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Kaart
Historische landschapselementen aan deNederrijn

Woord vooraf
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Samenvatting

Bezorgdheid overnatuurontwikkeling inkwetsbare,waardevolle cultuurlandschappen,
wasaanleidingvoorditonderzoek,datvanuiteenhistorisch-landschappelijke invalshoek,
eenpositievebijdrage trachtteleveren aannatuurontwikkeling.Dezebijdrage bestaatuit
deontwikkeling vanmethoden opdevolgende gebieden:
— selectie van historische landschapselementen, die een rol kunnen spelen bij
natuurontwikkeling meteen historisch-landschappelijke invalshoek;
— waarderingvanhistorische landschapselementen;
— evaluatievannatuurontwikkelingsplannen metbetrekkingtotdeeffecten ophistorische
landschapselementen;
— alternatievenvoor de vormgeving van natuurontwikkeling met een historischlandschappelijke invalshoek.
Deontwikkeldemethoden zijn gebaseerd opeentweetal uitgewerktevisies:
— een visieophetbegrip 'historisch-landschappelijke waarde';
— eenvisieopderuimtelijkemogelijkheden vanhistorischelandschapselementen,binnen
hetkadervan natuurontwikkeling.
De ontwikkelde methoden zijn uitgewerkt in het onderzoeksgebied 'Nederrijn'. Naar
aanleiding van dezeuitwerking kan geconcludeerd worden datdemethoden inderdaad
een positieve bijdrage kunnen leveren aan natuurontwikkeling met een historischlandschappelijke invalshoek:
— degeselecteerdehistorische landschapselementen geveneenrepresentatief beeldvan
dehistorischeontwikkelingvan het onderzoeksgebied;
— de ontwikkelde waardering is bruikbaar bij de evaluatie en bij het aandragen van
alternatieven;
— de evaluatie legt zowel de negatieve, als de positieve effecten van de
natuurontwikkelingsplannen bloot;
— deontwikkeldealternatievenrespecterenzoweldeideeënachterdenatuurontwikkeling,
als de historisch-landschappelijke waarde die wordt toegekend aan de historische
landschapselementen.
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1Inleiding

1.1 Aanleiding
Aanleiding tot dit onderzoek isde bezorgdheid die isontstaan over het feit dat meerdere
plannen metbetrekkingtotnatuurontwikkeling worden aangevat inkwetsbare, waardevolle
cultuurlandschappen, zonder dat men zich aantoonbaar om de aanwezige historische
landschapselementen bekommert, of zonder datmen zich van deaard hiervan bewust is'.
Illustratief voor dit, al dan niet moedwillig gebrek aan historisch bewustzijn, is het
aanbrengen van meanders in door de mens gegraven waterlopen, zoals is gebeurd in de
Vloedgraaf bij Susteren en in de Zandwetering bij Deventer.
Genoemde bezorgdheid moet gezien worden tegen deachtergrond van detalrijke plannen
voor natuurontwikkeling, die sinds het midden van de jaren '80 zijn verschenen.
Voorbeelden hiervan zijn het Natuurbeleidsplan, met de ontwikkeling van 50.000 ha.
nieuwe natuur verspreid over heel Nederland, en de plannen 'Ooievaar' en 'Levende
rivieren', met de ontwikkeling van nieuwe natuur in grote delen van de uiterwaarden2.
In deze plannen wordt uitgegaan van de ontwikkeling van ecosystemen die worden
omschreven in termen als 'oorspronkelijk', 'zelfregulerend', 'compleet' of'natuurlijk' 3 .
Voor historische landschapselementen is hierin geen of nauwelijks plaats ingeruimd.

1.2 Doelstelling

Hoofddoel
Hoofddoel van dit onderzoek is om vanuit een historisch-landschappelijke invalshoek,
een positieve bijdrage te leveren aan de natuurontwikkeling. Deze bijdrage tracht zowel
de ideeën achterdenatuurontwikkeling, deontwikkeling van een natuur dievrij(er) isvan
menselijke invloed, als de historisch-landschappelijke waarde die wordt toegekend aan
de historische landschapselementen, te respecteren.

1

Dezebezorgdheid iso.a.geuitdoordehistorisch-geografen Renes(Guinée 1993; Renes 1992a/1994)
en Vervloet (1992)en door de archeoloog Waterbolk (Guinée 1993; Waterbolk 1994).
2
Respectievelijk Ministerie L&V 1990; DeBruin e.a. 1987;WNF 1992.
3
Op de begrippen 'oorspronkelijk', 'zelfregulerend', 'compleet' en 'natuurlijk' is gefundeerde
wetenschappelijke kritiekgeuit(o.a.Dekker 1990;Van Duinhoven 1992;Hengeveld 1990).Ditneemt
niet weg dat de hang naar een natuur die vrij(er) is van menselijke invloed, een maatschappelijk
verschijnsel isdat aandacht verdient.
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Concrete doelstellingen
Het abstracte hoofddoel, het leveren van een positieve bijdrage, mondt uit in een viertal
concrete doelstellingen:
— deontwikkelingvaneenmethode voordeselectievan historische landschapselementen,
die een rol kunnen spelen bij natuurontwikkeling met een historisch-landschappelijke
invalshoek;
— deontwikkeling van een methode voordewaardering van degeselecteerde historische
landschapselementen;
— deontwikkeling van een methode voor deevaluatie van natuurontwikkelingsplannen
met betrekking tot de effecten op historische landschapselementen;
— de ontwikkeling van een methode voor het aandragen van alternatieven voor de
vormgeving van natuurontwikkeling met een historisch-landschappelijke invalshoek.

1.3 Werkwijze en opbouw rapport

Oriëntatie
Het onderzoek begon met een eerste of oriënterende fase, waarin ondermeer bestaand
onderzoek met betrekking tot de problematiek van historische landschapselementen en
natuurontwikkeling werd bekeken. Op basis hiervan zijn de ideeën voor de verdere opzet
van het onderzoek verder uitgekristalliseerd. De resultaten van de oriënterende fase zijn
weergegeven in hoofdstuk 1 :
Hoofdstuk 1 Inleiding
Heteerste hoofdstuk omvat naastaanleiding en doelstelling, informatie over de werkwijze
en de opbouw van het rapport en over de keuze van het onderzoeksgebied. Ook omvat
het hoofdstuk een nadere toelichting op de begrippen "historische landschapselementen'
en 'natuurontwikkeling'.

Visie-vorming
Detweede fase omvatte het vormen van een visie op de problematiek met betrekking tot
historische landschapselementen en natuurontwikkeling. De resultaten van deze fase zijn
weergegeven in hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 2 Visie
In dit hoofdstuk wordt een visie gegeven op het begrip "historisch-landschappelijke
waarde', een begrip dat van belang is bij de selectie en waardering van historische
landschapselementen. Ook wordt devisieopderuimtelijke mogelijkheden van historische
landschapselementen, binnen het kader van natuurontwikkeling, uit de doeken gedaan.
Deze visie is van belang bij het ontwikkelen van alternatieven.
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Eigenlijke onderzoek
Dederde fase omvatteheteigenlijke onderzoek. Hierin zijn devierconcrete doelstellingen,
met betrekking tot de ontwikkeling van methoden, uitgewerkt in het onderzoeksgebied
'Nederrijn'. De resultaten van deze fase zijn weergegeven in de hoofdstukken 3-6:
Hoofdstuk 3 Selectie
Dithoofdstuk heeft betrekking op de ontwikkeling van een methode voor de selectie van
historische landschapselementen, die een rol kunnen spelen bij natuurontwikkeling met
eenhistorisch-landschappelijke invalshoek. Dezemethodeberust opdevisieop het begrip
'historisch-landschappelijke waarde', en is uitgewerkt voor het onderzoeksgebied. De
selectieendegeselecteerdeelementen worden pergroep (bijv.kerken,kastelen, bandijken)
besproken.
Hoofdstuk 4 Waardering
Indit hoofdstuk wordt een methode ontwikkeld voor dewaardering van de geselecteerde
historische landschapselementen. De methode berust, evenalsdie voor de selectie, op de
visie ophetbegrip 'historisch-landschappelijke waarde'. De in hoofdstuk 3 geselecteerde
historische landschapselementen uit het onderzoeksgebied worden, in een catalogus,
afzonderlijk besproken en gewaardeerd.
Hoofdstuk 5 Evaluatie
Deontwikkeling van eenmethodevoordeevaluatievannatuurontwikkelingsplannen met
betrekking tot de effecten op historische landschapselementen, wordt besproken in dit
hoofdstuk. Voorhetonderzoeksgebied 'Nederrijn' wordt een vergelijking gemaakt tussen
dehistorisch-landschappelijke waardenauitvoeringvandegeplande natuurontwikkeling,
en dehuidige historisch-landschappelijke waarde,zoalsbeschreven in hoofdstuk 4. Deze
vergelijking vindt plaats per natuurontwikkelingsplan.
Hoofdstuk 6 Alternatieven
Indithoofdstuk wordteenmethode ontwikkeld voorhetaandragen vanalternatieven voor
de vormgeving van natuurontwikkeling met een historisch-landschappelijke invalshoek.
Dezemethodeberust opdevisieopderuimtelijke mogelijkheden. Inhet onderzoeksgebied
wordt de methode uitgewerkt, zowel voor een aantal afzonderlijke elementen, als voor
een aantal grotere gebieden, met meerdere elementen.

Evaluatie
Het onderzoek werd afgesloten met de vierde of evaluerende fase. Hierbij werd
teruggekoppeld naareerdere fasen en werden de conclusies uit deze fasen getrokken. De
resultaten van de evaluerende fase zijn weergegeven in hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 7Conclusies en aanbevelingen
Het laatste hoofdstuk geeft de conclusies met betrekking tot de ontwikkelde methoden
weer. Ook worden conclusies getrokken over de effecten van de geëvalueerde
natuurontwikkelingsplannen op historische landschapselementen en over de nadere
uitwerking van de alternatieven. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor verder
onderzoek.
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1.4 Keuze onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied omvat de boorden van deNederrijn, voorzover deze liggen tussen
Arnhem en Rhenen (fig. 1 A-B, kaart). Het onderzoeksgebied is niet exact afgebakend
bij degrenzen van dehuidige uiterwaarden, maar beslaat globaal gezien een strook grond
aan weerszijden van de rivier4.

Utrechtse Heuvelrug

Veluwe

GelderseVallei

Betuwe
N

O

CA. 5KM.

Fig. IA Onderzoeksgebied Nederrijn; ligging ten opzichte van Betuwe, Veluwe,Gelderse Valleien
Utrechtse Heuvelrug

OOSTERBEEK

KESTEREN

_ _

ARNHEM

OPHEUSDEN

CA. 5KM.

Fig. IB Onderzoeksgebied Nederrijn; ligging steden en dorpen

4

Hiervoor isbewustgekozen.Historisch-landschappelijk gezien isnietalleenhetgebied vandehuidige
uiterwaarden,maareen veel grotergebied aande boorden van deNederrijn, verbonden met de rivier.
Dehuidigeuiterwaarden zijn eerst indeLateMiddeleeuwen doorbedijking van hetomliggendegebied
gescheiden. Tal van historische landschapselementen in het omliggende gebied hebben dan ook een
historisch-landschappelijke relatie met de Nederrijn en de uiterwaarden.
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Motieven
Debelangrijkste motieven omjuist ditgebiedtekiezen waren5:
— Bijnatuurontwikkeling staan plannen metbetrekkingtot deuiterwaarden hetmeest
'in thepicture',denkaandeplannen 'Ooievaar' en 'Levende rivieren'.
— Deontwikkeling en uitvoering vanplannen metbetrekking tot natuurontwikkeling
isinditgebied vergevorderd, denkaandeplannen 'NoordoeverNederrijn', 'Blauwe
Kamer'en 'Meinerswijk'.
— Voor dit gebied is relatief veel informatie aanwezig, zowel met betrekking tot
historischelandschapselementen, alsmetbetrekkingtot natuurontwikkeling.

1.5 Historische landschapselementen
Van het begrip 'historische landschapselementen' kunnen meerdere definities worden
gegeven,maardekernhiervan istelkensdezelfde.Hetgaatom'elementendieherinneren
aan de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van het landschap', zoals historische
landschapselementen worden gedefinieerd in de achtergrondreeks van het
Natuurbeleidsplan6.
Over het algemeen worden historische landschapselementen onderverdeeld in drie
categorieën, dieelkaarechterdeels overlappen:
Archeologischelandschapselementen
Dezecategorieheeft betrekkingopelementendiezichgeheelofgedeeltelijk indebodem
bevinden. Voorbeelden hiervan zijn hunebedden, grafheuvels, terpen en 'mottes' of
kasteelbergen.
Historisch-bouwkundigelandschapselementen
Indezecategorie horen debouwkundige monumenten thuis.Voorbeelden hiervan zijn
kerken,kastelen,molens, steenovens,boerderijen en woonhuizen.

Historisch-geografischelandschapselementen
Historischelandschapselementen dienietonderbovenstaandecategorieënvallen,behoren
tot de historisch-geografische elementen. Voorbeelden hiervan zijn dijken, wegen,
fortificaties, verkavelingspatronen, en houtwallen.

