is gebeurd. Dit zou het fraaie landschap van de
Tengnagelwaard sparen èn een diepe haven geven. Deze zou minder onderhoud vergen
en schippers zouden er rustiger liggen.
Vergelijkt men B-l met B-2, dan isniemand voor B-l en alleen Spijkenaren voor B-2,
vanwege de verwachte economische impuls voor Spijk. B-l kost teveel, aan geld, aan
landschap, sociaal (er moeten mensen verhuizen), aan landbouwgrond èn cultuurhistorisch (metdeAmeidsedam verdwijnt een stukje Spijkse geschiedenis).Schippers hebben
echter liever B-l dan B-2. Ten eerste is de haven dan groter en ten tweede hebben zij
bezwaren tegen een stalen damwand. Het is moeilijker om aan wal te komen, in de
zomer straalt dat hitte af en ernaast ligje bij laag water vrijwel in het duister. Iedereen
vindt een stalen damwand lelijk en niet in het landschap passen, zeker als hij gaat
verroesten.

Alternatief C: modernisering van de huidige haven gecombineerd met de aanleg van
een nieuwe (kleine) haven in de Bijenwaard
Veel argumenten voor en tegen B gelden ook voor het Bijenwaardgedeelte van C.
Alle recreanten prefereren C. Het kost èn geen recreatiewater èn het minste landschap.
Ook bewoners die verlies van recreatiemogelijkheden erger vinden dan verlies van
uiterwaardenlandschap kiezen C.Een voordeel van C isdat twee dorpen profiteren van
de economische impuls van de haven. Een verkeerstechnisch argument voor C is dat
je verkeer beter kunt regelen alsje het verdeelt over meerdere kleine in plaats van één
grote halteplaats;je hebt minder last van opstoppingen en de afwikkeling gaat sneller.
Hèt grote nadeel van C acht men de versnippering, niet alleen qua inrichting en beheer
(alles moet dubbel) maar ook landschappelijk. Dubbel moeten:
- activiteiten, zoals reparatie, bevoorrading, leeghalen van afvalbakken, onderhoud.
- voorzieningen, zoals een telefooncel, afvalbakken, electriciteitsvoorziening,
landschappelijke aankleding, een autosteiger;
- management, bijv. controle, coördinatie, organisatie. Een grote haven vergt relatief
veel meer controle en coördinatie dan een kleine.
Maar C versnippert ook de eenheid van het landschap. Eerst een haven en op korte
afstand erna wéér een haven geeft een onrustig beeld.
De meningen over de aanlegkosten variëren sterk. De ingreep lijkt het kleinst, maar
indeBijenwaard moetookworden onteigend, grond aangekocht, afgegraven, een haven
worden aangelegd en ingericht. Het formaat van de haven acht men hierbij nauwelijks
een kostenbesparende factor. Samen met deversnippering kan dit Cwel eens heel duur
maken.
Schippers zien al aankomen dat er bij twee havens een splitsing gemaakt gaat worden
naar type schip. Zij zijn hier tegen. Schepen van een verschillend type die samen
opvaren of die elkaar willen treffen zouden dan gescheiden moeten gaan liggen, of, als
je liever in Tolkamer ligt maar het "verkeerde" type schip hebt, zou dat niet kunnen.
Als mogelijke mitigerende of compenserende maatregel isvoor het Bijenwaardgedeelte
van C dezelfde wens naar fietspaden geuit als bij B.
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Inrichting vande nieuwe haven
Deschippersisookgevraagdnaarhunideeënoverdeinrichting vandenieuwehaven.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen door iedereen noodzakelijk geachte,
doorvelengewenste,endoorenkelenalsextragenoemdevoorzieningen.Noodzakelijk
vinden schippersbijv. steigerswaaropelkpuntafkunt,ookbijhoogwater;eengoede
autosteiger;meerdereafvalbakken, ookvoorchemischafval.Degeplandevoorzieningen
voor kegelschepen, zoals opgegeven in de Startnotitie, nameüjk zes ligplaatsen voor
1-kegelschepen,vindtmenteweinig.Naarschattingvormenzijca.25%vanhetverkeer
te water, terwijl 6 ligplaatsen op een totaal van 90 nog geen 7% is.En afgezien van
welk alternatief wordt gekozen, vinden schippers het een goed ideeomligplaatsen te
regelenviademeldingspost,zodateerst-vertrekkendeschepenaandebuitenkantliggen.
PostMillingen zou hiervoor uitgerust moeten worden en steigers zouden genummerd
moeten worden. Dat is trouwens ookmakkelijker bij bevoorrading. Wenselijk vinden
schipperselectriciteits-enwatervoorziening.Ditkanbetaaldwordenmetgeld,munten
of een kaart. Er moet dan wel voldoende capaciteit zijn. Aansluiting zou echter niet
verplicht hoeven zijn, maar schippers die liever hun motor laten draaien moeten dan
welapartliggen.Verdereentelefooncel enlandschappelijke aankledingvandehaven.
Extravoorzieningenzijnbijv.folders overwaterindestreektedoenis,"witte"fietsen,
eenkinderspeelplaats,aansluitingvoorkabel-TV,eenbrievenbus,eenbushalte,controle
op inbraak en diefstal.
Veel van deze voorzieningen worden ook gewenst in het economisch te ontwikkelen
deel van de haven, als daar steigers voor lang liggen zouden worden aangelegd.
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1 Inleiding

