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Woord vooraf

De Gelderse PoortisindeNadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) vandeVierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, en in het Natuurbeleidsplan, aangewezen als
één van de gebieden waar door natuurontwikkeling een omvangrijk natuurgebied
moet ontstaan. De Stuurgroep van de Gelderse NURG-projecten heeft DLO-Staring
Centrum opgedragen de toekomstmogelijkheden voor De Gelderse Poort (DGP) te
onderzoeken.
Als aanvulling op dit project heeft de directie LNO-Gelderland, namens de Stuurgroep,aan DLO-Staring Centrum deopdracht verleend omde historisch-geografïsche
inbreng in de planvorming te verzorgen. Daarbij stond de evaluatie van de
verschillende planvarianten ten opzichte van dehistorisch-geografïsche informatiewaarden in de Gelderse Poort centraal.
Het onderhavige rapport vormt samen met het hoofdrapport over toekomstmogelijkheden vannatuurontwikkeling indeGelderse Poort (Harmsen Roos-Klein
Lankhorst 1994) en het deelrapport over de landbouw (Van Eek, 1994) de
wetenschappelijke verantwoording van de gevoerde methode endebereikte resultaten.

De schrijver dankt J.R. Mulder (afdeling Veldbodemkunde van DLO-Staring Centrum)
voor het beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens en het bediscussiëren van de
relatie bodemkunde, archeologie enhistorische geografie. Een deel van zijn inbreng
is ook terug te vinden op de Globale Relictenkaart, die bij dit rapport is gevoegd.
Daarnaast gaat dankuit naar G.J. van Dorland en J. Onderstal (afdeling Kartografie
en visuele technieken, sectie thematische kartografie) voor het converteren en
verwerken van het kartografisch basismateriaal tot de Globale Relictenkaart.

Samenvatting

In de Gelderse Poort, het meest oostelijke deel van het Gelders rivierengebied, zijn
in het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) door DLO-Staring
Centrum integrale planvarianten ontwikkeld met betrekking tot natuurontwikkeling.
In dit rapport zijn deze planvarianten geëvalueerd voor historisch-geografische
informatiewaarden die in de Gelderse Poort aanwezig zijn. Daartoe is een globale
relict-inventarisatie uitgevoerd die zijn weerslag heeft gevonden op de Globale
Relictenkaart. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen relicten die alleen een eigen,
intrinsieke waarde hebben en relicten die daarnaast ook een sterke landschappelijke
uitstraling hebben. Alleen deze laatste relicten, die fungeren als blikvanger in een
wijds rivierenlandschap, zijn bij de evaluatie in ogenschouw genomen. In het rapport
worden enkele hoofdlijnen van de historisch-landschappelijke ontwikkeling van de
Gelderse Poort beschreven. De geselecteerde relicten en verzamelingen van relicten
(zogenaamde relict-ensembles) geven samen een goed beeld van de historischgeografische ontwikkelingen van de Gelderse Poort. De combinatie van deze
informatiewaarden en de zichtbaarheid in het landschap van de geselecteerde relicten
en relict-ensembles vormt de historisch-geografische informatiewaarde.
De integrale planvarianten als uitwerkingen van koersen voor natuurontwikkeling
zijn geëvalueerd op hun invloed op historisch-geografische informatiewaarden. Eerst
is beschreven hoe algemene,niet nader gelokaliseerde natuurdoeltypen zich verhouden
tot historisch-geografische informatiewaarden, vervolgens is dit meer in detail
uitgewerkt voor gelokaliseerde natuurdoeltypen in deGelderse Poort.Deze evaluatie
leidde tot een gedifferentieerde waardering van de verhouding natuurdoel - historisch-geografische informatiewaarden: per onderscheiden 16 historisch-geografische
sub-regios werden uiteenlopende scores (gunstig, ongunstig, of afhankelijk van exacte
locatie en/of begrazingsdichtheid) genoteerd. Het was opvallend dat geen van de
planvarianten, ondanks verschillen per sub-regio, in z'n geheel gunstig op de
historisch-geografische informatiewaarden in deGelderse Poort blijkt uit te werken.
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1 Inleiding

HetNederlandserivierengebiedwordt bij uitstek geschikt geacht voor het ontwikkelen
van natuur. Vooral de uiterwaarden komen in aanmerking vooreen terug te spoelen
film: grasland wordt ooibos: cultuurland wordt natuur1. DLO-Staring Centrum te
Wageningen heeft in het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)
in opdracht van deStuurgroep van de Gelderse NURG-projecten gewerkt aan integrale planvarianten die zicht geven op de mogelijkheden van natuurontwikkeling
in de Gelderse Poort. Deze planvarianten zijn onder andere geëvalueerd voor de
historisch-geografische aspecten. In dehoofdrapportage isde essentie van deze evaluatie behandeld2. Dit rapport bevat een nadere uitwerking van de historisch-geografische inbreng in het Gelderse Poort-project.

1.1 Het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gelegen in het oostelijk deel van het Gelders rivierengebied.
Het gebied ligttussen delijn Arnhem-Nijmegen en derijksgrens,ongeveer tot waar
deimposante stuwwalkapen van Hoch-Elten en van Kleef de Rijn slechts een relatief
nauwebedding toelaten.Deze engte is ook denaamgever van het gebied:de Gelderse
Poort, oftewel, toegangspoort tot het oude Gelre vanuit het Kleefse Land.
Hetrivierenlandschapvande GeldersePoort isinbelangrijke mate eendoor de mens
gemaakt landschap:een cultuurlandschap. Doorde wisselwerking binnen een bepaalde
landschappelijke uitgangssituatie tussen bewoningsgeschiedenis en waterstaatsgeschiedenis heeft dit zeer dynamische gebied vorm gekregen. Al ver voor het begin van
dejaartelling warendelen vanhet gebied permanent bewoond. Veel oudebewoningsplaatsen liggen opmarkante punten, ietwat verhoogd in het landschap.De Romeinen
probeerden al invloed uit te oefenen op de plaats waar de Waal zich van de Rijn
afsplitste. Dit thema zou tot in de 20e eeuw de waterstaatkundig ingenieurs bezighouden. Zowel van de oude bewoning, als ook van het voortdurend ingrijpen in de
waterstaat, zijn nog veel sporen in het gebied aanwezig. Zij bepalen in hoge mate
het landschap van de Gelderse Poort.

1.2 Doel van het onderzoek
Het uitvoeren vaninventarisaties van relicten in het cultuurlandschap is een eerste
stap bij historisch-geografisch onderzoek ten behoeve van een planologische
toepassing. Omdetoepassingsmogelijkheden tevergroten wordt vaak een waardering

1
2

Voor het rivierengebied bv. Ooievaar 1987; Levende rivieren 1992; Noordoever Nederrijn 1993.
Harms en Roos-Klein Lankhorst (red.) 1994.
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toegevoegd. Deze is meestal gebaseerd op de historisch-geografische
waarde.

informatie-

In dit rapport wordt nagegaan in hoeverre de voorgestelde planvarianten in de
Gelderse Poort van invloed zijn op de historisch-geografische informatiewaarden
die in dit gebied zo rijkelijk aanwezig zijn.
Hierbij kan een kanttekening worden geplaatst. Het aanreiken van historischgeografische waarden in het cultuurlandschap van de Gelderse Poort in het kader
van natuurontwikkeling is iets anders dat het schrijven van een historische geografie
van het gebied. Het onderhavige verhaal is meer een reactie op de ingrepen die in
de Gelderse Poort worden beoogd en is derhalve slechts globaal van karakter.

1.3 Historische geografie en cultuurhistorie
De historische geografie is in een wat later stadium bij het Gelderse Poort-project
betrokken geraakt en heeft dus het proces van planvorming en -planuitwerking pas
gaandeweg kunnen beïnvloeden. Daarbij leefde aanvankelijk de gedachte dat ook
het beschrijven van de archeologische potenties onderdeel zou moeten uitmaken van
een historisch-geografische inventarisatie, beschrijving en waardering. De meestal
foutief gebruikte begrip cultuurhistorie zorgde hierbij voor enige verwarring. Naast
historische geografie zijn vooral archeologie en historische bouwkunde de hoeders
van het cultuurhistorisch-landschappelijk erfgoed.
Deze verschillende disciplines laten zich als volgt tegen elkaar afbakenen: de
historisch-geograaf beperkt zich tot landschappelijke artefacten die in de historische
periode, die in Nederland in de Vroege Middeleeuwen aanvangt, hun beslag hebben
gekregen. Gegevens in het bodemarchief vormen het studieobject van de archeoloog.
De relatie tussen beide disciplines is in de praktijk van dien aard dat vooral voor
het onderzoeken, beschrijven en waarderen van artefacten uit de Middeleeuwen de
onderzoekers bij elkaar te rade gaan. Dejongere ontwikkelingen zijn voor de archeoloog alleen van belang bij het inschatten in hoeverre het bodemarchief er door is
aangetast. De oudste, vóór-middeleeuwse archeologische vondsten vormen voor de
historisch geograaf soms een hulpmiddel om de latere cultuurlandschappelijke ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen. De historische bouwkunde is in dit onderzoek
slechts zijdelings, als onderdeel van de historisch-geografische beschrijving van het
gebied, aan de orde gekomen. Met uitzondering van enkele kerken en kastelen dateert
het merendeel van de historisch-bouwkundige objecten hoogstens uit de Nieuwe Tijd
(1500-1850) of is jonger 3 .
In het historisch-geografische onderzoek van de Gelderse Poort is een aanzet gegeven
tot verder archeologisch onderzoek. Dit is naderhand, onafhankelijk van het histo-

3

Dat hierbij enige slagen om de arm gehouden moeten worden zal duidelijk zijn. Vooral oude boerderijen
en woonhuizen kunnen achter een 19e eeuwse façade zeker oudere bestanddelen in zich bergen.