5

Hetonderzoeksgebied iseerstgekozennaeenuitvoerige inventarisatievandeplannenmetbetrekking
totnatuurontwikkeling inNederland. Voor eenglobaal overzicht van dezeplannen, zie aanhangsel 1:
"Inventarisatie natuurontwikkeling".
6
Haartsen e.a. 1989.
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1.6 Natuurontwikkeling
Ook van het begrip "natuurontwikkeling' kunnen diverse definities worden gegeven. De
definitie die in de achtergrondreeks van het Natuurbeleidsplan wordt gebruikt is: 'een
complex van menselijke ingrepen in natuur en landschap en regulering van
gebruiksactiviteiten gericht op een gewenste ecologische ontwikkeling'7.
Om een indeling te maken naar "gewenste ecologische ontwikkeling', is in het beleid een
indeling gemaakt in een viertal hoofdgroepen natuurdoeltypen8 :

Nagenoeg-natuurlijke natuurdoeltypen
Deze hoofdgroep heeft betrekking op een "ongestoord en ongestuurd verlopen van alle
conditionerende processen'.

Begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen
Deze natuurdoeltypen worden gerealiseerd door 'één ofmeerdere operationele processen
op landschapsniveau9 te manipuleren of na te bootsen'.

Half-natuurlijke natuurdoeltypen
Binnen deze hoofdgroep vindt het beheer plaats op ecotoopniveau10. Hierbij worden
bepaalde succesiepatronen gefixeerd. Natuurdoeltypen uit deze groep worden toegepast
als het aantal vrijheidsgraden voor een ontwikkelingsproject beperkt is, bijvoorbeeld op
grond van cultuurhistorische, landschappelijke ofandere maatschappelijke overwegingen.

Multifunctionele natuurdoeltypen
De laatste hoofdgroep omvat "natuurdoeltypen die gerealiseerd worden dankzij integratie
metanderemaatschappelijke functies'. Dezenatuurdoeltypen worden eerstdan ontwikkeld,
als maatschappelijke functies zoals landbouw, bosbouw en recreatie en toerisme, de
ontwikkeling van bovenstaande natuurdoeltypen in de weg staan.

7

Baerselman & Vera 1989.
Jansen e.a. 1993;Jansen &Rademakers 1993.Voor denatuurdoeltypen voor het rivierengebied, zie
aanhangsel 2: "Natuurdoeltypen rivierengebied".
y
Landschapsniveau =honderden tot duizenden hectares.
'" Ecotoopniveau = enkele tot enkele tientallen hectares.
8
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2Visie

2.1 Historisch-landschappelijke waarde
Datdemaatschappij eenhistorisch-landschappelijke waardetoekent aan historische landschapselementen, staat buiten twijfel. Dit blijkt ondermeer uit diverse, recentelijk verschenen beleidsplannen, waaronder het Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap en het
Structuurschema Groene Ruimte". Het formuleren van een eenduidige historischlandschappelijke waarde blijkt echter een probleem. Dit is niet verwonderlijk als men
bedenkt dat een waardering afhankelijk isvan een tweetal aspecten:

Perceptie(s) van de beschouwer
Heteersteaspectdatdehistorisch-landschappelijke waardebepaalt, isdeperceptie(s) van
de beschouwer: met welke invalshoek(en) kijkt een beschouwer naar historische landschapselementen12:
Informatie-waarde
De beschouwer ziet een historisch landschapselement als onderdeel van het
'landschappelijk geschiedenisboek'. De elementen dienen als bron voor historisch
onderzoek enalsmiddel vooraanschouwelijk historisch onderricht,ondermeer indevorm
van excursies en educatief toerisme. Dezeperceptie speelt met name een rol bij historici
en historisch geïnteresseerden.
Vanuit deperceptie 'informatie-waarde' ishet van belang vast te stellen in hoeverre een
element bruikbaar isalsonderdeel vanhet landschappelijk geschiedenisboek. Belangrijke
kenmerken hierbij zijn13:
Image: Bepaaldehistorische landschapselementen zijn herkenbaarals representatief'image'
voor één of meerdere 'hoofdstukken' uit het landschappelijk geschiedenisboek.
Landmark:\n het landschap zijn bepaalde elementen markant aanwezig en trekken meer
aandachtdanandere.Zefungeren als 'landmark' doordatzeboven deomgeving uittorenen,
of omdat ze in het verlengde van een zichtlijn liggen.
Ensemble: Veel historische landschapselementen komen voor in een 'ensemble' van met
elkaar samenhangende historische landschapselementen.

11

Respectievelijk Ministerie L&V 1990;Ministerie LNV 1992;Ministeries LNV &VROM 1993.
Bij de beschrijving van de driepercepties, isgebruik gemaakt van: De Bont 1991/1994; Coeterier
1987/1989;Haartsen e.a. 1989;Kuijpers 1991;Natuurbeschermingsraad 1987/1991;Renes 1992b;
Schuyfl986.
13
Bij deinvullingvandeperceptie "informatie-waarde" isvoortgebouwd opDeBont (1991/1994) en
Kuijpers(1991).Dekenmerken "ensemble"en"verankering"zijneennadereuitwerkingvanhetkenmerk
"samenhang".
12
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Verankering: Historische landschapselementen zijn vaak in het omliggende landschap
"verankerd' door een samenhang met geomorfologische elementen.
Heem-waarde
De beschouwer ziet een historisch landschapselement als onderdeel van een 'oude,
vertrouwde omgeving'. Deelementen geven een emotionele band met een bepaald gebied
en appelleren aan gevoelens als herkenning, beschutting, intimiteit en veiligheid. Deze
perceptie speelt met name een rol bij vaste bewoners en frequente bezoekers van een
gebied.
Vanuitdeperceptie 'heem-waarde' ishetvan belang vastte stellen inhoeverre een element
bijdraagt aan een 'thuisgevoel' of emotionele binding met een gebied. Belangrijke kenmerken hierbij zijn14:
Identiteit: Veel historische landschapselementen worden ervaren als bepalend voor de
identiteit van een gebied.
Religie/mythologie: In een aantal gevallen geven historische landschapselementen een
emotionele band, omdat ze gekoppeld zijn aan (een) religie of mythologie.
Gedenkteken: Bepaalde historische landschapselementen roepen gevoelens van
verbondenheid op omdat ze herinneren aan gebeurtenissen in de nationale, regionale of
lokale geschiedenis.
Decor-waarde
Debeschouwer ziet een historisch landschapselement als onderdeel van een "fraai plaatje'.
Eengebied methistorische landschapselementen die passen inhun omgeving, dieeen functie hebben en die goed zijn onderhouden, wordt positief gewaardeerd'3. Deze perceptie
speelt met name een rol bij tijdelijke bewoners van een gebied, toeristen en recreanten.

Landschappelijke uitstraling van het element
Hettweedeaspectdatdehistorisch-landschappelijke waardebepaalt, isde landschappelijke
uitstraling van het element: wat kan een beschouwer in het landschap zien. De
landschappelijke uitstraling bestaat uit twee kenmerken:
Herkenbaarheid
Het kenmerk 'herkenbaarheid' slaat op de mate waarin een element beeldend is voor het
historische verhaal dat erachter schuilt. Een goede herkenbaarheid wordt zowel bepaald
door destaat waarin een element verkeert, alsdoor de bekendheid van hetelement, en van
het verhaal dat er achter schuilt, bij de beschouwer.

14

Voor het begrip "heem-waarde" zie ook Vervloet 1995.
"Coeterier 1987/1989.
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Zichtbaarheid
Het kenmerk 'zichtbaarheid' heeft betrekking op de mate waarin een element in het
omliggende landschapiswaartenemen.Eengoedezichtbaarheidwordtondermeer bepaald
door deopenheid van hetomliggende landschap endoorde matewaarin een element als
landmark fungeert.

2.2 Ruimtelijke mogelijkheden
Historische landschapselementen hebbenofhaddeneenhistorisch-landschappelijke relatie
met hun omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de relaties tussen historische
landschapselementen onderling (ensemble), derelaties met geomorfologische elementen
(verankering) en de relaties met historisch landgebruik.

Ruimtelijke mogelijkheden per element
Bijnatuurontwikkeling meteen historisch-landschappelijke invalshoek,moetperelement
bekeken worden of en hoe de historisch-landschappelijke relatiezichtbaar gehouden kan
worden. Hiertoe isper element een tweetal ruimtelijke mogelijkheden denkbaar:
Ruïne
Historische landschapselementen kunnen herkenbaar en zichtbaar worden gemaakt als
relictof'ruïne' (fig.2A).Deelementen komenhierbij directindenieuwenatuur16teliggen
en worden hierdoor als het ware 'overwoekerd'17. De ruïnes maken het niéuwe van de
nieuwe natuurexpressief;zemaken herkenbaar enzichtbaar datdeze isontwikkeld ineen
oud, vergankelijk cultuurlandschap.
Cultuur-eiland
In dezevariant worden historische landschapselementen omgeven door een gebied met
een aangepast, ophet element geïnspireerd historisch landgebruik (fig. 2B)18.Zo worden
de elementen als 'cultuur-eiland' herkenbaar enzichtbaar in een 'zee'van nieuwe natuur.
De cultuur-eilanden maken het mogelijk historisch-landschappelijke relaties tussen
historische landschapselementen en hun omgeving 'levend' te houden.

16

Denieuwenatuur bestaat uitnagenoeg-natuurlijke en/ofbegeleid-natuurlijke natuurdoeltypen (zie
1.6).
' 7Deze"overwoekering" isfiguurlijk. Enigmenselijk ingrijpen indedirecteomgevingvanhetelement
blijft nodigom herkenbaarheid en zichtbaarheid vanhet betreffende element te garanderen.
18
In aanmerking komen half-natuurlijke en/of multifunctionele natuurdoeltypen (zie 1.6), die een
historisch-landschappelijke relatie hebben met de betreffende elementen.
21

Fig.2.A Ruimtelijke mogelijkheden per element;
ruïne: element directin nieuwe natuur

Fig. 2B Ruimtelijke mogelijkheden per element;
cultuur-eiland: element omgeven door
historisch landgebruik

Ruimtelijke mogelijkheden per gebied
Binnen een natuurontwikkelingsgebied ontstaat afhankelijk van de gekozen ruimtelijke
mogelijkheden perelement,eenzoneringaannieuwe natuurencultuur-eilanden. Pergebied
kunnen dehistorische landschapselementen opeentweetal manieren worden gecombineerd
tot historisch-landschappelijke attracties:
Beelden-route
Ruïnes en cultuur-eilanden kunnen als "beelden-route' worden opgenomen in de nieuwe
natuur (fig. 3A). De beschouwer moet zich hierbij actief opstellen en een route volgen.
Deze route moet herkenbaar en zichtbaar zijn. Dit kan door een koppeling aan
"landschappelijke dragers',duidelijk vormgegeven landschapselementen als lanen, dijken
en waterlopen. Dit kan echter ook door gebruik te maken van zichtassen en landmarks.
Panorama
Ruïnes en cultuur-eilanden kunnen ook als 'panorama' worden opgenomen in de nieuwe
natuur(fig. 3B).Debeschouwer kanzich passiefopstellen enderuïnesen cultuur-eilanden
in een panorama overzien. Zichtassen en landmarks kunnen hierbij een belangrijke rol
vervullen, evenals hooggelegen punten, die van nature geschikt zijn als "uitkijkpost'.

Fig.3A Ruimtelijke mogelijkheden per gebied; beeldenroute: landschappelijke drageren beelden
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Fig. 3B Ruimtelijke mogelijkheden per gebied;
panorama: uitzichtspunt en beelden

3 Selectie

3.1 Methode
Deeerste stap in dit onderzoek is een selectie van historische landschapselementen, die
een rol kunnen spelen bij natuurontwikkeling met een historisch-landschappelijke
invalshoek. Deze selectie berust op de visie op het begrip 'historisch-landschappelijke
waarde'(2.1).
In deze selectie isde perceptie informatie-waarde als ingang gekozen. Deze perceptie is
hetverst onderzocht en hetbestte operationaliseren in criteria. De gekozen criteria voor
de selectie zijn de kenmerken image en landmark. Deze vormen respectievelijk de
herkenbare en de zichtbare ingang naar de overige twee kenmerken van de perceptie
informatie-waarde: ensemble en verankering.

3.2 Geselecteerde elementen
In het onderzoeksgebied 'Nederrijn' zijn de volgende (groepen van) historische
landschapselementen geselecteerd19:

ROMEINSE CASTELLA
De grachten en funderingen van het romeinse castellum bij Meinerswijk kunnen, mits
herkenbaar enzichtbaar gemaakt,als imagefungeren voorderomeinse landsverdediging,
ook wel 'Limes' genoemd (fig. 4/kaart).

19

De liggingvandegeselecteerde elementen isweergegeven opfig.4-6,fig. 8-12en fig. 14,en opde
bijgevoegdekaart"HistorischelandschapselementenaandeNederrijn".Denummeringvandeelementen
begint bij Arnhem, volgt de noordoever naar het westen, steekt bij Rhenen derivier over, volgt de
zuidoever naar het oosten, en eindigt bij Eiden. De geselecteerde elementen worden afzonderlijk
besproken inhoofdstuk 4.
23
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Fig. 4Romeinse caslellaaan deNederrijn (1= Meinerswijk, 2 =Driel.3 =Randwijk, 4 =Kesteren)

Deze landsverdediging bestond uiteen aaneenschakeling van castella en strektezich over
groteafstand uit langsdezuidoever van de Rijn. In het onderzoeksgebied lagen, naast het
castellum bij Meinerswijk, waarschijnlijk ook castella bij Driel, Randwijk en Kesteren.
Van laatstgenoemde castella zijn slechts losse bodemvondsten bekend20.

RINGWALBURCHTEN
De ringwalburchten21 bij de Duno en op deGrebbeberg (tig. 5/kaart), hebben een image
als oude verdedigingswerken.