1.1 Probleem- en doelstelling
De Startnotitie noemt een aantal problemen in verband met de binnenvaart:
- Vroeger konden schippers op de rivier voor anker gaan. Dit wordt echter steeds
gevaarlijker. Uitonderzoeknaarongevallenopderivierisgeblekendatinca.30%
vandegevallenwaarinsprakewasvanzwareschadeankerliggersbetrokkenwaren.
Bovendien worden schepenregelmatig "vanhun anker" gevaren zonderdatdittot
ongevallen of schade hoeft te leiden. RWS wil op termijn ankeren in de rivier
verbieden. Zij biedt daarvoor als alternatief de uitwijkhavens.
- In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is een beleid ontwikkeld dat
gerichtisophetcreërenvanuitwijkhavens opregelmatigeafstanden langsderivier
(ca.20km).Invoeringvanhetvaar-enrusttijdenbesluit voordebinnenvaartschept
een grotere behoefte aan ligplaatsen waar schippers kunnen rusten.
- Bijbijzondere omstandigheden opderivier,zoals slechtzicht,hoogwater, ijsgang,
calamiteiten,moetenschipperseenveiligeplekkunnenvinden.Degeplandeuitwijkhavens kunnen dan dienst doen als vluchthaven.
Bovenstrooms van Nijmegen is onvoldoende capaciteit aanwezig omuit te wijken of
te rusten. Daarnaast is echter nog extra capaciteit nodig, of kan nodig zijn, omdat:
- bijhogewaterstandeneenvaarverbodinDuitslandgeldt.InNederlandgeldtditniet,
waardoor gedwongen wachttijden in Lobith kunnen optreden;
- een grotere uitwijkhaven meer schepen kan aantrekken;
de binnenvaart waarschijnlijk nog groeit;
economischeexploitatie vandehuidigeuitwijkhaven vanLobithextraverkeerkan
aantrekken.
Omdezeredenen wilRWS de huidige capaciteit van deuitwijkhaven Lobith (30ligplaatsen) uitbreiden tot ca. 90 ligplaatsen. Er zijn vier alternatieven ontwikkeld:
A:
Uitbreiden van de huidige uitwijkhaven in de Bijland (figuur 1);
B-l: In de Bijenwaard, met verlegging van de dijk (figuur 2);
B-2: Idem met damwanden, zonder verlegging van de dijk (figuur 3);
C:
Hetcombinatie-alternatief: modernisering vandebestaandeuitwijkhaven +
een kleine in de Bijenwaard (figuur 4).
BijBwordtdebestaandeuitwijkhaven overbodigenkanmogelijk terbeschikking van
de gemeente komen. Doel van het belevingsonderzoek is:
opsporen van de huidige gebiedskwaliteiten en de invloed van autonome
ontwikkelingen daarop;
- beschrijven van te verwachten effecten van de alternatieven op de aanwezige
gebiedskwaliteiten;
- aangeven van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen voor de
alternatieven.
Om de resultaten een zo groot mogelijk draagvlak te geven zijn behalve bewoners,
schippers en recreanten ook vertegenwoordigers van lokale belangengroepen
geïnterviewd.

17

:^t<

Figuur 1.Alternatief A.