14

risch-geografische onderzoek, door de Stichting RAAP uitgevoerd4. Het was niet
mogelijk om de historisch-geografische gegevens en de archeologische informatie
geïntegreerd te presenteren.

1.4 Historische referentie bij natuurontwikkeling
Een van de kernbegrippen binnen de wereld van de natuurontwikkeling is de
natuurlijke referentie. Zo'n referentie heeft totdoel medehet streefbeeld te bepalen.
Naast een geografische referentie natuur elders, in Nederland of in het buitenland)
en een meer theoretisch onderbouwde referentie, worden ook regelmatig historische
referenties gehanteerd. Bij de laatste wordt gerefereerd aan een of meer momenten
in het verleden, die voor het gebied in kwestie aanknopingspunten bieden voor te
herstellen of ontwikkelen natuur.
Er zijn bij het bepalen van historische referenties driebenaderingswijzen denkbaar.
Voor alledrie benaderingswijzen geldt datde historische component zeer verschillend
wordt ingevuld en uitgewerkt:
er wordt een moment in het verleden gekozen waarop de menselijke ingrepen geacht worden nog niet te hebben plaatsgevonden, of van dien aard waren dat een
grotendeels natuurlijk landschap nog aanwezig was;
er wordt op basis van oud kaartmateriaal een moment in het verleden gekozen
dat vervolgens zo goed mogelijk wordt gereconstrueerd;
- er wordt, een beeld geschetst van de dynamiek in deuiterwaarden enkele eeuwen
geleden5. Soms levert dit zulke gedetailleerde informatie op dat door speciale
ingrepen in het gebied (zoals ontkleien), een meer historisch verantwoord
streefbeeld lijkt te kunnen worden verwezenlijkt
De eerste benadering vermogen wij niet goed tekunnen overzien. Wel is duidelijk
dat de menselijke invloed op het landschap ook in een verder verleden zeker niet
moet worden onderschat. Juist in de Gelderse Poort was spreke van een grote landschappelijke dynamiek; debetekenis vaneen historische referentie opbasis van oud
kaartmateriaal is hier op z'n minst onduidelijk. De laatste benaderingswijze wordt
momenteel ineen aantal gebieden inpraktijk gebracht enzaltezijner tijd zekernader
geëvalueerd dienen te worden.

4

Asmussen 1993.
Ook hierbij wordt vaak teruggegrepen op oude kaarten. Voor de rol die veel van deze kaarten (waaronder
kaarten die als onderdeel van een juridisch proces werden gebruikt) spelen bij bepaalde opvattingen over
natuurbouw zie: Overmars 1991 en 1992. Hierbij is een kanttekening op zijn plaats. Vooral de kaarten met
juridische status die bij het zogenaamde historisch-morfologische onderzoek een rol spelen,blijken, volgens
eenmondelinge mededeling van W.Overmars, omeen aantalpragmatische redenen los vande processtukken
in ogenschouw te zijn genomen.
5
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1.5 Historische geografie en planning
Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort borduurt, rekening houdend met trends in
het ruimtegebruik en beleidsdoelstellingen, voort op de potenties die in het gebied
aanwezig zijn, of die door enkele ingrepen in het landschap kunnen worden aangebracht of worden versterkt. De historisch-geograaf moet zijn uitspraken, zijn waardebepaling, baseren op wat nu nog in het cultuurlandschap aanwezig is. Vervolgens
kan worden bezien hoe deze historisch-geografische informatie in de voorgenomen
natuurontwikkelingsplannen zoveel mogelijk behouden kan worden.

1.6 O p b o u w van het rapport
In dit rapport wordt eerst aandacht besteed aan de gebruikte bronnen en aan de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 3 worden enkele hoofdlijnen in de historischlandschappelijke ontwikkeling van de Gelderse Poort beschreven. In het volgende
hoofdstuk worden de historisch-geografische informatiewaarden uitgelegd. Hoofdstuk
5 geeft een beschrijving van de relicten en relict-ensembles zoals die op de Globale
Relictenkaart van de Gelderse Poort (Kaart 1) zijn opgenomen. In hoofdstuk 6 worden
de historisch-geografische informatiewaarden en de natuurontwikkeling naast elkaar
gelegd. Het rapport wordt afgesloten met enkele conclusies en worden aanbevelingen
voor nader onderzoek gedaan. Bij dit rapport zijn twee aanhangsels en een kaart
gevoegd.
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2 Historisch-geografisch onderzoek

2.1 Gebruikte bronnen
Hoewel over verschillende aspecten van de geschiedenis van de Gelderse Poort
publikaties bestaan6, wacht het gebied nog op een gedegen geïntegreerde historischgeografische beschrijving van ontginningen, bewoning en waterstaatsgeschiedenis.
Wel gaf een aantal regionale studies voldoende aanknopingspunten om een globale
beschrijving van de genese van de Gelderse Poort te kunnen geven.
Een zeer belangrijke bron voor de wat meer recente geschiedenis van het rivierengebied en zeker van de Gelderse Poort is de rijke verzameling (rivier)kaarten die
vanaf de 17e eeuw het proces van beheersing door de mens van de rivieren heeft
begeleid7. Voor ons globale onderzoek was de topografische kaart van circa 1850
een belangrijk hulpmiddel8. Deze bron geeft voor wat betreft kaartprojectie en -schaal
een betrouwbaar beeld van het bewoonde landschap dat veelal nog belangrijke
aanknopingspunten met de eeuwen daarvoor in zich draagt. Tevens biedt deze kaart
de mogelijkheid om het midden-19e eeuwse landschap relatief eenvoudig te
vergelijken met de recente situatie. Naast de historisch-kartografische bronnen en
literatuurgegevens staan ons echter nog andere bronnen terbeschikking. Dit betreft
diverse series recente thematische kaarten (geomorfologie en bodemkunde), die door
ons vanuit historisch-geografische invalshoek zijn geïnterpreteerd.
Zeker met ouderekaarten literatuur is het noodzakelijk enige terughoudendheid te
betrachten. Oudere kaarten zijn vaak ontstaan uit compilaties van zeer divers
basismateriaal en moeten evenals de oudere literatuur worden bekeken ophun betrouwbaarheid, daarbij gebruik makend van de nieuwere inzichten in de historische
geografie, de waterstaatsgeschiedenis en de fysische geografie.
Een belangrijke bron van informatie is gebiedskennis, opgedaan in het veld. Naast
het bureauwerk is dan ook veldwerk verricht. Daarbij zijn ook de resultaten van de
evaluatie in het landschap getoetst.

6

Over de bewoning tussen de Vroege Ijzertijd en de Merovingisch/Karolingische Tijd: Willems 1981;over
18eeeuwse waterstaatsgeschiedenis: Van de Ven 1976en Van deVen 1993,p. 136-140;Wartena 1966;over
de bewoningsgeschiedenis van Ooypolder en Duffelt: Gorissen 1975;over de bewoonbaarheid in relatie tot
debodemgesteldheid: Pons 1952enMulder 1989;overdehistorischebouwkunde:terKuile 1958;de Beaufort
enVandenBerg 1968;Schulte 1983;overdehistorischegeografie vanhetaangrenzendeKleverland: Burggraaff
1992; Unteren Niederrhein 1993.
7
Voor rivierkaarten en hun kartografen voor periode tot 1750: Donkersloot-de Vrij 1981,p. 36-37; voor de
periode 1750-1850:Koeman 1963,p.77-82;voordelaatste 150jaar:Boode 1979.Voordeelgebiedenzijn oudere
kaarten aanwezig,die echter qua tijdstip van vervaardiging, grootte, schaal enbetrouwbaarheid nogal kunnen
verschillen.Hierbijlaatikhetprobleemvanhethergebruikvanouderegedruktekaartenineen gemoderniseerde
vorm (nieuwjaartal, quasi moderne opvulling voor wat betreft begroeiing etc.) nog buiten beschouwing.
8
Hetbetreft nietalleendebekendezwart-wituitgavevandeTopografisch enMilitaireKaartvanhet Koningrijk
derNederlanden(TMK),maarookdegekleurdemanuscriptkaartenvoordezeuitgave,dezogenaamdeNetkaarten.
Deze kaarten zijn bij DLO-Staring Centrum aanwezig op schaal 1 : 25 000.
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2.2 Onderzoeksmethode
In de inleiding is gesteld dat '...wordt nagegaan in hoeverre de voorgestelde
planvarianten in de Gelderse Poort van invloed zijn op de historisch-geografische
informatiewaarden die in dit gebied zo rijkelijk aanwezig zijn'. Daartoe is een
inventarisatie van oude elementen in het huidige cultuurlandschap uitgevoerd. Deze
oude elementen noemen we relicten. Daarbij fungeerde de aanwezigheid van deze
elementen op topografische kaarten van rond 1850 als eerste arbitraire selectiecriterium. Daarnaast zijn nog enkele belangrijke jongere relicten in beschouwing genomen.
De historisch-geografische betekenis van deze relicten kon deels met behulp van bestaand onderzoek worden achterhaald.
Voor de historisch-geografische informatiewaarde van afzonderlijke relicten en van
relictgroepen (de zogenaamde relict-ensembles) bleken niet alle relicten in de Gelderse Poort relevant te zijn. De meeste relicten hebben alleen een intrinsieke waarde:
een oude kerk is een bouwkundig monument. Daarnaast heeft de kerk een landschappelijke uitstraling (uitstralingswaarde). De uitstralingswaarde van een relict wordt
in dit onderzoek gelijk gesteld aan diens zichtbaarheid in het landschap: zij fungeert
als blikvanger in een wijds rivierenlandschap; de locatie van de kerk is pas te
begrijpen in, maar maakt ook onderdeel uit van een historisch-ruimtelijke context.
Het is de combinatie van de intrinsieke waarde van de afzonderlijke relicten of
relict-ensembles en de historisch-ruimtelijke context die bij het vaststellen van de
historisch-geografische
informatiewaarden in het Gelderse Poort gebied tot
uitgangspunt is genomen. Relicten en relict-ensembles 9 die zowel een intrinsieke,
als ook een landschappelijke uitstraling hebben maken onderdeel uit van de Globale
Relictenkaart 10 (Kaart 1). Voor deze gewaardeerde relicten en relict-ensembles is
nagegaan hoe ze worden beïnvloed door de natuurontwikkelingsplannen (de integrale
planvarianten).