Fig. 5Ringwalburchten aan deNederrijn (1=Duno, 2 =Grebbeberg)

20

Voor meer informatie over de romeinse castella. zie Willems 1986.
Ringwalburcht=Versterkingbestaandeuit(enkeleofdubbele)ringvormigeaardenwallenengrachten,
die een (rond ofovaal-vormig) binnenplein omgeven. Dehoogte van de wallen en de diepte van de
grachten variëren elk van ca. 2 tot ca. 4meter. Deoppervlakte van de binnenpleinen varieert van ca.
1tot ca.2 hectare.
21
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Overdeouderdom enoverhetgeen dezeverdedigingswerken moesten beschermen, lopen
de meningen uiteen. Vast staat dat ze dateren van voor hetjaar 1000 AD. Aangenomen
wordt dat de burchten bescherming boden aan vroegere machts- en bezitscentra,
strategische punten en kruisingen van handelsroutes22.

KERKEN
Detalrijke kerken fungeren alsimageenalslandmarkvoordebelangrijkste nederzettingen
(fig. 6/kaart).
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Fig. 6KerkenaandeNederrijn(1 =Arnhem,2=Oosterbeek, 3=Heelsum,4= Wageningen,5=Rhenen, 6=Lienden, 7=
Kesteren, 8 =Opheusden, 9=Randwijk, 10=Heteren, 11= Driel, 12=Eiden)

De eerste kerken in het gebied werden gesticht in de Karolingische Tijd (750-1000 AD).
In die tijd maakten ze vaak deel uit van een domein, ook wel 'hof, 'curtis' of 'villa'
genoemd23. Tot op de dag van vandaag, markeren ze de lokaties van de middeleeuwse
nederzettingen, waarin ze zijn ontstaan. Op de noordoever van de Nederrijn liggen de
kerken op de flanken van de stuwwallen, bij voorkeur op plaatsen waar deze worden
ingesneden door beekdalen. Op dezuidoever liggen zeop de hoger gelegen, hoogwatervrije delen van de oeverwallen, lokaties die voor de hand liggen in een nog onbedijkt
rivierenlandschap (fig. 7A) 24 .

22

Voor meer informatie overringwalburchten, zie: Heidinga 1987/1990;Janssen 1990;Klok 1977;
Schoorl 1993.
23
Domein =complex goederen toebehorend aanéénpersoon of instelling.
24
Voormeerinformatie overdeontstaansgeschiedenis vandenederzettingen inhetrivierengebied,zie:
Harten 1986/1988;Visscher& Van Moorst 1990.
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Fig. 7A Kerken alslandmarks: landmarks voordelokaties vandemiddeleeuwse
nederzettingen

Bij de definitieve bedijking van het gebied op de zuidoever, in de 13e en/of 14e eeuw,
kwamen de kerken vlak achter de bandijk te liggen. De bandijk volgde immers de hoger
gelegen delen vandeoeverwallen. Hierdoormarkeren dekerken opdezuidoever nietalleen
de lokaties van demiddeleeuwse nederzettingen, maar ook het tracé van de middeleeuwse
bandijk (fig. 7B)25.
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Fig. 7B Kerken alslandmarks; landmarks voordemiddeleeuwse bandijk

In al hun gedaanten, weerspiegelen de kerken ook de ontwikkeling van de nederzetting,
waartoe zij behoren. Een oude,romaanse kerk, als dievan Oosterbeek (fig. 16), geeft aan
datdebijbehorende nederzetting zich heeft ontwikkeld uiteen Karolingisch domein. Grote,
gotische stadskerken, als de Eusebiuskerk van Arnhem, de Cunerakerk van Rhenen (fig.
17), en in mindere mate de N.H.-kerk van Wageningen, zijn representatief voor een
nederzetting diezich inde Late Middeleeuwen (1000-1500AD) tot stad heeft ontwikkeld.

2>

Ditverschijnsel doetzichookvoor inhetgebied "DeGelderse Poort"(DeBont 1994).
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KASTELEN EN KASTEELPLAATSEN
DekastelenenkasteelplaatsenDoorwerth,Rosande,Grunsfoort enMeinerswijk, (kunnen)
fungeren alsimage, eninhetgevalvanDoorwerth ookalslandmark, voordemachts- en
bezitscentravanhetvroegere,dooradellijk grootgrondbezit gekenmerkte,feodale stelsel
(fig. 8/kaart).
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Fig.8Kastelen enkasteelplaatsenaan deNederrijn (I =Rosande, 2 =Doorwerth, 3 =Grunsfoort,4 = Meinerswijk)

De kastelen en kasteelplaatsen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen. De
ligging in de uiterwaarden hangt ondermeer samen met de goede mogelijkheden tot
verdediging;deligginginofaanouderivierlopen of'strängen', garandeerde water inde
gracht.Ookkonvanhierhethandelsverkeertewaterworden gecontroleerd.
In hun hoogtijdagen waren de kastelen omgeven door uitgestrekte landerijen. De
omliggende,vruchtbareuiterwaarden,werdenvanuitdekastelengeëxploiteerdalsbouw-,
wei-enhooiland.DekastelenDoorwerth,RosandeenMeinerswijk, warendaarnaastook
hetcentrumvangelijknamige 'heerlijkheden', miniatuurstaatjes meteeneigenbestuuren
een eigen rechtspraak.

BANDIJKEN
Debandijken26 langsdeNederrijn, deGrebbedijk, deRijndijk endeMarsdijk, fungeren
alsimage voordebedijking (fig. 9/kaart).

26

Bandijk=eendijkofopgehoogdewegdiegerechtelijkgeschouwdwordt,tenopzichtevanwelks
onderhoudduseenzekererechtsdwangwordtverleend(Renes1992c).
27
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Fig.9Bandijken aandeNederrijn;bandijken en tussenliggende uiterwaarden (I = Grebbedijk, 2=Rijndijk. 3 =Marsdijk)

De basis voor deze bedijking werd gelegd in de 10eeeuw, toen vanuit de verschillende
nederzettingen, deeerste kaden werden opgeworpen. Laterwerden deze kaden uitgebreid
tot een bekading die een heel dorpsgebied omvatte, en ontstonden zogenaamde
'dorpspolders1. In de 13e en 14e eeuw werden deze polders, onder invloed van de
landsheren, in meerdere fasen aan elkaar gedijkt, tot het huidige beeld van een
aaneengesloten bedijking ontstond27.
De ligging van de bandijken hangt samen met de hogergelegen delen van de oeverwallen,
en de daarop gelegen nederzettingen, zoals bij de kerken reeds gezegd. In een aantal
gevallen hangt de ligging ook samen met strängen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de
Rijndijk bij Kesteren en Lienden, die de Strang van de Oude Rijn volgt.
Op een aantal plaatsen weerspiegelen de dijken, en de hieraan verbonden ensembles, een
eeuwenlange strijd tegen hetwater. Zo is bij Heteren, aan de ligging van de bandijk ten
opzichte van de kerk, afte lezen dat de oude nederzetting hier in de loop dertijd door de
rivier is 'verzwolgen'. De diverse wielen28, weerspiegelen de vroegere doorbraken. De
dijkbebouwing, ondermeer bij Opheusden, geeft aan dat men ondanks de bedijking toch
bij voorkeur op hogergelegen, hoogwater-vrije plaatsen bouwde.

VEERPLAATSEN
Langs de Nederrijn liggen nog tal van veerplaatsen. ensembles van veerhuizen.
veerdammen29 en veerstoepen30. die als image fungeren voor plaatsen waar het verkeer
vroeger, en in een aantal gevallen ook nu nog, de rivier kruiste (fig. 1O/kaart).

21

Voormeer informatie overdebedijking van hetgebied, zie:Deys 1988;Harten 1986/1988;Mentink
& Van Os 1985.
28
Wiel = waterplas die isontstaan door een dijkdoorbraak (Renes 1992c).
29
Veerdam=verhoogd aangelegde wegdoordeuiterwaarden, vandedijk naarhetveer(Renes 1992c).
'" Veerstoep =naarhetwater van een rivieraflopende weg,waar eenveerpont aanlegt (Renes 1992c).
28
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Fig. 10 Veerplaalsen aan deNederrijn (1=Kleine- of WolfswaardseVeer, 2 =Rhenense Veer, 3 =Opheusdens Veer, 4=
Lexkesveer, 5- Renkum.se Veer, 6=Heierense Veer,7=DrielseVeer)

Diverseveerplaatsen kunnenbogenopeenhogeouderdom.VanLexkesveerenhetDrielse
Veerkanwordenaangenomen,datzeteruggaantotindeVroegeMiddeleeuwen(500-1000
AD).Andereveerplaatsen daarentegen,zijn vanlaat-middeleeuwsedatum.Bekend isdat
diverse veerplaatsen indeloopdertijd werden verlegd ofopgeheven.Omstreeks 1850
waren langsdeNederrijn nognegen veerplaatsen ingebruik.Nuvaren nogdrieveren:
hetOpheusdens Veer, hetLexkesveer en hetDrielseVeer.

POLDERMOLENS
Molen DeMars bij Lienden fungeert als image en alslandmark voor de mechanische
waterbeheersing vandeMarspolder (fig. 11/kaart).Dezepolderontstond in 1529,toen
devoormalige uiterwaard DeMarswerd bedijkt.
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Fig. 11PoldermolensaandeNederrijn (1=DeMars)
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FORTIFICATIES
Defortificaties bij de Grebbeberg en bij De Spees fungeren als image voor de vroegere
landsverdediging met behulp van waterlinies31 (fig. 12/kaart).
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Fig. 12Fortificaties aan deNederrijn (1 =Grebbeberg,2= De Spees)

Defortificaties in het onderzoeksgebied dateren uit de 18een 19eeeuw en maakten deel
uit van de Grebbelinie en Linie De Spees. Deze linies voorzagen in een inundatie van de
Gelderse Vallei en een deel van de Betuwe32. De fortificaties liggen op de kruisingen met
de Grebbedijk en de Rijndijk/Marsdijk (fig. 13). Deze dijken waren na een inundatie de
enige doorgaande oost-west verbindingen en hadden zodoende een strategisch belang.

GREBBEBERG
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RIJNBATTERIJ
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< inundatie >

LINIE DESPEES

RIJNDIJK

CA. 1KM.
Fig. 13Fortificaties Grebbeherg/DeSpees; ligging Lo.v.Grebbedijk en Rijndijk/Marsdijk

11

Waterlinie = militaire verdedigingslijn (linie) bestaande uit een te inunderen gebied (water) en
daarachter gelegen fortificaties.
32

Voor meer informatie overdeze waterlinies,zie: Deys 1988; Stichting Menno van Coehoorn 1982.

30

STEENOVENS
De talrijke steenovens fungeren als image en als landmark voor de vroegere
baksteenfabricage (fig. 14/kaart)33.
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F/g. /•/SteenovensaandeNederrijn(1=Heynis,2 =Renkum, 3 =BovenstePolder,4 =Plasserwaard,5=BlauweKamer,
6 =Randwijk,7=Korevaar, 8=Eiden, 9=Meinerswijk)

In de periode tussen 1850en 1950werden grote delen van de uiterwaarden langs de
Nederrijn afgegraven ten behoeve van deze industrie. In het onderzoeksgebied lagen

Fig.15SteenovensRenkum/Heteren (ChromotopograflscheKaartdesRijks;Blad489: Wageningen;Uitgave 1914)

33

Voormeer informatie over steenovens en baksteenfabricage, zie: Janssen 1987;Ouwerkerk 1986.

31

omstreeks 1900niet minder dan 28 steenovens. Een goed voorbeeld van de toenmalige
dichtheid aan steenovens geeft het gebied tussen Renkum en Heteren. Hier lagen maar
liefst acht steenovens "opeen kluitje' (fig. 15).
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4Waardering

4.1 Methode
Detweedestapinditonderzoekisdewaarderingvandehistorische landschapselementen,
dieinhoofdstuk 3zijn geselecteerd.Dezewaarderingberust, evenalsde selectie,opde
visieophetbegrip 'historisch-landschappelijke waarde'(2.1).
Een belangrijke rol bij de waardering bezit de landschappelijke uitstraling, met als
kenmerkenherkenbaarheidenzichtbaarheid;dezezijnalsbasis-criteriagenomen.Detwee
basis-criteria zijn nietalleenbetrokken opdegeselecteerde elementen, maarook opde
hieraan verbondenensemblesen verankeringen.
Dehistorisch-landschappelijke waardevan degeselecteerde elementen wordtzodoende
beschreven opeenzestal kenmerken:
a herkenbaarheid element
b zichtbaarheid element
c herkenbaarheid ensemble
d zichtbaarheid ensemble
e herkenbaarheid verankering
f zichtbaarheid verankering
Dewaardering opbovengenoemde kenmerken isuitgedrukt indrie symbolen:
+ dewaardeisactueel;hetelement/ensemble/verankeringisthansherkenbaar/zichtbaar
de waarde is potentieel; het element/ensemble/verankering is thans niet
herkenbaar/zichtbaar
+/- dewaarde isnieteenduidig;hetelement/ensemble/verankeringisthansslechtsten
dele herkenbaar/zichtbaar
In een aantal gevallen, met name bij het ontbreken van een eenduidige waarde, is de
waarderingtoegelicht ineen voetnoot.