Figuur 2. Alternatief B-l

Figuur 3. Alternatief B-2

Figuur 4. Alternatief C

Figuur 5. Het studiegebied en de locatie van de interviews
B=Bewoner, S=Schipper, R=Recreant

1.2 Het Gebied
Het studiegebied maakt deel uit van de gemeente Rijnwaarden, bestaande uit Spijk,
Lobith,Tolkamer,Herwen,AerdtenPannerden(figuur 5).Ondankshun samenvoeging
in 1985tot één gemeente,hebben deafzonderlijke dorpen steeds een sterkgevoelvan
eigen identiteit behouden.Lobith is vanouds eencentrum voor debinnenvaart. Begin
1200wasdaaraleentolgeïnstalleerd,hetTolhuys,enomstreeks1300kwamenal18002000 schepen per jaar voor tolheffing in aanmerking, naast de schepen die tolvrij
mochten passeren.HetTolhuys ontwikkelde zichtotTolkamerenwerdeen levendige
plaats. (Voor boeiende lectuur over het gebied, zie bijv. Schimmel en Tideman, van
der Ven, van Dalen, Janssen, Stol).
DeGemeenteRijnwaarden ligtop"HetGelderseEiland",hetgebiedvandeoudeRijnstrangen.Alvanoudswordthetlandschapgedomineerddoorhetwater, "hetlandschap
van het Eiland is gemaakt door de rivier." Het heeft in de loop van de tijd talrijke
veranderingenondergaan.Aangenomenwordtdatmenomstreeks 1200-1300isbegonnen
met de bedijking van de rivier. Omdat de rivier in die tijd nog niet van kribben was
voorzien (ditgebeurdepasinde 19eeeuw)heeft hijzijnlooptientallenmalenverlegd.
Hierdoorzijnheledorpenverdwenen.ZolaghetoudeLobith(OudLobede)veelmeer
oostelijk, onder Elten, en Herwen lag eerst midden in de Bijland. Het werd in 1764
verzwolgen door de enorme Waalmeander (nu de Oude Waal). Het landschap wordt
nog steeds doorsneden door oude rivierlopen endijken. Kenmerkend is de dynamiek
in dit geheel, zowel natuur- als mensgebonden.
De laatste tijd hebben grote veranderingen in het gebied plaatsgevonden, zoals:
— Verdwijnen van de douane, marechaussee en expediteurs uit Lobith.
— Dijkverlegging, -verzwaring en -aanleg en verdwijnen van pontveren.
— Verdwijnen vanwerkgelegenheid, metnameinde steenfabrieken, maar ookin de
scheepvaart, bijv. de werf. Dit uit zich landschappelijk en sociaal, zoals het
verdwijnen van de huishoudschool en de Mavo uit Lobith.
— Een sterke uitbreiding van de woningbouw, waardoor hethistorische patroon van
het gebied grotendeels dreigt te verdwijnen.
Ookindenabijetoekomstzijnerontwikkelingenteverwachten.Naastuitbreiding van
de haven zijn dat:
— De aanleg van een bungalowpark met 150bungalows en 500 stacaravanplaatsen
op het terrein van de voormalige steenfabrieken, oostelijk van Spijk, ca. 45 ha,
tussen de Oude Kleefse Postweg en het dorp.
— Uitbreiding van industrie op het terrein van Nedusa.
— Aanlegvandeloswal "DeVliegenwaard" achterNedusa(metnogteregelen afvoer
van verontreinigd slib), mogelijk uit te breiden met containeroverslag.
— Kleiafgravingen, bijv. in de Ossenwaard.
— Aanvragen voor ontzanding, o.a. in de Tengnagelwaard.
— DeaanvraagvooraanlegvaneennatuurcampingindeOssenwaard (500plaatsen).
— Ontwikkeling van de Gelderse Poort (natuurontwikkeling).
— Uitbreiding van de dorpen.
— Verderbevathetbestemmingsplaneenclausuledat"Rijnwaarden-Oost" plaatsmoet
bieden aan bestemmingen die elders knelpunten opleveren. Een voorbeeld is de
polyester-verwerkendeindustrieAlbucobijPannerden,dieuitbreidingsplannendaar
in de weg ligt.
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Het vaststellen vande te verwachten effecten van deuitbreiding vande uitwijkhaven
Lobith, bezien vanuit de beleving van bewoners, recreanten, schippers en mogelijk
aanwezigeactiegroepenisgedaanmeteenkwalitatief onderzoek.Hierbijzijneenaantal
keuzen gemaakt, zoals tussen:
— een schriftelijke vragenlijst bij een grote groep mensen of gesprekken met kleine
groepen;
— individuele gesprekken of groepsgesprekken;
— wel of geen gebruik van beeldmateriaal en zoja, welk beeldmateriaal;
— willekeurige of gestuurde selectie van respondenten.
Daarnaast speelt het probleem van de representativiteit van de steekproef.