9

Zie volgende hoofdstuk.
Zie hoofdstuk 5.

10
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3 Enkele hoofdlijnen in de historisch-landschappelijke ontwikkeling van de Gelderse Poort

Alvorens aandacht te besteden aan de historisch-geografische informatiewaarden
die in de Gelderse Poort aanwezig zijn, worden eerst in het kort de historisch-geografische ontwikkelingen in de Gelderse Poort beschreven11

3.1 Fysisch-geografische grondslag
Vanaf de laatste ijstijd tot aan de 14eeeuw hadden de verschillende takken van de
Rijn tussen de hoogten van Elten en van Kleef (de Gelderse Poort) min of meer vrij
spel.Voordat derivierenin deLateMiddeleeuwen doorbandijken werd vastgelegd,
konden bij hoge waterstanden Rijn- en Maaswater in een kilometers breed bed
uitstromen. Daarin werd door het water meegevoerd materiaal afgezet. Het meest
groffe materiaal vormdedichtbij derivierde oeverwallen. Het systeem van oeverwallen, verlanderivierbeddingenen -strängengetuigt van deactiviteit vaneen zich steeds
weer verleggendrivierstelsel.Als enkelevastepuntenbinnen ditdynamische geheel
fungeerden de genoemde stuwwalresten, maar ook de zogenaamde Kreftenheye-afzettingen, ouderefluviatiele afzettingen die tegen latereriviererosieweerstand hebben
geboden. Het oude dorp Lobith ligt op zo'n hoogte (zie fig. 4).

3.2 Ontginning en bewoning
De oudste historisch-landschappelijk gegevens over de menselijke invloed in het
rivierenlandschap van de Gelderse Poort dateren uit de Romeinse Tijd12. Archeologische opgravingen in woerden, of pollen (al dan niet opzettelijk opgehoogde
woongronden) die merendeels op oude oeverwallen liggen, of in het Rijnstrangengebied, hebben Ijzertijd-, Romeinse, Merovingische en Karolingische vondsten opgeleverd. De overige bewoning in het gebied ten noorden van de Rijn/Waal dateert
voornamelijk uit deLateMiddeleeuwen of isjonger. In de zuidelijke Liemers bestaat
ereen directe relatie tussen de voortschrijdende ontginningen in de 12een 13eeeuw
ende stichting van een reeks hofsteden. In het zuidelijk deel van de Gelderse Poort
was in de Romeinse Tijd vooral de Duffelt vrij intensief bewoond. Na een caesuur
in de bewoning nam in de Karolingische Tijd de bewoning weer toe.

11

Deze schets is voor wat betreft het noordelijk deel van de Gelderse Poort (de Over-Betuwe, de
Driedorpenpolder enhet zuidelijk deel van deLiemers) gebaseerd op DeBont enRenes 1988,proefblad 1de
GeldersePoortenhetvoordezekaartverzameldebasismateriaal;hetzuidelijkedeel(deOoypolder,deErlecomse
Polder en de Duffelt) is beschreven door Mulder 1989.
12
De eerste eeuwse vermelding Carvio ad molem sepultus est (Künzel,Blok en Verhoeff 1988,p. 178en de
daarin genoemde literatuur over localisatie- en identificatieproblemen).
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In de loop van de eeuwen zijn verschillende nederzettingen door zich verleggende
rivierlopen opgeruimd, of gereduceerd (fig. 2). Zo werd het oude dorp Ooy in de
12-13e eeuw verzwolgen. De tegenwoordig feitelijk buitengedijkte kerk van OudZevenaar13 getuigt van het aantasten van de woongronden door een oude Rijnloop.
De hier geschetste grotere landschappelijke verbanden (oeverwallen, kommen en
uiterwaarden) hebben grote invloed gehad op het bebouwingspatroon en het
grondgebruik. Vanouds lagen de boerderijen en het akkerland op de oeverwallen.
De achter de oeverwallen gelegen kommen werden extensief gebruikt; er vond geen
permanente bewoning plaats. Pas na de bedijkingen werd het mogelijk om deze kommen te ontwateren en intensiever te gebruiken. In de uiterwaarden staat bijvoorbeeld
een groot deel van de steenfabrieken, maar ook de vaak veel oudere individuele
woonterpen (pollen) zijn daar te vinden.

3.3 Bedijking
In 1328 werd de eerste dijkbrief voor de Liemers uitgegeven, waarin onder andere
de onderhoudsplicht voor de Betuwse Bandijk is vastgelegd. Niet het hele dijkvak
zal van het eerste helft van de 14e eeuw dateren: delen zijn als oorspronkelijke
dorpsbedijkingen ongetwijfeld ouder. Er hebben in de loop van de eeuwen nogal
wat verleggingen plaatsgevonden. Ook de Betuwse Bandijk, die tevens de latere
Driedorpenpolder (Pannerden, Aerdt en Herwen) omsloot, is omstreeks die tijd
aangelegd. Hierin hebben zich ook veranderingen voorgedaan: de dijk bij Aerdt is
een voorbeeld van een teruggelegde dijk, een inlaagdijk (fig. 1).

water
Inlaagdjk
overigedijkenenkaden

Fig. 1 18e eeuwse inlaagdijken in het noordoostelijk deel van de Gelderse Poort

13

Ter Kuile 1958, p. 182-184.
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Fig. 2Eenindrukvanhetzichindeloopdereeuwen verleggendeRijnsysteem volgensPons1952,
o.a. op basis van bodemboringen tot 1, 20 m diep. Delen van dit systeem worden echter pas
duidelijk als ook diepere boringen worden gezet

Het systeem van bandijken ten zuiden van de Waal is rond 1300 ontstaan: de Duffeltse Bandijk en dedwarsdijken deHornse Dijk en deWylerdijk vormen samen een
dijkring omdeDuffelt tegen overstromingswater vanuit denog niet bedijkte Ooy(polder) te beschermen14. Kort daarop werd de Ooypolder bedijkt en ontstond de
zogenaamde Cirkel van de Ooy.
Vond een eerste vastlegging van het rivierstelsel in de Late Middeleeuwen door de
14

De naamsbetekenis van 'ooi' is: weideland in riviermeander (Künzel, Blok en Verhoeff 1988).
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aanleg van het doorgaande bandijkenstelsel plaats, de huidige loop van de rivieren
werd in de 18eeeuw voornamelijk door menselijk ingrijpen bepaald (fig. 3).Vanaf
dat moment was er een landschappelijke situatie gecreëerd die in grote lijnen tot op
de dag van vandaag is gehandhaafd.

•ARNHEM

Fig. 3 Veranderingen in de Gelderse Poort tussen 1690 en 1790 (Van de Ven 1993)
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4 Historisch-geografische informatiewaarden

4.1Historisch-geografische ensembles
De geïnventariseerde relicten in de Gelderse Poort getuigen van de eeuwenlange
wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Het is aan de hand van deze relicten
dat zichdebewonings-en waterstaatsgeschiedenis van de Gelderse Poort laat vertellen.Echter,het feit dat er inhet gebied relicten liggen is op zichniet voldoende om
een beoordeling te geven van toekomstige ontwikkelingen. De geïnventariseerde
relicten moeten eerst in hun historisch-ruimteüjke context worden beschreven. Naast
de individuele betekenis van relicten hangen veel relicten op een of andere wijze
met elkaar samen. In deze gevallen spreken we van historisch-geografische
relict-ensembles. Er kan sprake zijn van:
- ruimtelijke relict-ensembles: opkorte afstand van elkaar ligt een aantal relicten;
- temporele relict-ensembles: verschillende relicten in de Gelderse Port zijn in
dezelfde periode ontstaan;
- temporele èn ruimtelijke relict-ensembles: binnen korte afstand van elkaar liggen
verschillende relicten die in dezelfde periode zijn ontstaan.
- functioneel-thematische relict-ensembles: de relicten hebben bijvoorbeeld allemaal
een waterstaatkundige betekenis.Deze relict-ensembles laten zich ophun beurt
weer onderverdelen in temporele en/of ruimtelijke relict-ensembles,
genetische relict-ensembles: de relict-ensembles zijn opgebouwd uit ruimtelijke,
temporele,temporeel-ruimtelijke enfunctioneel-thematische relict-ensembles.Deze
samenhang in genese speelt zich af opeen hoger niveau dan deeerde genoemde
relict-ensembles.
In de Gelderse Poort betreft het vooral:
oude, meest middeleeuwse bewoningssporen;
oude, in aanleg middeleeuwse, bedijkingssysteem;
- individuele relicten of relict-ensembles die informatie geven over de bijzondere
18eeeuwse dynamiekin de waterhuishouding dietot verbuiten deGeldersePoort
een uitstralingseffect had;
- overige bijzondere relicten en relict-ensembles.