4.2 Catalogus
Toelichting
Degeselecteerde historische landschapselementen, dehieraan verbonden ensemblesen
verankeringen, en de hieraan toegekende historisch-landschappelijke waarde, zijn
beschreven volgensdeonderstaande rubrieken:
1

Code: eenteken dathet image symboliseert, enhetnummerdat isgebruikt omde
liggingvan deelementen aantegeven (fig. 4-6,fig. 8-12,fig. 14/kaart)
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2

Beschrijving
a element
b ensemble
c verankeringb

3

Coördinaten: coördinaten volgens topografische kaart (in de regel het centrum van
een element, bij een lineair element een begin- en eindpunt)

4

Plaats: de meest nabije woonplaats(en); toponiemen: veld-, straat- of objectnamen,
vermeld op de topografische kaarten 1:50.000 en 1:25.000>4

5

Historische context: historische achtergrond van element, ensemble en verankering

6

Waardering:
a herkenbaarheid element
b zichtbaarheid element
c herkenbaarheid ensemble
d zichtbaarheid ensemble
e herkenbaarheid verankering
f zichtbaarheid verankering

7

Literatuur: gepubliceerde bronnen gebruikt bij 2; Beschrijving en 5; Historische
context

CASTELLUM MEINERSWIJK

im

1

Code:

2

Beschrijving:
a element:

castellum-terrein met bodemsporen (funderingen van stenen
bouwwerken, contouren van grachten, het profiel van een weg)

b ensemble:
c verankering: het element ligt op een oeverwal, aan een sträng
3 Coördinaten: castellum-terrein: 188,40/442,75;sträng: 188.55/442.90; 187,75/442,45
4 Plaats: Arnhem; toponiemen: 1:50.000/1:25.000: Meinerswijk
5 Historische context: Het castellum Meinerswijk maakte deel uit van de versterkte
noordgrens of "Limes' van het Romeinse Rijk (zie 3.2/fig. 4).

"Topografische KaartvanNederland,1:50.000,39O/40W.uitgaven 1990. TDN. Emmen;Topografische
KaartvanNederland, 1:25.000,39ERhenen/39FWageningen/40AOosterbeek/40BArnhem, uitgaven
1990.TDN.Emmen.
34

Het eerste castellum in Meinerswijk werd omstreeks 15 AD gebouwd. Het kende
diversebewonings-enbouwfasen. Deeerstefasen waren opgetrokken inhout. In later
tijd was het castellum grotendeels in steen opgetrokken. Omstreeks 400 AD stortte
de 'Limes' definitiefin en werd het castellum door de Romeinen verlaten.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering: f zichtbaarheid verankering:
+
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7 Literatuur: Borman 1993;Bureau Stroming 1990;Van derGauw 1989;Willems 1986

RINGWALBURCHT DUNO

1 Code:
Beschrijving:
a element:

b
c

ringvormige wallen en grachten; bodemsporen (sporen van een
palissade,sporen vanhouten huizen, funderingen vaneen tufstenen
gebouw)

ensemble:
verankering: hetelement ligtophet hoogste punt van de stuwwal, zo'n 30 meter
boven het rivierengebied; direct ten oosten van het element wordt
de stuwwal ingesneden door het dal van de Seelbeek; aan de
overzijde van de Nederrijn, tegenover het element, liggen oude
rivierlopen van de vroegere rivier de Nevel

3 Coördinaten: ringwalburcht: 184,25/442,65; dal Seelbeek: 183,85/443,25;
184,65/442,80;oostelijke rivierloopNevel: 184,75/442,15; 186,30/441,60; westelijke
rivierloop Nevel: 184,75/442,15; 185,55/440,30
4 Plaats: Heveadorp; toponiemen: 1:50.000:Duno; 1:25.000: Duno/Hunenschans
5 Historische context: Oorsprong en exacte ouderdom van de ringwalburcht zijn
onbekend. Hierover bestaan diverse speculaties36.

35

Oeverwal en strängzijn grotendeels overslibd.
Invroegertijd gafeenonduidelijke herkomst vaakaanleidingtothetontstaan vanmythen, sagen en
legenden.Overhetontstaan vanderingwalburcht vandeDunogingondermeer het volgende verhaal:
"DereusvandeHoenderbergbijNijmegen lagrustigteslapen,toenhijgewektwerddoorhetgeweldig
snurkenvanzijnbroer,dereusvandeVeluwezoom.Nadathijeenpaarmaalgeprobeerdhadhemwakker
teschreeuwen,namhij eenkluitaardeen wierp die naar zijn broer. Waar die kluit neerviel, ontstond
deHunenschans"(Demoed 1974).Ookwerdderingwalburchtgezien alsvluchtschanstegendeHunen,
36
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Heidinga veronderstelt dat de burcht inde 9e eeuw werd opgeworpen. In dietijd was
de Veluwe een belangrijk wingebied van ijzererts. De burcht ligt op een strategische
plek vanwaar dit erts kon worden getransporteerd naar toenmalige industrie- en
handelscentra als Dorestad, het Duitse Rijnland enNijmegen. Een vergelijkbare burcht
komt ook voor aan hetUddelermeer,vanwaar hetertsnaar het IJsselmeer kon worden
getransporteerd.
De handelsroutes van ennaar de Duno-burcht volgden "natuurlijke' wegen. Vanuit het
lager gelegen rivierengebied was de burcht toegankelijk via het dal van de Seelbeek.
Dit dal fungeert als "poort' naar de hoger gelegen stuwwal. DeNederrijn fungeerde
alsroutenaar Dorestad en het Duitse Rijnland. Deroute naarNijmegen werd gevormd
door de Nevel, een thans verdwenen rivier tussen Eist en Driel37.
Ook wordt de burcht in verband gebracht met graaf Balderik van Hamaland en diens
echtgenote Adela. Ditechtpaar zou de burcht in de 1 Ie eeuw hebben opgeworpen of
bewoond. Beideverklaringen sluiten elkaar niet uit.Een hergebruik van oude burchten
komt wel vaker voor.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+/-'8
+/-39
+/-40

Literatuur: De Bont &Veldhorst 1992; Demoed 1974:Heidinga 1987;Janssen 1990;
Klok 1977;Schoorl 1993

RINGWALBURCHT GREBBEBERG

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
ringvormige wallen en grachten; mogelijke bodemsporen
b ensemble:
c verankering: hetelement ligtop het hoogste punt van de stuwwal, zo'n 40 meter
boven het rivierengebied

3 Coördinaten: ringwalburcht: 169,80/440,40

wataanleidinggaftotdenaam"Hunenschans"(Klok 1977).
37
Zieook:N.H.4cerkDriel.Rijndijk enDrielseVeer.
18
Wallen,grachten enomgevingzijn begroeid metbos;binnenplein isopen.
'"Derivierlopen vandeNevelzijn grotendeelsdichtgeslibd.
40
Zicht oprivierengebied isopen;zichtopdalSeelbeek isdicht.
36

4 Plaats: Rhenen; toponiemen: 1:50.000: Grebbeberg/Koningstafel;
Grebbeberg/Heimenberg/Koningstafel

1:25.000:

5 Historischecontext: OorsprongenouderdomvanderingwalburchtopdeGrebbeberg
zijnonbekend.Hieroverbestaandiversespeculaties.Geziendeafmetingen, deburcht
is groter dan vroeg-middeleeuwse burchten, is het niet ondenkbaar dat hij uit de
Ijzertijd (700BC-0)stamt.
DeringwalburchtvandeGrebbebergwordtvoorheteerstgenoemd in 1455alssprake
is van een stuk grond 'opten wal, geheiten onder die Haegen'. In 1664 wordt het
binnenplein van de burcht genoemd, als sprake is van 'seecker pleijn, gelegen by
Coninckx-tafel tusschen deheggen aldaer'.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
41
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering: +
42
f zichtbaarheid verankering:
7 Literatuur: Heidinga 1987/1990;VanIterson 1960;Janssen 1990;Klok 1977;Schoorl
1993
EUSEBIUSKERKARNHEM

1 Code:

u

1

2 Beschrijving:
a element:
kerkgebouw,toren
b ensemble: stadsgezicht
c verankering: het element ligt aan de voet van de stuwwal, aan het dal van de
Sons- ofJansbeek
3 Coördinaten: toren: 190,90/443,50; dal Sons- of Jansbeek: 189,70/445,90;
191,00/443,20
4 Plaats:Arnhem;toponiemen:1:25.000:Eusebiuskerk

41

Wallen,grachten,binnenpleinenomgevingzijnbegroeidmetbos.
Zichtoprivierengebiedisbeperkt.

42

37

5 Historische context: Arnhem isindeVroege Middeleeuwen ontstaan aan devoet van
de stuwwal, aan de benedenloop van de Sons- of Jansbeek. In 893 is voor het eerst
sprake plaats en parochiekerk.
De eerste kerk maakte deel uit van de hof van Prüm en stond op de locatie van de
huidige Eusebiuskerk. Op deze locatie is ondermeer de crypte gevonden van een
romaanse voorganger uit de 1 Ie eeuw.
Na de Vroege Middeleeuwen werd Arnhem een belangrijke schakel in het
handelsverkeer. Deze ontwikkeling werd begunstigd door de Graven van Gelre, die
Arnhem in 1233 tot stad verhieven. Devroegere kerk werd te klein voor dë stad en
werd vanaf ca. 1500 vervangen door de huidige, gotische kerk.
De markante toren van de Eusebiuskerk, kreeg zijn huidige gedaante eerst na de
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Slagom Arnhem werd de oude toren, evenals het
grootste deel van de Arnhemse binnenstad, vernield.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+43
+
+
+/-44
+/-45

7 Literatuur: Borman 1993; Van Deyk 1994

N.H.-KERK OOSTERBEEK

1 Code:
Beschrijving:
a element:
b ensemble:
c verankering:

kerkgebouw, toren (fig. 16)
dorpsgezicht
het element ligt aan de voet van de stuwwal, aan het dal van de
Oosterbeek, en aan een sträng

" Detoren fungeert als landmark enisvanverafzichtbaar.
44
Destuwwal isherkenbaar;deSons-ofJansbeek isoverkluisd
4?

Deliggingaandevoetvandestuwwal iszichtbaar;deSons-ofJansbeek isoverkluisd.

38

Fig. 16N.H.-kerk Oosterbeek

3 Coördinaten: toren: 185,95/443,40;dal Oosterbeek: 186,35/444,25; 186,00/443,35;
sträng: 186,40/443,00; 185,00/443,00
4 Plaats: Oosterbeek; toponiemen: 1:50.000/l:25.000: PK
5 Historische context: Oosterbeek isinde Vroege Middeleeuwen ontstaan aan de voet
vande stuwwal,aandebenedenloop van deOosterbeek. In 834duiktOosterbeek voor
het eerst op als 'Ostarbac'.
DeOosterbeekse kerk bevat nog delen van een romaanse, tufstenen zaalkerk uit de
10eeeuw. De toren dateert uit de 14e eeuw.
De huidige gedaante van de kerk iseerst na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. De
zware schade, ontstaan tijdens de Slag om Arnhem, werd aangegrepen om de kerk
ingrijpend te 'romaniseren'. Gotische elementen als koor en torenspits, werden
vervangen door romaanse. Ook werden de 19eeeuwse dwarspanden afgebroken.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: Demoed 1974; Van Deyk 1994; Klok 1977; Kuiper 1988
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N.H.-KERK HEELSUM

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw, toren
b ensemble:
dorpsgezicht
c verankering: het element ligt op de flank van een beekdal

3 Coördinaten: toren: 180,70/443,30
4 Plaats: Heelsum; toponiemen: 1:50.000/1:25.000: PK
5 Historische context: Heelsum isin de Vroege Middeleeuwen ontstaan op de flank van
het beekdal van de Heelsumse Beek. In 1031 duikt Heelsum voor het eerst op.
Heelsum had langetijd geen eigen kerk.maar ressorteerde onder Wolfheze. De eerste
kerk, die nog deel uitmaakt van het huidige kerkgebouw, werd in 1517 gesticht door
de heren van Doorwerth.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
-46
+
+

7 Literatuur: Demoed 1974; Kuiper 1988

N.H.-KERK WAGENINGEN

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw, toren
b ensemble:
stadsgezicht
c verankering:

3 Coördinaten: toren: 173,95/441,85

Jö

De kerk isomgeven door bomen.
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4 Plaats: Wageningen; toponiemen:
5 Historische context: Het huidige Wageningen is, waarschijnlijk in de 12e eeuw,
ontstaan als opvolger van Oud-Wageningen. Dit Oud-Wageningen, dat nabij
Lexkesveer, op en/of aan de voet van de Westberg lag, duikt in 1125 op als
'Wachoningon'. Uit archeologische vondsten blijkt dat deze nederzetting teruggaat
tot de Vroege Middeleeuwen.
Het nieuwe Wageningen ontstond aan de voet van de Wageningse Berg, aan de
landroute van Arnhem naar Utrecht, enaan deNederrijn. De landroute liep hier over
eenkade,dehuidigeHoogstraat, doordelagergelegen Gelderse Vallei47.De Nederrijn
lieptot ca. 1450door de sträng, waarin thans nog de haven ligt.
Deontwikkeling van het nieuwe Wageningen werd gestimuleerd door degraven van
Gelre. In 1240werd denederzetting voorzien van wallen en grachten. In 1263 kreeg
Wageningen stadsrechten.
Dehuidige kerk van Wageningen gaatterug op dekerk, die in de 12eof 13eeeuw in
denieuwe nederzettingwerd gebouwd. Devoorganger van dezekerk lagnogtot 1480
op de Westberg, in Oud-Wageningen.
De toren van Wageningen kreeg zijn huidige gedaante eerst na de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens demeidagen van 1940werd hij vanafde Grebbeberg, meteen
groot deel van de omringende bebouwing, in puin geschoten. Dit om te voorkomen
dathij door de Duitse troepen als uitkijkpost zou worden gebruikt48.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

7 Literatuur: Huisman 1983;Kuiper 1988;Van de Westeringh 1994

CUNERAKERK RHENEN

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw, toren (fig. 17)
b ensemble:
stadsgezicht, Rhenense Veer
c verankering: het element ligt aan de voet van de stuwwal

47

Zie Grebbedijk.
Een dergelijk lotoverkwam ook detoren vanOpheusden. ZieN.H.-kerk Opheusden.