Enquêtesofinterviews
Gekozen is voor interviews, om twee redenen:
Het onderzoek vindt plaats in een verkennendefase; het (schets)ontwerp moet nog
gemaaktworden.RWSheeft vooralbehoefte aanideeënenargumenten vóórentegen
de alternatieven; definitieve ontwerpen enkeuzen zijn nog niet aande orde.Dit pleit
vooreenopen,oriënterendebenadering.Bijeenvoorgecodeerde,schriftelijke vragenlijst
moet de onderzoeker alles zelf van te voren bedenken, zowel de bestaande gebiedskwaliteiten als mogelijke effecten van de ingreep, terwijl de inbreng van de mensen
gereduceerdwordttothetzettenvankruisjes.Zoweldebetrouwbaarheidalsdevaliditeit
van zulk onderzoek in een verkennende fase is hoogst twijfelachtig.
De ingreep zal effect hebben op de bestaande gebiedskwaliteiten. Totdie kwaliteiten
hoorthetlandschapendeontwikkelingendaarin.Watdiekwaliteitenzijnisechternog
niet bekend. Wil de onderzoeker zijn ideëen niet teveel opdringen, dan moet hij de
bewonersmaximalevrijheid gevenomtevertellenwelkeaspectenvanhun leefklimaat
zij belangrijk vinden en welkeeffecten zij vandeuitwijkhaven verwachten.Er isnog
onvoldoende informatie voor een gesloten en geprecodeerde vragenlijst.

Individuele-ofgroepsgesprekken
Bijeengroepsgesprek isdeeffectieve groepsgrootte ongeveer 15personen.Ditisook
deomvangvandesteekproefvoorindividuelegesprekken.Degroepsgrootteisdusgeen
argument voor of tegen een van beide technieken. In dit onderzoek is gekozen voor
individuele gesprekken omdat mensen dan meer gelegenheid krijgen omhun mening
tezeggen.Ingroepenvoerenmeestalmaarenkelenhetwoord.Eenvoordeelvanthuisgesprekken isookdatervaakmeerderegezinsleden aandeelnemen.Hierdoorkomter
zowelmeer,alsmeerdoordachteinformatie (hetvoordeelvaneengroepsgesprek).Een
goede interviewer kan dit uitbuiten. Verder is het manipuleren met foto's en kaarten
makkelijker.
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Gebruik van beeld- en kaartmateriaal
Om de bestaande landschapskwaliteiten en de effecten van ingrepen daarop van alle
kanten tebenaderen zijn ooklandschapsfoto'senfiguren vande inrichtingsalternatieven
gebruikt. Alle ondervraagden beoordeelden de figuren 1tot 5; om practische redenen
(kennis, gelegenheid om de foto's uit te spreiden) hebben alleen de bewoners foto's
beoordeeld.Defoto's zijn niet gebruikt als toetsing vanontwerpen, maar als hulpmiddel,
om mensen te helpen zich in het landschap te verplaatsen. Er waren drie series
panoramafoto's, twee van huidige landschappen en één van ontwikkelingen in het
landschap, zoals eenkleiafgraving, eencamping endeloswal.Defoto's van het huidige
landschap zijn als volgt gemaakt: de Startnotitie onderscheidt drie typen landschappen
in het proefgebied, nl. stroomruggen en oeverwallengebied, uiterwaarden, en
ingepolderde uiterwaarden. In dezetypen zijn 28foto's gemaakt. Defotopunten liggen
verspreid over het heleEiland. De foto's zijn verdeeld in twee series, elk met meerdere
foto's van elk type. De bewoners is gevraagd de series in te delen naar gelijksoortige
landschappen en deze tebeschrijven. Doel was indelingscriteria enkwaliteiten per type
te achterhalen. Bijlage 2 geeft de indeling van de eerste serie.
In een derde serie zijn een aantal recente autonome ontwikkelingen in het landschap
getoond, zoals de nieuwe loswal, de kleiafgraving in de Ossenwaard, een klein- en een
grootschalige manier van natuurontwikkeling (zie bijlage 3). Ze werden één voor één
aangeboden en de bewoners gaven commentaar op de passendheid van de ingreep in
het landschap en de voorwaarden waaronder een ingreep eventueel acceptabel is. Het
doel van deze serie is, de gevoeligheid van het landschap voor verschillende typen
veranderingen vast te stellen, hoe zij bestaande kwaliteiten beïnvloeden.