4.1.1 Oude, meest middeleeuwse bewoningssporen
Voor het tot stand komen van de doorgaande bedijking beperkte de meeste oude
bewoning in het gebied zichtot de oeverwallen. Alleen in de 'Rijnstrangen' ligt oude
bewoning oppollen (huisterpen).Methet sluiten vandedijkringen en doorhetterugleggen van dijken, is een deel van de oude bewoningsgronden in de huidige
buitendijkse gronden komen te liggen. De pollen liggen duidelijk waarneembaar in
het huidige landschap. Hieruit blijkt dat ook in de uiterwaarden cultuurhistorische
(archeologische èn historisch-geografische) waarden liggen.
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4.1.2 Oude, in aanleg middeleeuwse, bedijkingssysteem
Rivieren hebben hun loop in dit gebied regelmatig verlegd. Dit leidde vóór de aanleg
van de bandijken tot grillige landschapsvormen en een daarbij aansluitende vorm
van bewoning en landgebruik. De doorgaande bedijking heeft ogenschijnlijk de landschappelijke verhoudingen iets meer vastgelegd. Weliswaar hebben er vanaf de late
middeleeuwen voortdurend aanpassingen in het dijkenstelsel plaatsgevonden, maar
de merendeels middeleeuwse bedijkingsstructuur laat zich in het landschap nog goed
aanwijzen. Een aantal meest middeleeuwse kerken, die zich naast, of zelfs in de
dijkzool bevinden, geven niet alleen een indruk van de veranderingen in het
dijkenstelsel, maar vormen tevens in het landschap de blikvangers voor het localiseren
van deze oude dijken15.

4.1.3 Oude waterstaatkundige relicten en relict-ensembles
Het landschap van de Gelderse Poort bevat relicten en relict-ensembles uit
verschillende perioden, die getuigen van een vaak dramatische strijd tegen het water.
De belangrijkste zijn de Middeleeuwen en de 18e eeuw. In de Middeleeuwen is de
doorgaande bedijking van de rivieren tot stand gekomen. In de 18e eeuw is
geprobeerd invloed uit te oefenen op de splitsingsplaats tussen en op de
waterverdeling van Rijn en Waal. Niet kon worden voorzien tot welke rivierdynamiek
dat in korte tijd (een halve eeuw) heeft geleid (zie § 5.2.2). Naast de dijken zijn in
dit gebied zogenaamde overlaten van groot belang (zie § 5.2.3).

4.1.4 Overige bijzondere relicten en relict-ensembles
Een ruimtelijk relict-ensemble ligt bij het dorp Ooy (kasteelruïne, kerk, huisterpen,
middeleeuwse dijken, een overlaat en enkele tichelgaten). Binnen een relatief klein
oppervlak (ca. 1km2) komt daar een clustering van belangrijke historisch-geografïsche
informatiewaarden voor. Naast de genoemde relict-ensembles is de Gelderse Poort
rijk aan bijzondere individuele relicten. Als voorbeeld van zo'n individueel relict
kan Huis Aerdt bij Herwen worden genoemd.
Elk van deze ruimtelijke, temporele, functioneel-thematische, of genetische ensembles
kent dus specifieke relicten die ook voor de historische geografie van de Gelderse
Poort gezichtbepalend zijn. Op de Globale Relictenkaart zijn, naast een aantal vlakelementen, vooral individuele relicten aangegeven. In Hoofdstuk 5 gaan we hierop
nader in.

15

Over de afstanden waarop landschapselementen nog zichtbaar zijn: Nicolai 1971,p. 155-169.
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4.2 Informatiewaarden
Historisch-geografische informatiewaarde bestaat uit twee componenten: de
representativiteit en deuitstralingswaarde of zichtbaarheid. Deeerste component duidt
op de mate waarin bepaalde individuele relicten of relict-ensembles naast hun
intrinsieke waarde de landschappelijke afgeleide zijn van een bepaalde ontwikkeling
in een bepaalde periode vande ontginnings-, debewonings-, of de waterstaatsgeschiedenis van de Gelderse Poort. Zij fungeren alspars pro toto en hebben als zodanig
een historie-verhalendkarakter. De tweede component geeft aan in hoeverre relicten
in het landschap zichtbaar zijn als blikvanger voor dat historische verhaal.
De mate waarin historisch-geografisch belangrijke relicten en relict-ensembles in
het landschap zichtbaar zijn wordt niet alleen bepaald door de aard van het relict
of het relict-ensemble, maar ook door demate van openheid van het landschap. Dit
laatste is veelal een van de te veranderen factoren binnen natuurontwikkelingsprojecten. Zowordt deintrinsieke waarde van eenbuitendijks gelegen pol met (resten
van) middeleeuwse bewoning doorbebossing van deuiterwaarden niet verminderd.
Wel verliest het zijn gezicht en daarmee een groot deel van zijnhistorie-verhalend
karakter. De historisch-geografische informatiewaarde is (tijdelijk?) geminimaliseerd.
Hoewel veel vande voorgestelde veranderingen niet relevant zijn voorde historischgeografische elementen en structuren (de intrinsieke waarde wordt niet aangetast)
doet het geslotener worden van het landschap als gevolg van natuurontwikkeling
afbreuk aan de historisch-geografische informatiewaarden.
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5 Beschrijving van de relicten en relict-ensembles op de globale
relictenkaart

Voor het Gelderse Poort-project is een Globale Relictenkaart gemaakt (Kaart 1).
In de volgende paragrafen zullen verschillende historisch-geografïsche aspecten van
het gebied die op deze kaart zijn opgenomen worden behandeld. We besteden
aandacht aan de oude bewoningspotenties in de Gelderse Poort, aan grootschalige
ingrepen door de mens in het landschap en aan meer specifieke historischlandschappelijke beelddragers in het rivierengebied.

5.1 Historische uiterwaarden en oud cultuurland
Vanouds vond de meeste bewoning plaats op de oeverwallen. Daar lag ook het
intensief gebruikte akkerland. Daarnaast was er in de Late Middeleeuwen ook al
bewoning buiten de oeverwalgordels, namelijk oppollen (bijvoorbeeld in de Ossenwaard) en op een enkele Krefienheye-hoogte, zoals Lobith.
Omdat in de Gelderse Poort natuurontwikkeling vooral is voorzien in de uiterwaarden
langs deRijn en deWaal, langs de westzijde van het Pannerdens Kanaal en in het
gebied van de Rijnstrangen, moet worden stil gestaan bij het feit dat in de context
van het historisch-geografïsche onderzoek het begrip uiterwaard geen eenduidige
betekenis heeft. Door veranderingen in de rivierloop van Rijn en Waal (inclusief
het graven van het Pannerdens en hetBylands Kanaal) endedaarmee samenhangende
verlegging van delen van het bandijksysteem werden deuiterwaarden steeds anders
begrensd. Hierdoor zijn deuiterwaardgronden voordehistorische bewoningsmogehjkheden in het verleden, en dus voor de archeologische potenties, verschillend in te
schatten. We onderscheiden zogenaamdejonge en oude uiterwaardgronden (fig. 4):
- jonge uiterwaardgronden bestaan uit eenkleipakket zonder oude cultuurlagen in
de ondergrond. Mede hierdoor zijn ze (deels) afgeticheld;
- oude uiterwaardgronden hebben meestal een wat dunner kleipakket op oud
cultuurland. In de loop van de eeuwen zijn er delen van de middeleeuwse
bandijken, maar ook vanjongere dijken (bijv. om de Bijland) teruggelegd (zie
fig. 1).Hierdoor is op enkele plaatsen het historisch-binnendijks gelegen oude
cultuurland buitendijks komen te liggen. Deze oude uiterwaardgronden kunnen,
zelfs als ze toch deels zijn afgeticheld, een grote archeologische potentie
hebben16.

16

Vooreenverdereinvullingenuitwerkingvanarcheologischepotentiesinhetrivierengebiedvande Gelderse
Poort verwijzen wij naar de studie van RAAP (Asmussen 1993).
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bewoonbaar (oeverwal)
nietpermanentbewoonbaar (kom)
.^-\ stroomgeulrestanten (schetsmatig)
<4Ü> oudewoongronden
buitendijkse pollen

Fig. 4 Oudebewoningspotenties in deGeldersePoort, opbasis vanbodemkundige gegevens (vrij
naar gegevens van J.R. Mulder)

Oud cuttuuriand
Bandijk, deels
Middeleeuws
find. Kadijk
Ooypolder), deels
teruggelegd,of
uitgelegd

Fig. 5 Grotendeels middeleeuwse bandijken en het 'oude cultuurland'
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In fig. 5is de relatie tussen het oudecultuurland,gronden die zich door de grotendeels middeleeuwse bandijken gezekerd wisten tegen overstromingen en de restanten
van de grotendeels middeleeuwse bandijkensysteem weergegeven17. De witte gebieden zijn historische uiterwaarden, namelijk alle gronden die buiten het door de
bandijken begrensde gebied liggen.Het gegeven datzich in dehuidige uiterwaarden
nog gronden met oude bewoningspotentie kunnen bevinden is op de Globale Relictenkaart aangegeven als al dan niet overslibd oud cultuurland in de historische
uiterwaarden. Ook depollen,ouderdan 1850in het Rijnstrangengebied vallen eigenlijk in de categorie (oorspronkelijk) bewoonbare gronden in de uiterwaarden.