48

41

Ai

Fig. 17Cunerakerk Rhenen

3 Coördinaten: toren: 167.15/440.95
4 Plauts: Rhenen: toponiemen:
5 Historische context: In 855 duikt Rhenen voor het eerst op als sprake isvan 'Hreni'.
Onzeker isofdeze nederzetting op de locatie van het huidige Rhenen lag, of hier in
later tijd heen is verplaatst. Mocht -Hreni' ergens anders hebben gelegen dan het
huidige Rhenen, dan moet de verplaatsing voor de 13e eeuw, toen de plaats zich
ontwikkelde tot stad, plaats hebben gevonden.
De ontwikkeling tot stad werd gestimuleerd door de bisschoppen van Utrecht.
Omstreeks 1200,toen deNederrijn hiereen andere loopkreeg49, verplaatsten dezehun
watertol van deTollenburg in De Marsnaar hier. In deperiode 1230-1285 is Rhenen
tot stad verheven. Waarschijnlijk was de plaats toen reeds versterkt met wallen en
grachten.

49

ZieMarsdijk. fig.25A-C.
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DeeersteparochiekerkvanRhenenduiktopinde 1le eeuw.Waarschijnlijk lagdeze
kerkreedsopdelocatievandehuidige,gotischekerk,uitde 15eeeuw.Demarkante
Cuneratorendateertuitdejaren 1492-1531.Dehuidigekerkisgebouwdalsstads-en
bedevaartskerk. Totaan de Reformatie werd hierde H.Cunera vereerd.
6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+50
+
+
+
+

7 Literatuur: Van Iterson 1960

N.H.-KERK LIENDEN

/ Code:
2 Beschrijving:
a element:
kerkgebouw,toren
b ensemble: dorpsgezicht
c verankering: hetelement ligtopeenoeverwal
3 Coördinaten: toren:164,10/440,10
4 Plaats:Lienden;toponiemen:1:50.000/l:25.000:PK
5 Historischecontext: Lienden isindeVroegeMiddeleeuwen, ontstaan opeenhoger
gelegen,bredeoeverwal.Deplaatswordt voorheteerstgenoemd in968,alssprake
isvaneen'curtis'.In996werddezecurtisgesplitst,alsgevolgwaarvanLiendenlange
tijd tweeherigwas.
De eerste kerk van Lienden is waarschijnlijk gesticht omstreeks 1058. De kerk
behoordetotéén van dehelften vandevroegere 'curtis'.
Hetoudstedeelvan dehuidige,gotischekerk, ishet koor.Ditdateert uitdetweede
helft vande 14eeeuw.Derestvan dekerk,metinbegripvan deforse toren, dateert
uitde 15eeeuw.

1

Detoren fungeert als landmark en isvan veraf zichtbaar.
43

6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968

N.H.-KERK KESTEREN

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw, toren
b ensemble:
dorpsgezicht, Rijndijk
c verankering: het element ligt op een oeverwal

3 Coördinaten: toren: 167,70/438,50
4 Plaats: Kesteren; toponiemen:
5 Historische context: Kesteren is in de periode 750-850 AD ontstaan op een hoger
gelegen deel van de oeverwal van de Oude Rijn. Bij opgravingen op de locatie van
de kerk is gebleken dat deze oeverwal in de Merovingische Tijd (500-750 AD) is
afgezet, waardoorhetgebied indietijd nog onbewoonbaar was.In850wordt deplaats
voor het eerst genoemd als "villa castra'51.
Bij opgravingen bleek dat de Kesterse kerk (een) houten, waarschijnlijk vroegmiddeleeuwse voorganger(s) heeft gehad. Deze werd(en) in de 13e eeuw opgevolgd
door een romaanse,tufstenen kerk. In de 15een 16eeeuw moest deze op zijn beurt
plaats maken voor een gotische, bakstenen kerk.
De huidige kerk isna de Tweede Wereldoorlog gebouwd op de locatie van de oude
kerk. Dezewerd tijdens deoorlogswinter van 1944-1945ernstig beschadigd. Restanten
van schip en koor werden in 1949afgebroken. De oude, 14eeeuwse toren, is blijven
staan.

M

Het ontstaan ingenoemde periode wordt ook bevestigd door andere bodemvondsten op de locatie
van de kerk. waaronder aardewerk (De Beaufort & Van den Berg 1968).
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6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968

N.H.-KERK OPHEUSDEN

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw, toren
b ensemble:
dorpsgezicht
c verankering: het element ligtop een oeverwal

3 Coördinaten: toren: 171,50/438,40
4 Plaats: Opheusden; toponiemen: 1:50.000/l:25.000: PK
5 Historische context: Opheusden is, waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen,
ontstaan op een hoger gelegen oeverwal. De plaats wordt voor het eerst genoemd in
de 1 Ieeeuw,dekerkin 1395. Indatjaarwaszij nogeendochterkerkvan Wageningen.
Dehuidige, gotische kerk dateert uit de 15een 16eeeuw. De toren dateert eerst van
nadeTweede Wereldoorlog en iseen kopie van de 14eeeuwsetoren, dietijdens deze
oorlogwerd verwoest. Dezetoren werd reeds in de meidagen van 1940 opgeblazen,
omte voorkomen dat de Duitse troepen hem als uitkijkpost zouden gebruiken52.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968

Eendergelijk lottrofookdetorenvanWageningen.ZieN.H.-kerkWageningen.
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N.H.-KERK RANDWIJK

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw
b ensemble:
dorpsgezicht
c verankering: het element ligt op een oeverwal

3 Coördinaten: kerkgebouw: 177,25/440,70
4 Plaats: Randwijk; toponiemen: 1:50.000/l :25.000: PK
5 Historische context: Randwijk is in de Vroege Middeleeuwen ontstaan op een hoger
gelegen oeverwaP\ Deze oeverwal werd opgebouwd door de voorloper van de
Nederrijn, en door deTaal. Laatstgenoemde rivier mondde ter hoogte van Randwijk
uit in de Nederrijn.
Hethuidige Randwijk heeft mogelijk een relatiemet hetoude "Rijnwijk', dat in de 12e
eeuw wordt genoemd als stapelplaats van goederen34. Dit Rijnwijk was in de Vroege
Middeleeuwen een handelsplaats bij de kruising van land- en vaarroutes, waar ook
Oud-Wageningen en Lexkesveer zijn ontstaan53.
Dekerk wordt voor heteerst genoemd in 1395. Indatjaar waszij nogeen dochterkerk
van Wageningen. Toch had Randwijk reeds eerder een eigen kerkgebouw.
Archeologische vondsten wijzen op een romaanse, tufstenen kerk uit de 12e eeuw.
Deze werd in de 15een/of 16eeeuw vervangen door een gotische, bakstenen kerk.
De huidige gedaante van de Randwijkse kerk dateert eerst van na de Tweede
Wereldoorlog. In de winter van 1944-1945 lieten de Duitsers de 15e eeuwse toren
springen,waarbij hetaangrenzende schipwerd vernield. Hetoudekoorbleef behouden,
en werd in 1953voorzien van een nieuw schip. Detoren werd niet meer opgebouwd,
maar werd vervangen door een eenvoudige dakruiter.

- Ditblijkt ondermeeruitarcheologischevondstenopdelocatievandekerk(DeBeaufort & Vanden
Berg1968).
M
Ditwilnietzeggendatbeideplaatsenvereenzelvigdkunnenworden.Overdelocatievanhetvroegere
Rijnwijk lopendemeningen uiteen.
" Zieook:N.H.-kerk Wageningen enLexkesveer.
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6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: DeBeaufort &Vanden Berg 1968;VandeWesteringh 1994
N.H.-KERK HETEREN

1 Code:

I*

10

2 Beschrijving:
a element:
alleenstaande kerktoren (fig. 18)
b ensemble: kerk,kerkhof,dorpsgezicht, Rijndijk, Groene Dijk, Kastanjelaan
c verankering: hetelement ligtopeen oeverwal

Fig. 18N.H.-kerkHeteren:alleenstaandekerktoren

3 Coördinaten: alleenstaandekerktoren: 180,25/441,60;kerk: 180,30/441,55;Groene
Dijk/Kastanjelaan: 180,90/441,50; 180,20/441,55
4 Plaats:Heteren;toponiemen:1:50.000:Toren; 1:25.000:Toren/PK
47

5 Historischecontext:Heteren ontstond opeen hogergelegen oeverwal (fig. 19 A).Plaats
en kerk worden voor het eerst genoemd in 1292, maar zijn blijkens oude muurresten
inde kerktoren, minimaal één eeuw ouder. Bij de bedijking in de 13een/of 14eeeuw
werden nederzetting en kerk binnengedijkt (fig. 19B).
Na deze eerste bedijking werd een deel van Heteren, als gevolg van een verandering
in de loop van de Nederrijn, 'verzwolgen'. Hierop werd een nieuwe inlaagdijk56
aangelegd en werd denederzetting "landinwaarts'verplaatst. De kerk bleefop de oude
locatie liggen en werd buitengedijkt (fig. 19C).
Dehuidigesituatie metalleenstaande, weer binnengedijkte toren (fig. 18/19 D),dateert
eerst uitde 19eeeuw. Inde periode 1834-1838werd deoude kerk, dieaan de oostkant
tegen de toren stond, vervangen door de huidige kerk, die los van de toren staat.
In 1874werd een nieuwe dijk, de Groene Dijk aangelegd, en kwam detoren in een
dijklichaam te liggen. Hierdoor lijkt hij lager dan hij eigenlijk is. De oude Rijndijk.
thans Kastanjelaan, kreeg een nieuwe functie als rijweg en vluchtheuvel.
De alleenstaande toren dateert uit de 14e eeuw. In de westgevel bevinden zich nog
resten van een 12eeeuwse tufstenen kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de
toren beschadigd. Hij werd nadien weer in zijn oude gedaante hersteld.
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Fig. 19A Ontwikkeling Heteren;situatie voor
eerstebedijking (voor13e/14eeeuw)

Fig. 19BOntwikkelingHeteren; situatiena
eerstebedijking(13e/14eeeuw-?)

WÊ^^^MÊÊÊÊ

WÏVÏVÏ

©5(5ögöÖ0Q5©Ë^

£ £ & * & GROENEDIJK
RIJNDIJK

= RIJNDIJK

O
Fig.19COntwikkelingHeteren;situatiemetinlaagdijk(?19eeeuw)

O
Fig. 19DOntwikkelingHeteren; situatiemet
GroeneDijk (19eeeuw- heden)

"''Inlaag(dijk) = dijk die aangelegd wordt achter een dijkvak waarvan men vreest dat niet langmeer
te kunnen houden (Renes 1992c).
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6
a
b
c
d
e
f

Waardering:
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+/•
+
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7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968;Van de Westeringh 1987a

N.H.-KERK DRIEL

1 Code:
2

L

Beschrijving:
a element:
kerkgebouw, toren
b ensemble:
dorpsgezicht
c verankering: het element ligt op een oeverwal

3 Coördinaten: toren: 184,15/441,60
4 Plaats: Driel; toponiemen:
5 Historische context: Driel is,waarschijnlijk in deVroege Middeleeuwen, ontstaan op
een hoger gelegen oeverwal.Dezeoeverwal werd opgebouwd doorde voorloper van
deNederrijn, en door deNevel. Laatstgenoemde rivier mondde even ten oosten van
Driel uit in de Nederrijn58. De plaats wordt in 1127 voor het eerst genoemd.
Totomstreeks 1470wasdekerk vanDriel eendochterkerk van Oosterbeek. Hetschip,
hetoudste deel van hethuidige kerkgebouw, dateert uitde 14eeeuw.Het koor is 15e
eeuws. Detoren is van omstreeks 1500.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968

57

Buitendijks isde oeverwal overslibd.
Zieook: ringwalburcht Duno,Rijndijk enDrielse Veer.