Selectie van de respondenten
Om uitspraken te kunnen doen over het effect van de uitbreiding op landschappelijke
kwaliteiten van hetgebied, moeten deondervraagde bewoners a)dezekwaliteiten goed
kennen, en b) zich betrokken voelen bij de ingreep. In een willekeurige steekproef is
de kans groot dat er mensen bij zijn die het gebied slecht kennen of die niet in de
problematieg zijn geïnteresseerd. Voor het onderzoek zijn daarom eerst bewoners
gezocht die in oudere buurten, dicht bij de alternatieven wonen. In deze buurten zijn
straatnamen genoteerd. Vervolgens zijn in het telefoonboek volgens een willekeurige
procedure mensen gezocht die in die straten wonen. Zij zijn aangeschreven en daarna
gebeld om te vragen of zij aan het onderzoek wilden deelnemen. Hierbij waren maar
enkele weigeringen, meestal gevallen van overmacht, zoals ziekte of afwezigheid. De
groep bewoners omvat ook boeren.
De schipperszijn voornamelijk gerecruteerd indehaven.Zijkondenniet aangeschreven
of gebeld worden. Op willekeurige dagen van de week, ook het weekend, liepen de
onderzoekers de boten af om te vragen of de schippers even tijd hadden voor het
interview. Weigeringen kwamen niet voor. Enkele schippers zijn via het telefoonboek
bepaald. Zij volgden de bewonersprocedure en zijn thuis geïnterviewd. Eén schipper
is buiten Heteren, aan een loswal, geïnterviewd.
Bij derecreanten zijn tweeprocedures gevolgd. Deeneisgelijk aandiebij de schippers:
ernaar toe gaan en vragen. Dit is gebeurd in de camping aan de Bijland. De zoon van
de eigenaar van de camping heeft hierbij bemiddeld ende onderzoekers geïntroduceerd.
In de andere procedure is de campingbeheerder gevraagd gasten voor het onderzoek
te interesseren. De onderzoekers kregen later de namen en adressen van deze mensen
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en maakten dan een afspraak. Dereceanten van de camping aan de Bijland (14) zijn
geïnterviewd in hun tent of caravan, die van de camping bij Aerdt (3) thuis.

Representativiteit
Eenbezwaardatweltegenkwalitatiefonderzoekonderkleinergroepenwordtingebracht
is,dathetnietrepresentatief zouzijn.Devraagdaarbij is: representatief waarvoor.Het
onderzoek is wel representatief voor de kwaliteiten van het object, of dit nu het
landschap,dehaven ofdeBijland alsrecreatiepias is,echternietvoorkwaliteiten van
hetsubject, of dit nubewoners, schippers of recreanten zijn. Er wordt géén uitspraak
gedaanovereigenschappenvanschippers,wèlovereigenschappenvaneengoedehaven
volgens schippers, niet over de aard van bewoners, maar wel over de aard van het
landschapzoalsbeleefd doordebewoners,ongeachtwie.Nagegaanwordtwelkelandschapskwaliteiten er zijn in de beleving van mensen, niet hoe verschillende groepen
mensen metdielandschapskwaliteiten willen omgaan.Datlaatstewordtbepaald door
debelangendiedegroepenbij hetlandschaphebben.Diebelangen spelenechtergeen
rol in de waarneming van de kwaliteiten zelf; kwaliteiten zijn universeel, die ziet
iedereen.Indeonderzoeksliteratuurisditherhaaldelijk gesignaleerd.VolgensAlexander
is90tot95% overeenstemming overfundamentele omgevingskwaliteiten eerderregel
danuitzondering.Richtmenonderzoekderhalveopaspecten vanhetlandschap, zoals
aanwezigelandschapskwaliteiten,ofopaspectenvandehaven, zoalsgewenstevoorzieningen, en niet op aspecten van mensen,zoals leeftijdsverschillen, dan is een kleine
steekproef ookalvoldoenderepresentatief (Staats 1988,Richards 1990),zekeralsmen
ervoor zorgt dat de kans op het vinden van relevante informatie in de steekproef zo
groot mogelijk is. Vandaar dat de selectie enigszins gestuurd is.