5.2 Grootschalige menselijke ingrepen in het landschap
5.2.1 Graafwerkzaamheden

Tichel-,zand-enkleigaten
Gegravenrivierloop
Vergravenwater/wetering
*

Pol,ouderdan
1850;
dijkbebouwing

Fig. 6 Menselijke ingrepen in het landschap van de Gelderse Poort

De mens heeft in de loop van de eeuwen in de Gelderse Poort veel gegraven (fig.
6). De aanleg van dijken en van verhoogde woonplaatsen (huispollen) maakten het
mogelijk om in het gebied te kunnen blijven wonen. Deze huispollen vormen een
van de specifieke karakteristieken van de historische uiterwaarden in de Gelderse

17

Op de Globale Relictenkaart is de dijk bij Sterrenschans parallel aan het Pannerdens Kanaal abusievelijk
aangegeven als middeleeuwse bandijk (rood). Dit moet zijn: dijk aangelegd tussen 1700 - 1900 (geel).
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Poort. Daarnaast heeft economische exploitatie ook meer recent sporen in het landschap nagelaten, zoals: tichel- en klei- en zandgaten. Ook werden de nodige veranderingen in de rivierlopen tot stand gebracht.

5.2.2 Dijken en kaden
Dijken en kaden vormen in het rivierengebied de basisstructuur van het door de mens
gemaakte cultuurlandschap (fig. 7). In de volgende figuren zijn de dijken en kaden,
onderscheiden naar ontstaansmoment, weergegeven.

Fig. 7 Dijken en kaden in het huidige landschap van de Gelderse Poort

In de Gelderse Poort ligt de wieg van Rijkswaterstaat™'. Hier zijn in de 18e eeuw
waterstaatkundige werken uitgevoerd die begonnen met het graven van het Pannerdens
Kanaal in 1707 en eindigden met de aanleg van het Bijlands Kanaal op het eind van
de 18e eeuw (fig. 8).
Een en ander hangt samen met het feit dat de Waal ten opzichte van de (Oude) Rijn
te veel water was gaan trekken. In 1707 werd het Pannerdens Kanaal gegraven. Hierdoor kon weer meer (maar wel gedoseerd) water naar Utrecht, de IJsselstreek en
vooral naar Holland worden geleid. Kort na deze ingreep -nog in de eerste helft van
de 18e eeuw- ontstond een nieuwe meander in de Rijn. Hierdoor werd Oud-Herwen,
waarvan de geschiedenis terug ging tot in de Vroege Middeleeuwen 19 , letterlijk van
de kaart geveegd. Door deze zich snel naar het noorden verleggende meander dreigde
de Driedorpenpolder in zijn geheel te worden doorgesneden. Hierdoor zou het

18

Het volgende naar Van de Ven 1976.
De oudste vermelding van Herwen dateert van 897.In een 12e eeuwse kopie van deze oorkonde is sprake
van een kerk, een hof en enkele boerenhoeven te Herwen ('...in villa Harauua...') in de Betuwe (Künzel, Blok
en Verhoeff 1988, p.178).
19
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merendeel van het nog 'ongesplitste' Rijnwater weernaar het noorden gaan stromen.
De catastrofale gevolgen voorhet Usselgebied,maar vooral voor Utrecht en Holland,
waren dan niet te overzien. Door de aanleg van het Bijlands Kanaal in dejaren '70
van de 18eeeuw werd de verwoestende werking van deze meander gestopt20. Deze
deels natuurlijke en deels door de mens veroorzaakte ingrepen in de waterstaat hebben
vooral ten noorden van de Rijn een aantal nieuwe dijksystemen opgeleverd.

Fig. 8Dijken aangelegdtussen 1700 en 1900
Infig.9is een drietal kadestructuren aangegeven diein het midden van de 19eeeuw
al aanwezig waren. Het betreft:
- kaden in het stroombed van de 'oude' Rijn (de Rijnstrangen);
- kaden die om een drietal grotere uiterwaarden langs het noordelijke Rijntracée
en langs deWaal liggen.Hierdoor werden deze uiterwaarden tegen niet altehoog
water beveiligd;
- twee dwarskaden in de Ooypolder en de Duffelt. De Querdamm, op de Nederlands-Duitse grens tussen Beek en Zyfflich, is aangelegd om te voorkomen dat
Rijnwater via het Meer zou terugstromen naar de Duitse Düffelt21.

20

ToenhetBijlands Kanaal wasgegraven weigerde deRijn dezenieuwelooptegaanvolgen.In dewinter
van 1775-1776 wasdeRijnmeander dichtgevroren.Bijdeeersteberichten dat stroomopwaarts hetijsbegon
tekruienheeft dedijkgraaf opdrachtgegevenomhetijsinhetnieuweBijlands Kanaallostehakkenenhet
ijsindemeandertelatenzitten.Wathijhooptegebeurde:deRijnnamhetBijlands Kanaalingebruikenliet
demeanderrechts liggen (Wartena 1966,p.31-32).
21
Mulder 1989.
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Kadeouder dan 1850

Fig. 9 Kaden in de Gelderse Poort, die zijn aangelegd vóór 1850

5.2.3 (voormalige) Overlaten
In de beheersing van de waterstaat en ter voorkoming van catastrofes speelden in
het verleden, maar ook nu nog, de zogenaamde overlaten een belangrijke rol (fig.
10). De betekenis van dit fenomeen vereist enige toelichting.

(voormalige) Overlaten

Fig. 10 Overlaten en voormalige overlaten in de Gelderse Poort

Het is een misvatting te denken dat de aanleg van de bandijken ook uiteindelijk een
verhoging van de veiligheid betekende 22 . Door de dijken werden de verschillende
rivierlopen in een relatief smal bed vastgelegd. Het meegevoerde zand en klei hoopte

22

Hetvolgendenaar DeBont 1993a.
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zich in deze smalle strook tussen de dijken op.Hierdoor kwam het winterbed van
de rivier ten opzichte van het land steeds hoger te liggen. 's-Winters konden zich
ijsdammen in derivier vormen diedeafstroom van water blokkeerden: derivier barstte bovenstrooms uit het bedijkte rivierbed. Ookkonden zwakke plekken in de dijk,
of een kweldoorlatende laag onder een dijkpand, leiden tot dijkdoorbraken, met vaak
catastrofale gevolgen. De vele wielen en de zich daaromheen slingerende dijken,
getuigen van deze ellende.
Aanvankelijk stond men tegenover dit watergeweld min of meer machteloos. Men
hoogde delen van de lagere oeverwallen op, ging op terpen wonen23, of verhuisde
naar de dijk. Later is men gaan inzien dat deoverstromingen zelf niet waren tegen
te houden, maar wel in goede banen waren te leiden. Liever dan zich door een overstroming te laten verrassen, bepaalde men zelf waar de rivier mocht overstromen.
Daar werd een verlaagde drempel in de dijk gelegd. Dit was een overlaat. Bijna alle
overlaten in Nederland zijn op deze manier tot stand gekomen24.
Demeeste overlaten lagen in het oostelijke rivierengebied25. Dit hangt deels samen
metde aanleg vande middeleeuwse bandijken. De oudste dijken lagen inhetWestnederlandse veengebied. In de loop van enkele eeuwen zijn de dijken oostwaarts doorgetrokken.Hierdoor werd het natuurlijke overstromingsgebied van de rivieren steeds
kleiner: het verschoof stroomopwaarts.
In de Gelderse Poort is een aantal (voormalige) overlaten aanwezig (fig. 10).In 1745
werd de Spijkse Overlaat (A) in de oude Rijnarm aangelegd. DeLiemerse Overlaat
(B) dateert van 1809. Het overbodig geworden deel van de Liemerse Bandijk (C)
werd afgegraven. De overlaten bij D enE worden hierna besproken (fig. 11).In de
Ooypolder is de Ooysche overlaat (F) aangegeven.
Toen in 1816de bovenmond van de Oude Rijn bij Nederland kwam is uitdrukkelijk
met de oosterburen overeen gekomen dat deze niet mocht worden afgesloten. Pas
na WO II zijn de waterstaatkundinge verhoudingen hier gewijzigd. In 1961 is de
Spijkse Overlaat gesloten en opnormale hoogte gebracht.Het verdrag met Duitsland
bleef echter onverlet van kracht. Daarom ligt erparallel aan het Pannerdens Kanaal
een nieuwe overlaat, de zogenaamde Groene Rivier (D en E in fig. 11). Hierdoor
kan in tijd van nood overtollig rivierwater langs het Pannerdens Kanaal, naar het
vervolg van de Rijn worden afgevoerd.

23

Het is vooral binnendijks niet altijd duidelijk in hoeverre/waar er bij de nu hoger in het land gelegen oude
woongronden sprakeis van secundaire ophoging vaneen al natuurlijke hoogte,of van de aanleg van een terp.
Buitendijks staan bijvoorbeeld de veerhuizen meestal wel op in een keer opgeworpen terpen.
24
Zie voor de belangrijke meer natuurlijk tot stand gekomen Beerse Overlaat: De Bont 1993b, p. 57-59.
25
Overlaten die samenhangen metmilitaireinundatiesystemen zijn, omdatzeinhetGeldersePoortgebied niet
voorkomen, buiten beschouwing gelaten.
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Fig. 11 De zogenaamde Groene Rivier, de enige nog werkende overlaat in de Gelderse Poort

5.3 Historisch-landschappelijke beelddragers
De bovengenoemde relicten en relict-ensembles hingen direct samen met de historisch-landschappelijke ontwikkeling van de Gelderse Poort. In het navolgende komen
de meer specifieke relicten en relict-groepen aan de orde die duidelijk zichtbaar in
het landschap als pars pro toto staan voor de historisch-landschappelijke ontwikkeling
van de Gelderse Poort.