58
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N.H.-KERK ELDEN

1 Code:
Beschrijving:
a element:
b ensemble:
c verankering:

kerkgebouw, toren
dorpsgezicht, Rijndijk
het element ligt op een oeverwal

3 Coördinaten: toren: 189,40/441,50
4 Plaats: Eiden: toponiemen: 1:50.000/l:25.000: PK
5 Historische context: Eiden is in de Vroege Middeleeuwen ontstaan op een hoger
gelegen oeverwal. De plaats duikt in 855 voor heteerst op in degeschriften. De kerk
wordt voor het eerst genoemd in 1359.
De huidige kerk dateert van 1866. In dat jaar werd de oude. gotische kerk, met in
muurankers hetjaartal 1593. gesloopt. De oude, middeleeuwse toren, bleef staan.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:
Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968

KASTEEL ROSANDE

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
b
c
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ensemble:
verankering:

kasteelterrein met profiel van wallen en grachten (fig. 20), en
bodemsporen (funderingen en vloeren)

Fig.20KasteelterreinRosande;proflei vanwallenengrachten

3 Coördinaten: kasteelterrein: 187,60/443,20
4 Plaats: Oosterbeek;toponiemen: 1:50.000/l:25.000:Rosandepolder
5 Historischecontext: EeneerstekasteelRosandeduiktopin 1313.Hetkasteel isinde
loopdertijd herhaaldelijk verwoestenweeropgebouwd.Het laatste kasteel bestond
uiteen'rechthoekige'waterburchtmetvierrondehoektorensendateerde waarschijnlijk
uit 1538.Opheteind der 18eeeuw ishetverwoestof afgebroken.
Hetkasteelwaszetelvaneenheerlijkheid.In 1428wordtdezevoorheteerstgenoemd:
'DyrckvanAernhemheeft ontfangen dathuysteRosandemetallensynenregtenende
toebehoren mitten heerlicheit hoogh ende leegh,den Rijnweerd, Paetersweerd, mit
anderen weerden indeRijn gelegen,tussen Loepen enOisterbeeck'.
In 1506wordtdeheerlijkheid omschrevenals:'Rosandemytsynentoebehoer,mytter
heerlicheyt,hoge ind leege,dieKoeweerdt, Koytenweert,myttenanderen weerden,
indenRiingelegen,daertoegehouerende,myttervysschryen tusschen Lupen indder
Aainddaertotwyehovenholtz in Lupenrebosch'.
6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
+
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:
7 Literatuur: Demoed 1974;Janssen 1990;Klok 1977;Kuiper 1988
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KASTEEL DOORWERTH

1 Code:
Beschrijving:
a element:
b ensemble:

kasteel (fig. 21), gracht
kaden met laanbeplanting, tuin, boomgaard, meidoomhagen (fi£
38), weg, poP 9 met mogelijke bodemsporen
c verankering: het element ligt in een sträng

Fig. 21KasteelDoorwerth

3 Coördinaten: kasteel: 182,60/442.10; kaden met laanbeplanting: 182,75/442,35;
182,25/442,35;boomgaard: 182,45/442.20;weg: 182,70/442,05; 182,80/441,75;pol:
182,65/441,95; sträng: 183,15/442.20; 182,30/442,30
4 Plaats: Doorwerth;toponiemen: 1:50.000/1:25.000:Doorwerthsche Waarden/Kasteel
Doorwerth
5 Historische context: Het eerste kasteel Doorwerth duikt op in 1260, als het in brand
wordt gestoken. Vrijwel direct na deze brand werd een nieuw kasteel gebouwd, inde

s(

'Pol=doordemensopgeworpenwoon-ofvluchtheuvel terbeschermingtegenhogewaterstanden
(Renes 1992c).
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vormvaneenversterktewoontoren. Dezewerd geleidelijk uitgebouwd tothet huidige
'rechthoekige' kasteel.
Het kasteel waszetel van een heerlijkheid. In 1402 werd deze omschreven als: 'Den
Dorenweert,metallensijnen toebehoren;derJonckvrouwenweert benevenRedinchem
indenRhijn, mitanders den weerden, die in den Rhijn gelegen zijn; mitden gerichte,
hoge ende lege;mettinsen thienden ende met visscherien, dat iste verstaan tusschen
der Aa ende Redinchem; met den mannen, die tot den Dorenwert horen, met den
bossche dat daertoe hoort, gelegen in den kerspel van Wolffhezen ende van
Oosterbeeck, tot eenen welgeboren dienstmansgoede, te verheergewaden met eenen
peerde'.
De uiterwaarden rond het kasteel waren in gebruik als tuin, bouwland, weiland en
boomgaard. Aan de weg naar het Doorwerthse Veer, lag tot in de 19e eeuw het
waardmanshuis60. Vanwege het overstromingsgevaar was dit huis gebouwd op een
pol. Het kasteel lag tot 1643 vrij in de uiterwaarden. In dat jaar werden kaden
aangelegd om het kasteel bij hoogwater bereikbaar te houden.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+/-6'
+
-62
+

7 Literatuur: Demoed 1974;Janssen 1990;Kuiper 1988; Wartena 1960

KASTEEL GRUNSFOORT

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
kasteelterrein met bodemsporen (funderingen en grachten)
b ensemble:
c verankering: het element ligt in een beekdal

3 Coördinaten: kasteelterrein: 177,90/443,05
4 Plaats: Renkum; toponiemen:

60

Waardmanshuis =huis inofnabij een uiterwaard, dat werd bewoond door de man die namens de
grootgrondbezitter toezicht moest houden op(het gebruik van)deze uiterwaard.
61
Depol isniet herkenbaar.
62
Desträngisgrotendeels dichtgeslibd.
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Historische context: Het eerste kasteel Grunsfoort duikt op in 1372. Het kasteel
behoorde tot de zogenaamde "rechthoekige' kastelen en had in eerste instantie een
versterkte in-en uitgang in één van de hoeken. Inde loop dertijd ishet herhaaldelijk
ver- en herbouwd. Omstreeks 1785 is het laatste kasteel gesloopt. De fundamenten
en de slotgracht zijn nog lange tijd herkenbaar geweest. In de 'crisisjaren' voor de
Tweede Wereldoorlog, bij de 'werkverschaffing', zijn ze echter genivelleerd.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering: +
f zichtbaarheid verankering:
+
Literatuur: Demoed 1974;Janssen 1990; Kuiper 1988

HUIS MEINERSWIJK

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:

kasteelterrein met profiel van pol en grachten, en bodemsporen
(funderingen en grachten)
b ensemble:
Praets(pol metwoningen), Sleuteldam (zomerkade), Meginhardweg
c verankering: het element ligt op een oeverwal

3 Coördinaten: kasteelterrein: 189,00/443,30; Praets: 190,08/443,53; Sleuteldam:
189,60/443.60; 188,70/443,30; Meginhardweg: 189.90/443.45; 188,90/443,25
-f Plaats: Arnhem; toponiemen: 1:50.000:
Meinerswijk/Praets/Meginhardweg

Meinerswijk/Praets;

1:25.000:

5 Historische context: Het huis Meinerswijk was zetel van een heerlijkheid, die zich
uitstrekte over de omliggende uiterwaarden. Het ontstaan van de heerlijkheid ligt in
hetduister verscholen. De heerlijkheid had lange tijd een relatie met de heerlijkheid
Praets.
Denaam 'Meinerswijk' gaat terug op 'Megensherdeswich', een handelsplaats die in
814/815 voor het eerst wordt genoemd. In 847 werd deze handelsplaats door de
Noormannen verwoest. Onduidelijk is de locatie van het vroegere Meinerswijk.
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Sommigen lokaliseren de handelsplaats bij Praets63, anderen zoeken haar aan de
overzijde van deNederrijn, in de Rosandepolder.
Het eerste huis Meinerswijk ontstond waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen. De
restanten van het laatste huis, bestaande uit een toren met leien dak, zijn in 1853
afgebroken. De Sleuteldam, de vroegere zomerkade van de heerlijkheid, en de
Meginhardweg, dateren waarschijnlijk eveneens uitde Late Middeleeuwen. Zij staan
voor het eerst weergegeven op een kaart uit 1550.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
_64

+

7 Literatuur: DeBeaufort &Van den Berg 1968;Borman 1993;Bureau Stroming 1990;
Knap & Vergouwe 1933

GREBBEDIJK

1 Code:

1

Beschrijving:
a element:
dijk
b ensemble:
wielen, dijkmagazijn65
c verankering: binnendijks: oeverwal; buitendijks: strängen (fig. 22)

63

In 834 duikt Praets voor het eerst op. De nederzetting was niet alleen handelsplaats, maar ook
veerplaats.Hetveerwordtreedsgenoemd in 1257,maargaatverderterugindegeschiedenis, mogelijk
tot indeVroegeMiddeleeuwen. Laterkreegditveer, samenmethetOpheusdens Veer,hetalleenrecht
omkooplieden methunhandelswaar overtezetten.Ditmaaktedeel uitvandepolitiek vande graven
vanGelre,diehethandelsverkeer reguleerden. In 1603werd het veer vervangen door een schipbrug.
Van de vroegere veerplaats isthans niets meer over (Borman 1993;Wientjes 1985).
64

Deoeverwal isgrotendeels overslibd.
Dijkmagazijn =magazijn aandedijk, omgereedschappen, materialen, enz. voor de dijk te bewaren
(Renes 1992c).
65
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Fig. 22 Grebbedijk bij Wageningen; sträng

3 Coördinaten: dijk: 174.65/441,90; 170,20/440,95; wielen: 171 70/439 85171,55/439,75; 171,10/439.65; dijkmagazijn: 170,60/440,35
4 Plauts: Wageningen/Rhenen; toponiemen: 1:25.000: Grebbedijk
5 Historische context: DeGrebbedijk gaat waarschijnlijk terug op een kade uit de 12e
eeuw. Deze kade verbond de stuwwallen van Veluwe en Utrechtse Heuvelrug en
maakte deel uit van de landroute Arnhem-Utrecht. De kade had ter hoogte van
Wageningen een ander verloop dan dehuidige Grebbedijk. Waarschijnlijk lagde kade
ter hoogte van de hoofdstraat van deze stad: de Hoogstraat.
Na een doorbraak in 1595,waarbij deGelderse Vallei totaan Amersfoort onder water
liep, isdevroegere kadeopgehoogd totGrebbedijk. Dezeverhoogdedijk isechter nog
herhaaldelijk doorgebroken, onder andere in 1602. 1643, 1651. 1682, 1711 en 1855.
Bij De Doove lag de zwakste plek indeGrebbedijk. De dijk brak hier ondermeer in
1651, 1711 en 1855.Na de doorbraak van 1855 isdedijk landinwaarts gelegd, zodat
een inlaag ontstond (fig. 23 A/B). Hetoude dijktracé isthans nog herkenbaar aan de
drie wielen, die bij genoemde doorbraken zijn ontstaan.
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GREBBEDIJK

CA. 250 M

Fig.23A OntwikkelingDeDoove;
Grebbedijk voor1855

Fig.23B OntwikkelingDeDoove;
Grebbedijkna1855

Doordeterugleggingvandedijk liggendezewielenthanseeneindindeuiterwaarden.
DeveerdamnaarhetOpheusdensVeerenDeBlauweKamerisnogdeelseenrestant
vandevroegereGrebbedijk. Aanhethoogteverschiltussenbeidedijken isteziendat
dehuidige dijk sinds 1855nogbehoorlijk isverhoogd.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+/- 66
+/-67
+
+

7 Literatuur:Deys 1986/1988;VandeWesteringh 1983/1994

RIJNDIJK

1 Code:
2 Beschrijving:
a element:
b ensemble:

dijk
wielen (fig. 24), kerken en dorpsgezichten (Lienden, Kesteren,
Opheusden, Randwijk, Heteren, Driel, Eiden), dijkwoningen
(Opheusden)
c verankering: binnendijks: oeverwallen; buitendijks:strängen

66

DewielenbijDe Doovehebbenhunbindingmetdedijkverloren.
DewielenbijDe Dooveliggendeelsverscholenachterbossages.

67
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F/g. 24Rijndijk bijRandwijk; wiel

3 Coördinaten: dijk: 189,45/441.30; 164.00/442,15; wielen Eiden: 189,30/441.70;
188.95/442,00; 188,55/442,25; wielen Driel: 184.45/441.90; 183,30/441,15; wiel
Randwijk: 176,75/440,85; wiel Klaverwaard: 173,75/439,65; wiel Opheusden:
172.75/439,10;wielen Kesteren: 168,30/438.90; 168.10/438.80; 167,80/438,60; wiel
Aalst: 165,45/438,70;wielen Lienden; 164,35/441.00 (Nieuwe Waaij); 164,40/441,40
(Klokkewaaij)
4 Plaats: Lienden/Kesteren/Opheusden/Randwijk/Heteren/Driel/Elden; loponiemen:
1:50.000:Rijndijk/Rijndijk-west/Rijndijk-oost/Nieuwe Waaij/Oude Rijn; 1:25.000:
Rijndijk/Rijnbandijk/Rijndijk-west/Rijndijk-oost/Klokkewaaij/Nieuwe Waaij/Oude
Rijn '
5 Historischecontext:De Rijndijk ontstond inde 13een/of 14eeeuw. Indietijd werden
deoudere kaden, diedeafzonderlijke dorpen omgaven, aan elkaar gedijkt. De nieuwe
bandijk volgde de hoger gelegen delen van de oeverwallen en de hierop gelegen
nederzettingen Lienden, Kesteren. Opheusden, Randwijk, Heteren, Driel en Eiden.
Opeenaantal plekken isde Rijndijk in latertijd naar binnen gelegd, waardoor inlagen
ontstonden. Een dergelijke inlaag bevindt zich ondermeer bij Heteren, waar de kerk
tijdelijk buitendijks kwam te liggen (zie Heteren, fig. 19A-D). Bij Kesteren en Eiden
ligt de kerk direct aan de voet van de dijk. wat eveneens op inlagen kan wijzen.
Bij Lienden en Kesteren looptde Rijndijk op enige afstand van de huidige Nederrijn.
Het gebied tussen Rijndijk en Nederrijn, De Mars. is eerst in 1529 bedijkt (zie
Marsdijk. fig. 25 A-C).
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Detalrijke wielen, inhetonderzoeksgebied ookwel 'waaijen' genoemd, getuigen van
diverse dijkdoorbraken. Deze doorbraken vonden veelal plaats op zwakke plekken,
met een zandige oeverwal in de ondergrond.
Voorbeelden vandergelijke plekken,totopheden gemarkeerd doorenkelewielen over
eenkortdijktracé, zijn tevindenbij Lienden (Klokkewaaij68/Nieuwe Waaij), Kesteren
en Eiden.
Ook dewiel ten noord-oosten van Driel, ligt opeen oude oeverwal. Hier lag vroeger
de Nevel, een oude rivierloop die met de begeleidende oeverwal, tot in de Vroege
Middeleeuwen, een belangrijke verbinding vormde tussen Eist en Driel69.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: Van de Westeringh 1987a/1994

MARSDIJK

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
dijk
b ensemble:
wielen
c verankering: buitendijks: strängen

3 Coördinaten: dijk: 169,60/439,25; 164,35/441,73;wielen De Spees: 169,45/439,60;
169,20/439,70; wiel Tollewaard: 164,95/441,60 (De Waaij)
4 Plaats: Lienden/Kesteren; toponiemen: 1:25.000:Marsdijk/De Waaij
5 Historische context: DeMarsdijk ontstond in 1529.Totdietijd was hetgebied tussen
Rijndijk en Nederrijn, De Mars, een uiterwaard.