Steekproef
Uiteindelijk was de steekproef als volgt samengesteld:
Bewoners van Spijk, Tolkamer en Lobith (16);
Schippers (16);
Recreanten, zowel nederlanders als duitsers (17).
Delocatie van degeïnterviewden isweergegeven infiguur 5.Verder zijn gesprekken
gevoerd met een aantal informanten, te weten vertegenwoordigers van:
de Heemkundige Kring;
SOS (Stichting Aktie Comitee Steunt Onveranderd Spijk);
Stichting Verontruste Spijkse Jongeren;
De Watersportvereniging;
De Gemeente, voor zaken betreffende de ruimtelijke ordening;
Het Recreatieschap Oost-Gelderland, beheerder van o.a. De Bijland.
Dit waren afwijkende gesprekken, direct gericht ophun belang bij de nieuwe haven.
DetweeSpijkse Stichtingen vormen alshetwaretweeuitersten vaneen schaal.Beide
zijn slechtsklein.DebewonersvanSpijk zittenoverwegend ineenpositietussendeze
extremen in.
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Enquête
De enquête bevat drie onderwerpen: 1) de huidige landschapskwaliteiten, visueel en
functioneel; 2) de invloed van veranderingen daarop, zowel afgelopen als toekomstig
(de autonome ontwikkelingen); 3) de mening over de nieuwe uitwijkhaven. 1 en 2
bepalen samen de gebiedskwaliteiten. Ze vormen het kader waartegen 3 beoordeeld
wordt. De gesprekken zijn samengevat door de onderzoekers. Er worden alleen
meningen vermeld die door minstens de helft van een groep zijn genoemd. Dit betreft
zowel de zaken waarnaar expliciet gevraagd is, als zaken die spontaan zijn genoemd;
hiertussen wordt geen onderscheid gemaakt. De vragenlijsten staan in bijlage 1. Naast
de algemene onderwerpen, deaanwezige gebiedskwaliteiten endekeuze van het navenalternatief, heeft elkegroep ooknog specifieke invalshoeken: debewoners hetlandschap,
schippers de inrichting van de nieuwe haven en recreanten de Bijland. Ook bewoners
en recreanten zijn wel vragen gesteld over de inrichting van een nieuwe haven, maar
zij bleken daarnietwezenlijk andere ideeën overtehebben dan deschippers. Bovendien
interesseert hethen minder. Hetzelfde geldt voorrecreatie en wonen. Derecreanten gaan
vooral in op de beïnvloeding van de recreatiemogelijkheden, de bewoners op wat een
locatie betekent voor hun directe woonomgeving. Zïj zijn daar "expert" op en blijken
daar ook inderdaad genuanceerder over te denken dan de andere groepen. Hoewel elke
groep zijn eigen belangen heeft, kunnen ze uiteindelijk toch voor hetzelfde alternatief
kiezen, zij het vanuit verschillende standpunten en overwegingen. Ook de relevante
omgevingskwaliteiten kunnen per groep verschillen.
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3 Landschapsbeleving door bewoners

De aanwezige landschapskwaliteiten bepalen voor de bewoners voor een belangrijk
deel "hethuidige leefklimaat". Een anderbelangrijk deel zijn de autonome ontwikkelingen. Samen vormen deze het kader waartegen de effecten van de uitbreiding van
deuitwijkhaven worden afgewogen. Vrijwel alleondervraagden komen uitde streek.
Hetblijktmogelijk hunbelevingopeenaantalkenmerkenofkwaliteitentebeschrijven
die ook al in eerder onderzoek zijn gevonden, de dominante waarnemingskenmerken
(Coeterier 1987). Dit zijn:
eenheid en delen binnen de eenheid;
gebruik;
historisch karakter;
natuurlijkheid;
ruimtelijkheid;
onderhoud en verzorging.
In andere studies zijn ooknog anderekenmerken gevonden, zoals bodemgesteldheid,
maar in de beleving differentieert dit landschap daar niet op.De kenmerken worden
hieronder besproken. Ter illustratie wordt uit de interviews geciteerd. Tot slot wordt
het effect van autonome ontwikkelingen besproken.