5.3.1 Bandijkbegeleidende kerken
Veel kerken in de Gelderse Poort markeren de plaats van de (middeleeuwse) bandijken (fig. 12)26. Bij de aanleg van de oudste dijken werd zoveel mogelijk bij de van
nature al hoger gelegen gronden, de oeverwallen, aangesloten. Op deze oeverwallen
lagen de oudste bewoningscentra met de daarbij horende kerken. De bandijken
bestaan grotendeels uit met elkaar verbonden oudere dorpsdijken.
De ligging van de kerk van Aerdt en de praktisch buitengedijkte kerk van Oud-Zeve
naar27, weerspiegelen de strijd die door de dorpelingen is gevoerd tegen zich ver-

26

Er is bij de selectie van deze kerken in principe geen onderscheid gemaakt tussen oude kerken en jongere
kerken die ter plaatse een ouder voorganger kan hebben gehad. Toch zijn (delen van) de meeste opgenomen
kerken van hoge ouderdom en gezien hun historisch bouwkundige waarde als monument aangemerkt. Voor
dehistorisch-bouwkundige aspecten van de oude kerken ten westen vanhet Pannerdens Kanaal:De Beaufort
en Van den Berg 1968;voor de Driedorpenpolder en de zuidelijke Liemers:Ter Kuile 1958;voor het gebied
ten zuiden van de Rijn/Waal: Schulte 1983.
27
Ter Kuile 1958.
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plaatsende rivierlopen: bijhetterugleggen vandedijken (ziefig. 1)werd allesin
het werk gesteld omde kerk, waarin door eendorpsgemeenschap fors was
geïnvesteerd, zolang mogelijk te sparen. Bijbeide kerken isdatdanookgelukt.

Këfkon

EKen

HooQ-Btan

Fig. 12 Beeldbepalende bandijkgeleidende kerken in de Gelderse Poort

5.3.2 Forten, steenfabrieken en steenfabriekrestanten
In dehistorische uiterwaarden liggen enkele forten, steenfabrieken en steenfabriekrestanten dieinhoge mate hetkarakter van deuiterwaarden bepalen (fig. 13).
Sommige van deze relicten zijn relatief jong.Defortificaties hangen samen metde
verdediging vanhetuitwaterstaatkundig oogpunt uiterst belangrijke splitsingspunt
bij dePannerdense Kop,ofmaken deeluitvan deineerste aanleg 19eeeuwse linie
die dwars door deBetuwe, langs Eist loopt28. Degrotere steenfabrieken ensteenfabriekrestanten29 dateren grotendeels uitdetweede helft vande 19e enhetbegin
van de20e eeuw, hoewel eralvele eeuwen opkleinere schaal klei werd verwerkt
tot baksteen. Ook deopgenomen oudere steenfabrieken hebben eenrelatie metde
al eerder genoemde tichelgaten. Opdehistorisch-bouwkundig interessante Panoven
bij Zevenaar na, liggen zealleindehistorische uiterwaarden,buiten hetoudecultuurland.

28

Atlas historische vestingwerken.
Over eeninventarisatie vannoginhethuidige landschap aanwezige steenfabrieken en -restanten en hun
ontstaanswijze: Ouwerkerk 1986,p. 115-132endedaar aangehaalde literatuur.
29
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TT Fort

Fig. 13 Oude forten en steenfabrieken

|

Steenfabriek
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-restant

in de Gelderse Poort

5.3.3 Kastelen en kasteelplaatsen
Een aparte plaats wordt ingenomen door kastelen en kasteelplaatsen (fig. 14). Deze
artefacten werden, soms al voor het tot stand komen van de doorgaande bandijken,
op een zeer bepaalde plek gebouwd: om de kasteelgracht van water te voorzien in
of naast oude (halfverlande) rivierlopen. Alleen de kastelen Loowaard, Halsaf bij
Babberich, Huis Aerdt, kasteel Ooy en natuurlijk de Doornenburg direct buiten het
onderzoekgebied, zijn, hoewel meestal in een wat jongere bouwkundige toestand,
nog (deels) aanwezig30. De overige kasteelplaatsen zijn voornamelijk van archeologische betekenis.

30

Ter Kuile 1957; De Beaufort en Van den Berg 1968; Schulte 1983.
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B

Kasteel

|"~1 Kasteelplaats

Fig. 14 Vanoorsprong middeleeuwse kastelen en kasteelplaatsen in de Gelderse Poort
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6 Natuurontwikkeling en historisch-geografische informatiewaarden

6.1 Natuurontwikkeling
In de Gelderse Poort zijn twee koersen van natuurontwikkeling uitgewerkt inplanvarianten (PV1 enPV2),die de ontwikkelingen op de middellange termijn (10-15jaar)
weergeven31 (zie Aanhangsel 2). Ter vergelijking met deze planvarianten is ook
nog een variant gehanteerd, die uitgaat van de autonome ontwikkeling inhet gebied.
Daarnaast is vooruitgekeken (streefbeelden) hoe de ontwikkeling van natuurgebieden
in de Gelderse Poort op de langere termijn gestalte kunnen gaan krijgen (OR-A en
OB-B). In dit hoofdstuk wilen wevoor elk van deze planvarianten de gevolgen voor
de historisch-geografische informatiewaarden bekijken.
Deze historisch-geografische informatiewaarden waren opgebouwd uit de componentenrepresentativiteit (hetparspro totoidee)endeuitstralingswaarde of zichtbaarheid.
De voor de evaluatie van natuurontwikeling versus historisch-geografische informatiewaarden in beschouwing genomen relicten enrelict-ensembles zijn niet zozeer
geselecteerd ophun eigen intrinsieke waarde,maarjuist ophet feit dat ze onderdeel
uitmaken van een ruimtelijk, een temporeel, een thematisch-functioneel, of een meer
algemeen genetisch relict-ensemble. Bij dezeevaluatie is denadruk komen te liggen
op de zichtbaarheid van de relicten en relict-ensembles.

6.2 Historisch-geografische informatiewaarden bij algemene natuurdoeltypen
Voor het bepalen van de invloed die natuurontwikkeling kan hebben op historischgeografische informatiewaarden is eerst bekeken in hoeverre de natuurdoeltypen32
in het algemeen (dus zonder dat er een uitspraak is gedaan wââr een en ander zich
moet afspelen) van invloed zijn op de visueel-ruimtelijke aspecten in een landschap:
in hoeverre kunnen deze natuurontwikkelingen letterlijk het zicht op zogenaamde
historisch-geografische informatie-dragers in het landschap ontnemen (Tabel 1).
Hierbij is duidelijk dat:
- bosontwikkeling een negatieve invloed op de zichtbaarheid heeft;
- jaarrond begraasdeparklandschappen het(uit)zicht gedeeltelijk belemmeren, waarbij de gevolgen sterk afhankelijk zijn van de dichtheid en de ligging van de te
ontwikkelen opgaande begroeiing;
- beheerde moerassen, rivierduinen en natuurgericht agrarisch beheer geen negatieve
invloed op de zichtbaarheid hebben.
31

HarmsenRoos-Klein Lankhorst (red.) 1994,p.48-56.
Harms en Roos-Klein Lankhorst (red.) 1994, Bijlage bij hoofdstuk 4 (B4.1): beschrijving van de
natuurdoeltypen.
32
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In de volgende paragraaf zijn voor gelokaliseerde natuurdoeltypen in de Gelderse
Poort de gevolgen voor dehistorisch-geografische informatiewaarden bepaald (Tabel
2).
Tabel 1 Verhouding tussen algemene natuurdoeltypen en historisch-geografische informatiewaarden/zichtbaarheid
HG-infowaarde/
zichtbaarheid

Code

GEBIEDEN MET SPONTANE BOS EN/OF
MOERASONTWIKKELING

-

nil

nevengeul met spontane bosontwikkeling

-

nl2

ondiep (verlandend) water met bos en/of moeras

+

nl3

dieper open water met natuurlijke oevers

-

nl4

reliëfrijk en (periodiek) waterrijk bosgebied

-

nl5

zelden of niet overstroomd gebied met dicht bos
JAARROND BEGRAASDE PARKLANDSCHAPPEN

+/-

n21

water met jaarrond begraasde oevers

+/-

n22

reliëf- en waterrijk begraasd parklandschap

+/-

n23

zelden of niet overstroomd begraasd parklandschap
BEHEERDE RUIGTE- EN MOERASGEBIEDEN

+

n31

levend rivierduin

+

n32

beheerd moeras en watergebied
STRUKTUURRIJKE GRASLANDEN EN
BEHEERSLANDBOUW

+

n41

water met slikken en grazige oevers

+

n42

nat schraal grasland

+

n43

kwelgrasland

+

n44

(kleinschalig) bloemrijk graslandschap

+

n45

open weide- en akkergebied

+
+/-

= gunstig
= ongunstig
= afhankelijk van exacte locatie en/of begrazingsintensiteit

6.3 Historisch-geografische informatiewaarden bij gelokaliseerde
natuurdoeltypen in de Gelderse Poort
In de Gelderse Poort zijn bij de planvarianten drie zones voor natuurontwikkeling
onderscheiden: de Uiterwaarden, de Rijnstrangen en het westelijk deel van de
Ooypolder. Een vierde groep,bevattende Ooypolder Oost en het zogenaamde Gelders
40

Eiland, werduiteindelijk minder geschikt geacht voor natuurontwikkeling: de landbouwkundige ontwikkeling kon daar voorop blijven staan33.
Bij deze vierdeling is geen rekening gehouden metde historische betekenis van deze
deelgebieden, zoals die in de vorige paragrafen is beschreven. Om ditprobleem te
ondervangen zijn binnen devierregio's een 16-talhistorisch-geografische sub-regio's
onderscheiden (fig. 15),binnen relevante historisch-landschappelijke begrenzingen,
zoals bandijken, oude strängen, meanders enpoldergrenzen. Alleen de grens tussen
deregio's Rijnstrangen 1en 2ismin of meer arbitrair getroken langs debrug tussen
Herwen en Babberich. De gevolgen van denatuurontwikkelingsplannen voor dehistorisch-geografische informatiewaarden zijn binnen deze 16sub-regio's benoemd.