68

AandeKlokkewaaij is,evenalsaanveelanderewielen,een legende verbonden. Dezeverhaalt over
de klok van de kapel van Veerhuizen. Volgens de legende, werd deze kapel verwoest bij de
dijkdoorbraak, waarbijdeKlokkewaaij ontstond.Deklokverzonkdiepindewielenopeenstilleavond
kan men haar noghoren luiden (De Kleuver 1977).
69
Zie ook:ringwalburcht Duno,N.H.-kerk Driel en Drielse Veer.
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De rivier volgde hier lange tijd diverse lopen, waarvan deOude Rijn tot omstreeks
1200de belangrijkste was. Andere rivierarmen waren de Leede en mogelijk ook de
huidige Nederrijn (flg. 25 A). In 1495 wist men nog dat "in tijden voirleden die
Rijnstroem voir Kesteren verby Lienden tot Verhuese uutginck opten vurs. Rijn' en
dat"sichdiestroem bij Huesden versetten endegreepenen ganck verby Heymenberch,
verby Renen'.
Nade verlegging van de Rijn langs Rhenen (ca. 1200),en hetontstaan van de Rijndijk
(13e en/of 14eeeuw), was de Marspolder nog enige tijd een uiterwaard (fig. 25 B).
Deophoging van een kade tot de huidige Marsdijk maakte hier in 1529een eind aan.
Hierdoor werd De Mars een polder en werd de Rijndijk langs Lienden en Kesteren
een "slaper' (fig. 25 C)70.
De Marsdijk kent een tweetal zwakke plekken. Met name bij De Spees, is de dijk
kwetsbaar. Hier ligt de bandijk op de zandige oeverwal van de Oude Rijn. Daarnaast
is de dijk hier een schaardijk71. Wielen getuigen nog van de vroegere doorbraken,
waarvan de laatste plaatsvond in 1855. Op deze doorbraak is de dijk ter plaatse
teruggelegd en ontstond een inlaag.
Detweede zwakke plek bevindt zich ter hoogte van de Tollewaard. eveneens op de
oeverwal van de Oude Rijn. Hier ligt. als getuige van een vroegere doorbraak, 4De
Waaij'.
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Fig.25A Ontwikkeling De Mars: situatie met Oude Rijn en
onbedijkt landschap (voor ca.1200)

70

Slaper(dijk) =dijk die geen primaire waterkerende functie meerheeft, doordat naarbuiten toe (in de
richting van de rivier) een nieuwe dijk is aangelegd.
71
Schaardijk =dijkdieweinigofgeen voorland heeft, zodatdewaterrand bij eengemiddeldewaterstand
aan ofdichtbij deteen van het buitentalud van de dijk staat (Renes 1992c).
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LIENOEI

RIJNDIJK
CA. 1 KM

Fig.25BOntwikkelingDe Mars; situatiemetRijndijk(13e/14e
eeuw -1529)
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Fig.2SCOntwikkelingDeMars; situatiemetMarsdijk(1529-heden)

6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+
+
+

7 Literatuur: VanIterson 1960;VandeWesteringh 1987b

61

KLEINE- OF WOLFSWAARDSE VEER

1 Code:

2

Beschrijving:
a element:
veerhuis
b ensemble:
Pabstendam (noordelijke veerdam)
c verankering:

3 Coördinaten: veerhuis: 174,00/440,75; Pabstendam: 173,65/441,55; 174,00/440,75
4 Plaats: Wageningen; toponiemen: 1:25.000: Pabstendam
5 Historische context: Het Kleine- of Wolfwaardse Veer hoorde tot de heerlijkheid
Wolfswaard. Het veer vormde de verbinding tussen het noordelijke en het zuidelijke
deel van deze heerlijkheid, die zich uitstrekte over beide oevers van deNederrijn. De
naam Kleine Veer duidt op de verhouding tot het Lexkes- of Grote Veer.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

7 Literatuur: Van de Westerineh 1994

RHENENSE VEER

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
veerhuis
b ensemble:
noordelijke en zuidelijke veerdam
c verankering:

3 Coördinaten: veerhuis: 167,00/440,80; noordelijke veerdam: 167,05/441,10;
167,00/440.80; zuidelijke veerdam: 166,90/440,60; 166.90/440,50
4 Plaats: Rhenen; toponiemen: 1:25.000: De Stichtse Oever
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5 Historischecontext: HetRhenense Veerontstond waarschijnlijk inde 13eeeuw,in
samenhangmetdeverleggingvandeNederrijn endeopkomst van Rhenen alsstad.
Hetveerduikt in 1350voorheteerstop,alssprake isvanhet 'veerscepetotRenen'.
Hetveermetbijbehorend veerhuislagoorspronkelijk zo'n300meter stroomafwaarts
vanhethuidigeveerhuis.Omstreeks 1830ishetveerverplaatstnaardehuidigelocatie,
waarin 1850eennieuwveerhuiswerdgebouwd.DitwerdindeTweedeWereldoorlog
verwoesten isnadien dooreennieuwvervangen.
6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

7 Literatuur: Van Iterson 1960;Van deWesteringh 1987b

OPHEUSDENSVEER

1 Code:
2 Beschrijving:
pol metveerhuis(fig. 26)
a element:
b ensemble:
noordelijke enzuidelijke veerdam
c verankering:
3 Coördinaten: veerhuis: 170,70/439,10; noordelijke veerdam: 170,95/440,00;
170,70/439,35;zuidelijke veerdam: 170,65/439,15; 170,80/438,80
4 Plaats:Wageningen/Opheusden; toponiemen:
5 Historischecontext:HetOpheusdensVeervormdeeeuwenlangeenbelangrijkeschakel
inhethandelsverkeer. Ditwerd inde 13eeeuw,in samenhangmet deopkomstvan
desteden Wageningen enArnhem,gereguleerd door degraven van Gelre.Hetveer
vanOpheusden kreeghierbij belangrijke privileges,evenalshet veerbijPraets.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
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Fig.26 Opheusdens Veer

7 Literatuur: Deys 1986; Wientjes 1985

LEXKESVEER

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:
veerhuis
b ensemble:
één noordelijke en twee zuidelijke veerdammen
c verankering:

3 Coördinaten: veerhuis: 175,80/441,15: noordelijke veerdam: 175,70/441,80;
175,75/441.45; zuidelijke veerdam oost: 175,90/441,20; 175,95/440,85; zuidelijke
veerdam west: 175,80/441,25; 175.95/440.85
4 Plaats: Wageningen/Randwijk; toponiemen: 1:50.000/1:25.000: Lexkesveer

64

1
5 Historischecontext:HetLexkesveergaatmogelijkterugopeenvroegerehandelsplaats
opdekruisingvanhandelsroutes.IndeVroegeMiddeleeuwenlaghieraanbeidezijden
vandeNederrijn eennederzetting.AanRandwijksezijde lagRijnwijk, dat langetijd
eenstapelplaatsvangoederen was.Aan Wageningsezijde lagdenederzetting OudWageningen,diealsvoorloper geldtvan dehuidigestad Wageningen72.
Deveerdammen vanLexkesveerzijn inofomstreeks 1783 verlegd.Opdezuidoever
zijn deoudeendenieuwe veerdamnognaastelkaaraanwezig.
6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

7 Literatuur: Deys 1988;Huisman 1983;Van deWesteringh 1994

RENKUMSE VEER

1 Code:
2 Beschrijving:
a element:
veerhuis
b ensemble: zuidelijke veerdam
c verankering:
3 Coördinaten: veerhuis: 178,70/442,10;veerdam: 178,70/442,10;178,70/441,15
4 Plaats: Renkum; toponiemen:
5 Historischecontext:Het Renkumse Veer was tot 1862 slechts een voetveer. In
voornoemdjaarvroegdetoenmaligeveerman,JanBoluitHeteren,toestemmingom
meteenponttemogenvaren,waarmeekarrenenrijtuigen overgezetkondenworden.
Hetveeriseerstindejaren '70vandezeeeuw,nadebouwvandenabijgelegen brug
indeA50,uitdevaart genomen.

72

Zieook:N.H.-kerkWageningenenN.H.-kerkRandwijk.
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Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+

7 Literatuur: Demoed 1974

HETERENSE VEER

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:
b ensemble:
c verankering:

veerhuis

3 Coördinaten: veerhuis: 180,85/441,50
4 Plaats: Heteren; toponiemen:
5 Historische context:
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
+
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

7 Literatuur:

DRIELSE VEER

1 Code:
2

66

7

Beschrijving:
a element:
veerhuis
b ensemble:
zuidelijke veerdam
c verankering:

3 Coördinaten: veerhuis: 185,15/442,45; veerdam: 185,10/442,55; 185,15/442,50
4 Plaats: Driel; toponiemen: 1:50.000/l:25.000:Drielse Veer
5 Historische context: Het Drielse Veer gaat waarschijnlijk terug op de oversteekplaats
in een vroeg-middeleeuwse handelsroute73. Het veer wordt voor het eerst genoemd
in 1257.
Eigenaarvan hetveerwas langetijd deparochieOosterbeek.Dezestrektezichuitover
beideoeversvandeNederrijn enomvattenaast Oosterbeek, ook het tegenovergelegen
Driel.Parochianen uit laatstgenoemde plaats zullen met het veer, ook wel 'kerkschip'
genoemd, in Oosterbeek ter kerke zijn gegaan.
In 1669 werd het veer verkocht aan de stad Arnhem. Dit waarschijnlijk met de
bedoeling om zoenige invloed op het handelsverkeer uitte oefenen. Zware wagens
met handelswaar en passagiers mochten hier niet oversteken, maar moesten gebruik
makenvanhetOpheusdensVeer,envanhetveerbij Praets74.In 1845kwamhetDrielse
Veer in particuliere handen.
Indejaren 70 van deze eeuw, bij de bouw van de nabijgelegen stuw, verdween het
vroegere pontveeren werden delen van de veerdammen afgegraven. Thans vaart hier
nog slechts een klein voetveer.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

7 Literatuur: Demoed 1974;Essers 1987

POLDERMOLEN DE MARS

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
windmolen (fig. 27)
b ensemble:
c verankering: het element ligt aan een sträng

73

Zie ook: ringwalburcht Duno,N.H.-kerk Driel en Rijndijk.
Zie Opheusdens Veer en Praets.

74
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Fig. 27 Poldermolen De Man

3 Coördinaten: windmolen: 164,65/441,40
4 Plaats: Lienden; toponiemen: 1:50.000/l:25.000: De Mars (Wm)
5 Historische context: Molen De Mars zorgde lange tijd voor de uitwatering van de
Marspolder. Deze polder ontstond nadat de voormalige uiterwaard in 1529 werd
bedijkt. De huidige molen dateert uit 1885, maar gaat terug op een oudere molen.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+

-1*
+

7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968

7

"Desträngisdeelsdichtgeslibd.
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FORTIFICATIES GREBBEBERG

1 Code:
2 Beschrijving:
fortificaties, bestaande uitwallen engrachten (fig.28)
a element:
Grebbedijk, Grebbesluis,fortificaties DeSpees
b ensemble:
c verankering: defortificaties liggen aan devoet vandestuwwal,aan deGrebbe
ofGrift
3 Coördinaten: fortificaties: 170,30/440,85; 169,40/440,20;Grebbesluis:170,25/440,80
4 Plaats:Rhenen;toponiemen: 1:50.000/1:25.000: Grebbesluis
5 Historischecontext: Defortificaties aandevoetvandeGrebbebergmaakten deeluit
vandeGrebbelinie(zie3.2/fig. 13).Deeersteplannenvoordezeliniedaterenuit1627.
Met de aanleg van de fortificaties bij de Grebbeberg is echter lang gewacht. Het
hoornwerkomdeGrebbesluisdateertuit 1745.DeGrebbesluisvormdeeenbelangrijke
schakelindelinie.ZehadeenbelangrijkerolbijdeinundatievandeGelderseVallei.
DebastionslangsdeGrift, dezogenaamde Rijnbatterij,zijn eerstaangelegd in 1784.
DeGrebbelinie en defortificaties bij deGrebbeberg, hebben voor het laatst dienst
gedaan indemeidagen van 1940,toenhetDuitselegerhiertenkostevanveledoden
enkeledagen werd opgehouden.
Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
+
d zichtbaarheid ensemble:
+/-76
e herkenbaarheid verankering: +
f zichtbaarheid verankering: +
7 Literatuur: Deys 1988;StichtingMennovanCoehoorn 1982