3.1 Eenheid
HetlandschapvandegemeenteRijnwaarden wordt sterkalseeneenheidervaren,met
een uitgesproken eigen karakter. "Dijken, landerijen ertussen, het water, allespast bij
elkaar", "Van Spijk naar Pannerden is er geen verschil, het is overal hetzelfde; veel
dijkjes, veelkleinestukjeswater,kleinebosjes".DezeeenheidwordthetGelderseEiland
genoemd. Oudere bewoners hebben vaak nog het gevoel op een eiland te leven, min
of meer geïsoleerd van bijv. Zevenaar (maar niet van Elten). Het overkoepelende- of
synthesekenmerkvanhetlandschapvanhetEilandis(ofwastotvoorzeerkortgeleden)
dat het landschap gemaakt is door de rivier. D.w.z., een patroon dat zich regelmatig
vernieuwt, maar steeds volgens eenzelfde proces; dus een stabiel landschap met een
hogematevandynamiek.Ditkanleidentotschijnbaar tegenstrijdige uitspraken,zoals:
"Hetlandschapverandertwelhard,bijv.dedijken(groter,breder,hoger),maareigenlijk
verandert het landschap zélf niet." Vrijwel alle ondervraagden vonden de rust in het
landschap het voornaamste en meest karakteristieke kenmerk.
Hetlandschappelijk patroonwordtvooralgekenmerktdoorkrommelijnen (eenverschil
metTwenteis"hetontbrekenvandiemooierechtelanen"),vanderivier,vansträngen,
kreken en dijken (horizontaal), maar ook de geaccidenteerdheid van het gebied, ook
doordijken (verticaal),hoewelhetmicroreliëf doorafgravingen vrijwel isverdwenen,
wat men jammer vindt. Krom is ook: niet strak gepland. Dit geeft een gevoel van
vrijheid: "HetishierveellosserdaninWinterswijk, hierzijnveelmindervasteregels",
"geen strak geheel, denatuur kan hier nog zijn gang gaan enje leeft ook dicht bij de
natuur".Dichtbijdenatuurlevenkomtmetnameookdoorhetregelmatigehogewater,
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"hetwildewater, devrije loop". "Hetlandschap isnog wild,eenbeetje oerachtig". Naar
Zevenaartoewordt hetlandschap geleidelijk rechterenrationeler. Hetwater verdwijnt,
erkomt meer akkerbouw enminder natuurenmeerbebouwing enverkeer; het landschap
wordt dan vlakker en grootschaliger. In feite houdt de eenheid op na de brug over de
Rijnstrang. Bij de snelweg Zevenaar is het echt van karakter veranderd.
Het landschap van Het Eiland wordt ook in een groter verband gezien. Een bewoner
sprakvan "een symmetrie" tussen het landschap tenNoorden enten Zuiden van de Rijn,
metdeRijn als verbindende schakel ènalsintegraal onderdeel, "linksenrechts [=noord
en zuid van de rivier] iseen eenheid". De meeste ondervraagden komen echter niet vaak
aan de Duitse kant.
Delen binnen de eenheid
Binnen de eenheid van het Eiland worden een aantal grotere delen onderscheiden, elk
metzijn eigen invulling opdedominante waarnemingskenmerken, duselkmetzijn eigen
typische gebruiksvorm, zijn eigen vorm van natuurlijkheid, zijn eigen ruimtelijkheid,
zijn eigen vorm van beheer, enz. Dit zijn:
— De rivier met de uiterwaarden, zijn scheepvaart en "afgeleide" activiteiten, zoals
de werf;
— De Bijland, met zijn recreatie, maar ook gezien als natuur;
— De natuurgebieden, met name de strängen zoals de Oude Waal, maar ook de
uiterwaarden en de zand- en kleiwinputten. Ze worden gekenmerkt door "wilde"
natuur, het zijn plekken waar de natuur nog zijn gang kan gaan.
— Landbouwgebieden ,waartoe óók weer deuiterwaarden behoren. Deze hebben ook
natuur, maar dat is meer "getemde" natuur.
Bij deze delen zijn een aantal opmerkingen te maken.
Scheiding en verweving
Historisch en qua beeld hoort de rivier bij het landschap, maar economisch/functioneel
is de rivier een eigen wereld, met eigen activiteiten. Dit is niet alleen scheepvaart en
alles wat daarmee te maken heeft, maar ook de steenindustrie. Dit geldt ook voor de
Bijland. "De Bijland hoort bij het landschap, maar wat activiteiten betreft is 't apart."
Bovendien is de Bijland ook nog apart omdat hij een eigen "eigenaar" heeft, met een
eigen beheer en eigen regelingen (het Recreatieschap, zoals RWS op de rivier).
De uiterwaarden vormen een belangrijk onderdeel van drie van de vier delen (alleen
niet van de Bijland). Daarmee vormen ze ook de verbindende schakel of overlapping
tussen diedelen. "Deuiterwaarden horen bij de rivier ènbij hetlandschap, samen vormt
dat één geheel".Ditgeldt ookvoor functionele aspecten. Bij hoog water lopen ze onder
(=rivier),ergrazen koeien (landbouw) en door deafgravingen iserveel natuur. In deze