Fig. 15 De regio-indeling zoals die is toegepast bij de planvorming en evaluatie van
natuurontwikkelingindeGeldersePoort(HarmsenRoos-KleinLankhorst1994)endehistorischgeografische sub-regio's

Onderscheiden zijn:
Uiterwaarden:
1 De Vlietberg
2 Bemmelsche, Gendtsche en Ooijrijksche Polder
3 Bizonbaai
4 Gendtsche Polder
5 Millinger Waard
6 Bijland
7 Huissenssche Waarden en Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder
8 Loowaard
9 'buiten de Spijkse Dijk'

33

Harmsen Roos-Klein Lankhorst (red.),p.47-48.
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Rijnstrangeii:
1 Rijnstrangen bewesten de Liemerse Overlaat (Rosandse Polder, Groote en Kleine
Geldersche waard, Eendenpoelsche Buitenpolder, Pannerdensche Waard, Jezuïtenwaai)
2 Rijnstrangen beoosten de Liemerse Overlaat (Ossenwaard, Erfkamerlingschap,
Hauberg)
3 Spijkse Polder
Ooy-West:
1 Ooy Polder
2 Erlecomse Polder
Overig:
1 Driedorpenpolder binnen de bandijk
2 Lobith en Tolkamer, Gravenwaard
De in de vorige paragraaf aangegeven algemene noties ten aanzien van de invloed
van natuurdoeltypen op historisch-geografische informatiewaarden vormen het
uitgangspunt bij de evaluatie van gelokaliseerde natuurdoeltypen in de Gelderse Poort.
Voor de verschillende natuurdoeltypen zoals die voorkomen in de Vergelijkingsvariant
(VV), Planvariant 1(PV 1), Planvariant 2 (PV 2) en de Ontwikkelingsrichting A (OR
A) en Ontwikkelingsrichting B (OR B), is aangegeven wat hun gevolgen zijn voor
de zichtbaarheid van relicten en relict-ensembles die representatief zijn voor de
historisch-geografische ontwikkelingen van de sub-regio en eventueel aangrenzende
regio's. Daarbij zijn de sub-regio's waarbinnen geen natuurontwikkeling zal plaatsvinden (Driedorpenpolder binnen de bandijk, Lobith, Tolkamer en Gravenwaard, en de
Duffelt; de in de fig. 15 onderscheiden regio 'Overig') weggelaten.
Historisch-geografische informatiewaarden bij gelokaliseerde natuurdoelen binnen
de 16 sub-regio's zijn bepaald door vanuit verschillende richtingen een groot aantal
denkbeeldige zichtassen te trekken door de sub-regio's, waarbij de natuurdoeltypen
als gunstig, als ongunstig, of als afhankelijk van de begrazingsdichtheid ten opzichte
van het zichtbaar blijven van de historisch-geografische informatiewaarden konden
worden aangemerkt (Tabel 2). In Aanhangsel 1is de historisch-geografische betekenis
van enkele van deze zichtassen nader uitgewerkt.
Worden de vergelijkingsvariant (VV) en de planvarianten (PV 1en PV 2) bekeken
dan blijkt dat:
in de natuurontwikkelingszone Uiterwaarden de fluctuaties in historisch-geografische informatiewaarden, geoperationaliseerd naar de mate van zichtbaar blijven
van relicten en relict-ensembles die die meer betekenis hebben dan alleen hun
intrinsieke waarde, afhankelijk zijn van de coulissenwerking van de voorgestelde
begroeiing. Hoog opgaand hout ontneemt het zicht op de belangrijkste markeringspunten in het gebied;
de gelocaliseerde natuurdoeltypen in de natuurontwikkelingszone Rijnstrangen
gunstig in de vergelijkingsvariant (VV) en de Planvariant 1(PV 1) geen nadelige
invloed hebben op de historisch-geografische informatiewaarden/zichtbaarheid.
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Tabel 2 Verhouding tussen gelokaliseerde natuurdoeltypen in de verschillende
planvarianten en de historisch-geografische informatiewaarden binnen verschillende
historisch-geografische sub-regio's in de Gelderse Poort
PLANVARIANTEN

VV

PV 1

PV2

OR A

ORB

sub-regio 1

+

+

+

+/-

-(+/-)

sub-regio 2

-

+

-

+/-

+/-

sub-regio 3

-

-

+/-

+/-

-(+/-)

sub-regio 4

+/-

+

+/-

+/-

-(+/-)

sub-regio 5

+/-

+/-

+/-

+/-

-(+/-)

sub-regio 6

-

-

-

-

-

sub-regio 7

+

-

-

-(+/-)

-(+/-)

sub-regio 8

-

-

-

-

-

sub-regio 9

[+]

[+]

+/-

+/-

+/-

sub-regio 1

+

+/-

-

47-

-

sub-regio 2

+

+

-

+

+/-

sub-regio 3

+

+

-

+

+/-

sub-regio 1

-

-

-

-

+/-

sub-regio 2

+

+

-IV-

+/-

+/-

REGIO'S
Uiterwaarden

Rijnstrangen

West-Ooy

+
+/(.)
[.]
VV
PV 1
PV 2
OR A
OR B

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

gunstig
ongunstig
afhankelijk van exacte locatie en/of begrazingsintensiteit
marge
amper van toepassing
Vergelijkingsvariant
Planvariant 1
Planvariant 2
Ontwikkelingsrichting A
Ontwikkelingsrichting B

Wordt echter de Planvariant 2 (PV 2) werkelijkheid, dan worden de relicten en
relict-ensembles teruggebracht tot hun intrinsieke waarden: deze variant staat haaks
op onze uitgangspunten;
- in de natuurontwikkelingszone Ooy-Westligt de scheiding tussen het historisch
binnenbandijkse en buitendbandijkse gebied (Ooy-West en Erlecomse Polder):
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in sub-regio 1 Ooy-west heeft de voorgestelde natuurontwikkeling ongunstig
gevolgen voor de historisch-geografische informatiewaarden, in sub-regio 2 Erlecomse Polder blijven deze merendeels gehandhaafd.
Worden de Ontwikkelingsrichting A (OR A) en de Ontwikkelingsrichting B (OR B)
in beschouwing genomen dan blijkt dat:
de historisch-geografische informatiewaarden in de verschillende sub-regio's in
de natuurontwikkelingszone Uiterwaarden bij de Ontwikkelingsrichting A (OR
A) iets meer kans tot overleven hebben dan bij Ontwikelingsrichting B;
de historisch-geografische informatiewaarden in de sub-regio's in de natuurontwikkelingszone Rijnstrangen bij Ontwikkelingsrichting A (OR A) iets beter af
zijn dan bij Ontwikkelingsrichting B (OR B);
in de natuurontwikkelingszone Ooy-West Ontwikkelingsrichting A (OR A) juist
wat slechter uit de verf komt dan Ontwikkelingsrichting B (OR B).
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7 Conclusies

Natuurontwikkeling zal in veel gevallen de historisch-geografische informatiewaarden
in de Gelderse Poort beïnvloeden. In dit rapport is getracht een idee te geven van
de mate waarin de gelokaliseerde natuurdoeltypen het zicht opde waardevollerelicten
en relict-ensembles kunnen gaan ontnemen, waardoor de historisch-geografische
informatiewaarden veranderen. Het is denkbaar dat deze veranderingen uiteindelijk
een vermindering van de historisch-geografische informatiewaarden betekenen. Bij
deze evaluatie moet niet uit het oog worden verloren dat het een afweging betreft
tussen in het huidige cultuurlandschap van de Gelderse Poort aanwezige historischgeografische informatiewaarden en een toekomstig landschap waarin natuurontwikkeling plaats zal vinden.Natuurontwikkeling is een proces.Bij elke verandering in deuitwerking van dezenatuurontwikkeling, of veranderingen vannatuurdoeltypen, moeten de historisch-geografische waarden opnieuw worden afgewogen.
Dit washet eerste historisch-geografische onderzoek dat voor natuurontwikkelingsprojecten is uitgevoerd. De waarderings- en evaluatiemethodiek is pas gaandeweg
het onderzoek ontwikkeld. Het begrip historisch-geografische informatiewaarde werd
hier voor het eerst inde specifieke context van natuurontwikkeling toegepast. Hoewel
het begrip in de ruimtelijke planvorming al werkbaar is gebleken, bestaat er behoefte
om binnen de natuurontwikkelingsvraagstelling een en ander nader uit te werken.
Door de aard van het onderzoek, maar ook door de beperkte onderzoekstijd, is op
een vrij hoog (globaal) schaalniveau gewerkt. Daar waar het natuurontwikkeling
betreft in bijvoorbeeld heidevelden of eenjonge heideontginning (de ook in deze
gebieden aanwezigehistorisch-geografische enarcheologische waarden daargelaten)
hoeft dat geen probleem te zijn. In een gebied als de Gelderse Poort, dat zeker wordt
gekenmerkt door een voortdurend menselijk ingrijpen in het landschap, verdient het
aanbeveling om in het vervolg, voordat eruitspraken over waardering gedaan kunnen
worden, eerst een gedegen historisch-geografisch onderzoek te laten plaatsvinden.
Dat dit historisch-geografisch onderzoek deel uit zou kunnen maken van een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving, waarbij ook dearcheologie en dehistorische bouwkunde volledig tot hun recht kunnen komen, is duidelijk. De nu wat onderbelichte
intrinsieke waarden van de individuele relicten zouden bij zo'n gedegen cultuurhistorisch onderzoek niet alleen beter tot hun recht komen, maar ook een meer
geïntegreerd onderdeel van de evaluatie kunnen uitmaken.
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Aanhangsel 1Enkele zichtassen in de Gelderse Poort met hoge
historisch-geografische informatiewaarden

Fig.16Zichtassen enhistorisch-geografische informatiewaarden

In dit aanhangsel wordt aan de hand van enkele voorbeelden verduidelijkt dat er
verschillende zichtassen in de Gelderse Poort liggen die vanuit de historischgeografische optieksacrosanct zijn (fig. 17-23).Kijkend langs zo'n zichtas latenzich
belangrijke aspecten van de historisch-geografische opbouw van de Gelderse poort
aanwijzen en uitleggen. Het verhalend karakter van deze zichtassen zou in de
toekomst gewaarborgd kunnen blijven door het openhouden ervan.
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Zichtas Kommerdijk, gemeente Gendt —» Ooy (coördinaten 194.3x431.3, kijkrichting
zuidwest)

Fig. 17 Zichtas Kommerdijk —» Ooy

Vanaf de oude Kommerdijk 34 , waarschijnlijk een inlaagdijk van de Betuwse
Bandijk, over de Gendtsche Polder, over de Waal, over de uiterwaarden buiten de
bandijk rond de Ooypolder, zicht op de RK-kerk van Ooy. Deze kerk staat pal aan
de oudste dijk van de Cirkel van de Ooy. Dit blikveld geeft het meer dan 2 km brede
stroombed van de Waal aan nadat de mens door bedijkingen deze rivier enigszins
had beteugeld. Het is een zeer karakteristiek relatief open rivierenlandschap dat zich
aan ons voordoet.

34
Dezenaamheeft drieverklaringsmogelijkheden: veroorzaakte dedijk veeloverlast (VanBerkelenSamplonius,
p. 100); moet hier gelezen worden Kommer's dijk, Kommer als persoonsnaam, of is hier een vorm van het
oud-Fries combre, versperring in rivier (Van Veen, p. 413) de naamgever?
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ZichtasBetuwseBandijk->Roswaard(coördinaten 198.2x434.3, kijkrichting noordnoordwest)

•"'s. * • " 2£Z'--

» ^ V « * •..3r"--.v..-

s

: .'"-*•.=

"*

Fig. 18 Zichtas Betuwse Bandijk -> Roswaard

Voordat het Pannerdens Kanaal was gegraven waren deRoswaard en dePannerdense
Waard met elkaar verbonden. Vanaf de Betuwse Bandijk is de zwak opbollende
ligging,karakteristiek voor een waard in hetrivierengebied, goed waarneembaar. Op
dit historisch-buitendijks land kon al vanouds sprake zijn van akkerland. Hier ligt,
onder een kleidek, oud cultuurland met potentieel archeologische waarden. Rechts
van deboerderij, gelegen opeen pol tegen de dijk van het Pannerdens Kanaal, ligt
een oude veldoven die dateert uit de 19e eeuw, maar oudere voorgangers heeft
gehad35.

1

Ouwerkerk, p.122.
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Zichtas Herwense Dijk -» Aerdt (coördinaten 202.6x433.2, kijkrichting noord)

Fig. 19 Zichtas Herwense Dijk —> Aerdt

Deze zichtas verhaalt van een van de meest dramatische perioden uit de
waterstaatkundige geschiedenis van de Gelderse Poort. Nadat de Rijn in korte tijd,
mede onder invloed van de aanleg van het Pannerdens Kanaal, een nieuwe meander
(de Byland) had gemaakt, leek het er op dat de splitsing tussen Rijn en Waal bij Fort
Pannerden, door een doorbraak van de Driedorpenpolder (de voormalige oostelijke
uitloper van de Betuwe) in oostelijke richting verplaatst zou gaan worden. Keer op
keer waren de inlaagdijken door de steeds groter wordende meander opgeruimd.
Uiteindelijk restte slechts minder dan één kilometer land tussen de laatste inlaagdijk,
de Herwense Inlaagdijk en de noordelijke Betuwse Bandijk (direct achter de
bandijkbegeleidende kerk van Aerdt gelegen). De aanleg van het Bijlands Kanaal,
waardoor de meander werd kortgesloten, heeft de na een doorbraak zeker voor de
stroomafwaarts langs Rijn en IJssel gelegen landen rampzalige situatie ten goede gekeerd.
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Zichtas Aerdt -> Oud-Zevenaar (coördinaten 203.2x434.2, kijkrichting noordnoordwest)

Fig. 20ZichtasAerdt -> Oud-Zevenaar
Een blik over de Rijnstrangen (Oude Rijn) naar de kerk van Oud-Zevenaar. De
bandijkbegeleidende kerken van Aerdt en Oud-Zevenaar markeren de Liemerseen
Betuwse Bandijk de oorspronkelijke speelruimte van deze oude Rijnloop tussen het
oudecultuurland van Over-Betuwe (nu Driedorpenpolder) endeLiemers.Deligging
van beide kerken pal aan de bandijken geeft al aan dat het hier zogenaamde
inlaagdijken betreft. Dit terugleggen van de dijken dateert vermoedelijk al van het
eind van deMiddeleeuwen. Het huidige gebouw, een pseudo-basiliek dateert uit het
midden van de 15eeeuw, maar is gedeeltelijk in 1883nogal ongelukkig gerestaureerd.
Deopvallende grootte van dekerk gaat terug op het feit dat Oud-Zevenaar reeds in
de 13e eeuw een belangrijke parochie in de Liemers was.
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Zichtas Millingen —> Fort Pannerden (coördinaten 200x431.3, kijkrichting noordwest)
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Fig. 21 Zichtas Millingen —» Fort Pannerden

Vanaf dit punt heeft men een goed zicht op het huidige splitsingspunt van Rijn en
Waal, de directe opvolger van het nu in Duitsland gelegen, maar vroeger tot de
Verenigde Nederlandse Provinciën behorende, militair ook zeer belangrijke Schenkenschans. Deze waterstaatkundig belangrijke, ook vanuit militair oogpunt strategische
plek is gemarkeerd door een imposant fort: het voormalige Fort Pannerden 36 . De
huizen pal achter dit fort, langs de linkerdijk van dit Kanaal, markeren de plek van
de Sterrenschans, de voorloper van Fort Pannerden.

36
Dit fort leent zich bijzonder goed voor een museaal hergebruik, waarbij naast de natuurwaarden ook de
ontginnings-, bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van het oostelijk rivierengebied en de Gelderse Poort
centraal gepresenteerd zouden kunnen worden.
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Zichtas Ubbergen -» Ooy(coördinaten 191.5x427.5,kijkrichting noordnoordwest)
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Fig. 22Zichtas Ubbergen -» Ooy
Vanaf de voet van de stuwwal, over het Meer (historische uiterwaarden/overige
gronden op de Globale Relictenkaart) springt debijzondere landschappelijke ligging
van Persingen opeenrivierduindirect in het oog.Deze kerk markeert het zuidelijke
dijkvak van de middeleeuwse bandijk van de Cirkel van de Ooy. Even rechts van
deze kerk ligt een motte-achtige heuvel: de verlaten kasteelplaats van kasteel Persingen. De RK-kerk van Ooy markeert de plek van de oudste noordelijke bandijk
om de Ooypolder.
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Zichtas westelijke bandijk van de Ooypolder —>Tiengeboden
189.5x429.4, kijkrichting noordoost)
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Fig.23Zichtaswestelijke bandijkvande Ooypolder —> Tiengeboden

Aan de voet van de westelijke bandijk van de Cirkel van de Ooy liggen enkele
strängen, resten van een oude Waalloop. Strängen, dijk en verhoogd tegen dijk
aangelegde dijkbebouwing, zoals hier de opvallend witte bebouwing van Tiengeboden
(rond 1850 De Kat), vormen samen een historisch-geografisch ruimtelijk en genetisch
relict-ensemble. De verschillende relicten dateren wel uit verschillende perioden.
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Aanhangsel 2 De Vergelijkingsvariant (VV),de Planvariant 1
(PV 1),de Planvariant 2 (PV 2),de Ontwikkelingsrichting A
(OR A) en de Ontwikkelingsrichting B (OR B)2
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Fig. 24 Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort volgens de Vergelijkingsvariant (W) (Ht
en Roos-Klein Lankhorst 1994)
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Fig. 25Natuurontwikkeling indeGeldersePoortvolgensdePlanvariant 1(PV1) (Harmsen RoosKlein Lankhorst 1994)
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Fig. 26NatuurontwikkelingindeGeldersePoortvolgensdePlanvariant2(PV2)(HarmsenRoosKlein Lankhorst 1994)
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Fig. 27 Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort volgens de Ontwikkelingsrichting A (OR A)
(Harmsen Roos-Klein Lankhorst 1994)
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Fig. 28 Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort volgens de Ontwikkelingsrichting B (OR B)
(HarmsenRoos-Klein Lankhorst 1994)

63

J DL WABENINBENL—

VHI^P

Forquality of lift

WageningenURlibrary

P.O.Box 9100
6700 HA Wageningen
the Netherlands
library.wur.nl

10001022568627