functies kunnen verschuivingen optreden: "Nu zijn de uiterwaarden vooral natuur,
vroeger was dat meer landbouw". Het feit dat de uiterwaarden tot meerdere delen
behoren maakt, dat er in de beleving een sterke mate van verweving bestaat, hoewel
de fysieke begrenzingen van de delen hard zijn.
Overigens hebben meer elementen zo'n "dubbelrol", zowel naar beeld als naar functie,
bijv. de Bijland is recreatie èn natuur, de dijk is rivier èn land, de haven is rivier èn
wal, landbouw is natuur èn ontginning (de mentaliteit van veel boeren is nog steeds
sterk natuurgericht), de ruimte is weids èn besloten, de natuur is wild èn getemd, op
de rivier zit ook recreatievaart, enz. Dit alles versterkt het gevoel van verweving.
Behalve deuiterwaarden maakt ookhet waterdeel uit van drievan devierdelen (alleen
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niet vanhet landbouwgebied).Hetheeft verschillende vormen:rivier, strängen,zandafgravingsplassen en tichelgaten. De strängen zijn bochtig, smal, langgerekt, met
glooiende oevers en niet erg diep. De afgravingsplassen zijn diep, recht afgestoken,
terwijl de begroeiing wat meer aangeplant is, hoewel die na verloop van tijd wel
verwildert.Hetgevoelvanverwevingwordttenslottenogversterktdoordathetstrangengebied geografisch gezien "rond loopt; daardoor lijkt het overal te zijn".
Enerzijds dusverweving.Anderzijdsechter,omdatdedelentocheenuitgesprokeneigen
karakterhebben,kanmenopkorteafstand óókeen sterkcontrast ervaren,bijv. tussen
deBijlandenheterachtergelegennatuurgebiedvandeOudeWaal,oftussenlandbouwen natuurgebieden. Dit is een contrast naar beeld èn naar activiteiten, bijv. tussen
getemdeenwildenatuur,oftussendrukenrustig.Zo'ncontrastervaartmenmetname
opdeRijndijk, visueelèndoorzijnfunctie vanwaterkering,zekernade dijkverhoging
en -verzwaring. Hij scheidt water en land; binnendijks en buitendijks zijn duidelijk
verschillende belevingswerelden.
Contrasttussendedelenvanhetlandschapwordtpositiefbeleefd. Binnendedelenmoet
echter eenheid en samenhang bestaan, zowel naar beeld als naar functie, bijv.: "De
peppelaanplant achter bij het voetveer naar Millingen (eigenlijk een natuurgebied) is
houtproductie; dat is niet mooi, dat hoort daar niet", en: "Een natuurcamping in de
Ossenwaard is een aantasting van het agrarisch gebied; dan wordt alles natuur; de
afwisseling tussen landbouw ennatuur isjuist erg belangrijk", "Langs de Rijn hebje
deuiterwaarden, dat isnatuurgebied; deloswal vormt daareen contrast mee;de stilte
is ook weg door het zware verkeer. Het natuurlijke karakter is daar definitief weg"
(zowel naar beeld als naar functie).
Interne differentiatie
Zo wordt er verschil in landbouwgebieden gezien. Bij Lobith en Herwen is het kaler
en opener danbij Spijk. Uit defoto's blijkt dat delandbouw twee gezichten heeft: 1)
akkerbouw, zowel geassocieerd met bebouwing als met grootschaligheid (intensieve
occupatie); en2) weilanden, vooral geassocieerd metnatuur (meer extensief). Verder
zijnerdeverschilleningewassen,inouderdomvandeboerderijendingendiedaarmee
samenhangen zoals hoogteligging, heggen, e.d.
Ookdenatuur isintern sterk gedifferentieerd. Erisveelvariatiein flora enfauna. "Je
vindt van alles overal", "qua natuur hebje hier alles bij de hand, zelfs een visotter".
Niet alleen natuur en landbouw vertonen veel variatie, ook de dorpen verschillen in
karakter.HetoudeLobithenSpijk=steenfabriek, HerwenenAerdt=landbouw,Tolkamer
=haven enrivier.Tenslotte iserookdifferentiatie ophoger schaalniveau. Hoewel het
rivierenlandschap overdegrensdoorlooptzijndeeenhedennatuurinDuitsland groter.
OphetEiland zijn hettelkensmaarkleine stukjes terwijlje inDuitsland grote stukken
natuurgebied hebt.
Continuïteit
Ditbetreft beeldèngebruikvanhetlandschap.Omdathetlandschapsvormende proces
weliswaar steeds hetzelfde is,maar hetpatroon zich steeds vernieuwt, kan de ligging
vanplekkeneentoevalligeindrukwekken. "DeBijland hadookbovenHerwenkunnen
liggen. In feite kan hij overal liggen, waar ze maar afgraven." Dit geldt ook voor de
strängen."Derivierheeft zijnloopettelijkemalenverlegd."Dietoevalligecombinaties
"maken hetjuist leuk". De invulling van het patroon gaat nog steeds door. Er is nog
steedshoogwateren "erkomennog steedsnieuwezandwinputten, metnietonaardige
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