76

Desamenhangmetdefortificaties bijDeSpeesisslechtszichtbaarvanafenkelelokatiesop de
Grebbeberg.
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Fig. 28 Fortificaties Grebbeberg (SC-DLO, Centrum voorFotografie en Beeldverwerking, no. 7358-4/5)

FORTIFICATIES DE SPEES

1 Code.
2

Beschrijving:
fortificaties, bestaande uit wallen en grachten
a element:
b ensemble:
liniedijk, Rijndijk, fortificaties Grebbeberg
c verankering:

3 Coördinaten: fortificaties: 169,75/439,20
4 Plaats: Kesteren/Opheusden; toponiemen: 1:50.000/1:25.000: De Spees
5 Historische context: Defortificaties bij De Spees maakten deel uit van Linie De Spees
tussen Opheusden en Ochten. Dezewaterlinie werd indejaren 1799en 1800gebouwd
als verlengstuk van de Grebbelinie.
Aan beide uiteinden van Linie De Spees, bij De Speesen bij Ochten, kwamen forten.
Deze moesten de bandijken, die bij een inundatie de enige doorgaande verbindingen
zouden vormen, bewaken.
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In 1926werden de beide forten als vestingwerk opgeheven. Aan de vooravond van
de Tweede Wereldoorlog werd het fort bij De Spees, door de bouw van enkele
betonkazematten, weer 'gevechtsklaar' gemaakt.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+/-77
+
+
+/-78

7 Literatuur: De Beaufort & Van den Berg 1968; Deys 1988; Stichting Menno van
Coehoorn 1982

STEENOVEN HEYNIS

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
verhoogd fabrieksterrein met muurresten steenoven
b ensemble:
c verankering:

3 Coördinaten: fabrieksterrein: 186,60/442,85
4 Plaats: Oosterbeek; toponiemen: 1:50.000/1:25.000: Camping
5 Historischecontext:In 1899werden deuiterwaarden van Rosandeverpachtomteworden afgeticheld. Inhetzelfdejaarverreeshiereen eerste steenoven. Dezewerd in 1902
uitgebreidmeteenringoven.TijdensdeTweedeWereldoorlogzijn ovenen bijbehorende arbeiderswoningen grotendeels verwoest.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
-79
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

77

Hetbuitendijkse deel van degracht isnietmeer alswatergracht herkenbaar.
De samenhang met de fortificaties bij de Grebbeberg isslechts zichtbaar vanaf enkele lokaties op
de Grebbeberg.
79
De muurresten zijn metplantengroei overwoekerd.
78
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7 Literatuur: Demoed 1974

STEENOVEN RENKUM

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:
b ensemble:
c verankering:

verhoogd fabrieksterrein met muurresten steenoven, schoorsteen
(fig. 42)
tichelgaten80

3 Coördinaten: fabrieksterrein: 179,15/442,55; tichelgaten: 179,50/442,70
4 Plaats: Renkum; toponiemen:
5 Historische context: De eerste steenoven hier ontstond in 1875. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd steenoven Renkum zwaar beschadigd.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+81
+
+

7 Literatuur: Demoed 1974

STEENOVEN BOVENSTE POLDER

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:
verhoogd fabrieksterrein met steenoven, schoorsteen, woning
b ensemble:
c verankering:

3 Coördinaten: fabrieksterrein : 174,65/441,15

8U
81

Tichelgaten =gatendieontstonden doordewinningvankleivoordebaksteenindustrie (Renes 1992c).
De schoorsteen fungeert als landmark en isvan veraf zichtbaar.
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4 Plaats: Wageningen; toponiemen: 1:50.000/1:25.000: Bovenste Polder onder
Wageningen
5 Historische context:
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
+82
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

7 Literatuur:

STEENOVEN PLASSERWAARD

±

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:
verhoogd fabrieksterrein met steenoven, schoorsteen, woning
b ensemble:
tichelgaten (fig. 29)
c verankering:

3 Coördinaten: fabrieksterrein: 171,85/439,90; tichelgaten: 171,25/439,80
4 Plaats: Wageningen; toponiemen: 1:50.000/l:25.000:Voorm Steenfabr
5 Historische context:
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
+83
c herkenbaarheid ensemble:
+
84
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering
f zichtbaarheid verankering:

7 Literatuur:

82

Deschoorsteen fungeert als landmark en isvan veraf zichtbaar.
Deschoorsteen fungeert als landmark en is van veraf zichtbaar.
84
Detichelgaten liggen grotendeels verscholen in bossages.
83
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Fi". 29Steenoven Plasserwaard; ensemble met tichelgaten

STEENOVEN BLAUWE KAMER

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:
b ensemble:
c verankering:

verhoogd fabrieksterrein met muurresten steenoven, schoorsteen,
woningen
tichelgaten

3 Coördinaten: fabrieksterrein:
170,35/440,30

170,85/439,50:

tichelgaten:

170:55/440,10;

4 Plaats: Wageningen; toponiemen: 1:25.000: De Blauwe Kamer (Voorm Steenfabr)
5 Historische context:

74

6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

7 Literatuur: Deys 1986

STEENOVEN RANDWIJK

1 Code:
2

Beschrijving:
a element:

verhoogd fabrieksterrein met steenoven, schoorsteen, woning,
droogrekken

b ensemble:
c verankering:
3 Coördinaten: fabrieksterrein: 178,50/441,95
4 Plaats: Randwijk; toponiemen: 1:50.000: Steenfabrieken; 1:25.000: Steenfabr
5 Historische context:
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
+85
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

7 Literatuur: Ouwerkerk 1986

Deschoorsteen fungeert alslandmarkenisvanverafzichtbaar.
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STEENOVEN KOREVAAR

±

/

Code:

2

Beschrijving:
a element:

verhoogd fabrieksterrein met muurresten steenoven, muurresten
schoorsteen, woning

b ensemble:
c verankering:
3 Coördinaten: fabrieksterrein: 182,65/441,30
4 Plaats: Driel; toponiemen:
5 Historische context: De eerste steenoven hier ontstond voor 1889. In de Tweede
Wereldoorlog werd de oven vrijwel geheel vernield.
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
+
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

7 Literatuur: Demoed 1974

STEENOVEN ELDEN

1 Code:
2

±

Beschrijving:
a element:
b ensemble:
c verankering:

verhoogd fabrieksterrein metsteenoven, schoorsteen,woningen (fig.
30)
tichelgaten

3 Coördinaten: fabrieksterrein:
189.00/442,90: 188,70/442,70

188,30/443,00;

4 Plaats: Arnhem; toponiemen:
Meinerswijk/Steenfabriek

1:50.000: Meinerswijk/Steenfabr;
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tichelgaten:

188,80/443.05;

1:25.000:

5 Historische context:
6 Waardering:
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

+
+
+
+

Fig.SOSteenoven Eiden

7 Literatuur: Bureau Stroming 1990
STEENOVEN MEINERSWIJK

1 Code:
2 Beschrijving:
a element:

verhoogd fabrieksterrein metmuurresten steenoven, schoorsteen,
woningen

b ensemble:
c verankering:
3 Coördinaten: fabrieksterrein: 189,70/443,80
77

4 Plaats: Arnhem; toponiemen:
Meinerswijk/Steenfabriek

1:50.000: Meinerswijk/Steenfabr;

5 Historische context:
6

Waardering:
a herkenbaarheid element:
+
b zichtbaarheid element:
+
c herkenbaarheid ensemble:
d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

7 Literatuur: Bureau Stroming 1990
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1:25.000:

5 Evaluatie

5.1 Methode
De derde stap in dit onderzoek is de evaluatie van natuurontwikkelingsplannen met
betrekking tot de effecten op historische landschapselementen. De plannen die in het
onderzoeksgebied spelen zijn:
— Ooievaar
— Levenderivieren
— Noordoever Nederrijn
— Blauwe Kamer
— Meinerswijk
Bij deevaluatie wordt een vergelijking gemaakt tussen de historisch-landschappelijke
waarde na uitvoering van de geplande natuurontwikkeling, en de huidige historischlandschappelijke waarde,zoalsbeschreven inhoofdstuk 4.
Deevaluatievindtplaatsopbasisvandezeskenmerken,diezijn gebruiktbijdewaardering
inhoofdstuk 4:
a herkenbaarheid element
b zichtbaarheid element
c herkenbaarheid ensemble
d zichtbaarheid ensemble
e herkenbaarheid verankering
f zichtbaarheid verankering
Deevaluatie opbovengenoemde kenmerken isuitgedrukt indrie symbolen:
+ heteffect ispositief;deherkenbaarheid/zichtbaarheid wordt verbeterd
— heteffect isnegatief;bijeenactuelewaarde:deherkenbaarheid/zichtbaarheid wordt
aangetast,bijeenpotentiëlewaarde:hetelement/ensemble/verankeringwordtuitgewist
0 heteffect isneutraal;deherkenbaarheid/zichtbaarheid blijft gelijk
Ineenaantal gevallen isdeevaluatietoegelicht ineen voetnoot.

5.2 Ooievaar
Plan
Plan 'Ooievaar' is ontstaan als bijdrage aan de ontwerp-prijsvraag 'NederlandRivierenland'86.Hetplandraagteenoplossingaanvoorderuimtelijke problematiek inhet

86

De Bruine.a.1987.
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rivierengebied, waarbij voorzien wordt in een ruimtelijke scheiding van landbouw en
natuur. Hierbij krijgt de natuur alle ruimte in de uiterwaarden.
Doel vandevoorgestelde natuurontwikkeling inde uiterwaarden is 'hetweer aan depraat
krijgen' van het riviersysteem. Dit omvat vier ecologische componenten, die de patronen
indenieuwenatuurgaan vormen:ooibos,korteopen begroeiingen van grassen en kruiden,
moeras en open water (fig. 31).

Fig.31 Plan Ooievaar;detailuitwerking uiterwaarden (DeBruin e.a.1987)

Middel om deze componenten te realiseren zijn denatuurlijke processen rivierdynamiek
en begrazing. Om de componenten moeras en open water terug te brengen, wordt over
grote oppervlakten een rol toebedacht aan ondiepe ontgrondingen.
Bovengenoemd doel wordt per rivier uitgewerkt:
Nederrijn/Lek
"Uiterwaarden in open verbinding brengen met het rivierregime. Zomerkades
benedenstrooms afgraven en bovenstrooms, door middel van versterkte dwarskades, de
bandijken met het kribbenstelsel verbinden. Vegetatiebeheer door middel van vetweiderij
en inscharingssysteem'.
Waal
'Uiterwaarden in open verbinding met de rivier. Dwarsdijken alsoplegpunten voor kades
en kribbenstelsel. zoveel mogelijk ooibossen ontwikkelen en compensatiewerken voor
de afvoercappaciteit (o.a. maaiveldverlaging) uitvoeren. Vegetatiebeheer met runderen.
Herintroductie van verdwenen soorten (bever, zwarte populier)'.
Maas
"Water- en verlandingszones in lineaire stroken in de laagst gelegen gronden'.
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Evaluatie elementen
Voordebeschreven historisch landschappelijke waarden inhetonderzoeksgebied kanhet
plan de volgende gevolgen hebben87:

im
a
b
c
d
e
f

ROMEINSE CASTELLA
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

-

O
a
b
c
d
e
f

RINGWALBURCHTEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zich tbaarheid verankering:

0
0
0
0

L.
a
b
c
d
e
f

KERKEN
herk enbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zich tbaarheid verankering:

0
0
0
0

^d
a
b
c
d
e
f

KASTELEN EN KASTEELPLAATSEN
herk .enbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zich tbaarheid verankering:
-

87

Gezienhetabstracteplanningsniveau vanplanOoievaar, ishetslechtsmogelijkdepotentiëlegevolgen
metbetrekking tot de historisch-landschappelijke waarde aan te duiden.
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a
b
c
d
e
f

BANDIJKEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

VEERPLAATSEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

POLDERMOLENS
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

FORTIFICATIES
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

STEENOVENS
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:
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0
0
0
0
0

Samenvatting/toelichtingevaluatie
Plan 'Ooievaar'kan eenaantalnegatieveeffecten hebben opdebeschreven historischlandschappelijkewaarden.Heteerstenegatieveeffect betreft hetmogelijkevergravenvan
reliëf, waardoor de herkenbaarheid van elementen, ensembles en verankeringen kan
afnemen. Kwetsbaar zijn met name castellum- en kasteelterreinen, fortificaties,
fabrieksterreinen van steenovens,kaden, pollen, veerdammen, tichelgaten ensträngen.
Hettweedepuntbetreft hetlatenopschieten vanooibos,waardoor dezichtbaarheid van
alleelementen, ensembles enverankeringen, kan afnemen.

5.3 Levende rivieren

Plan
HetplanLevenderivieren88isopgesteldinopdrachtvanhetWereldNatuurFondsenbouwt
voort op de ideeën van plan Ooievaar. Centraal in het plan staat de ontwikkeling van
nevengeulen.
Hetplanisgeïnspireerdopdesituatievanvoordebekading.Deuiterwaardenwerdentoen
gekenmerkt door een patroon van ruggen en geulen. Dit patroon weerspiegelde de
dynamiekvanhetriviersysteem.Nadeaanlegvankadenwerd dezedynamiek ingeperkt
enwerd hetpatroon van ruggen en geulen door opslibbing afgedekt meteen laagklei.
Het plan voorziet in het reliëfvolgend ontkleien van de uiterwaarden, waardoor de
uiterwaarden verlaagd worden en het historisch patroon van ruggen en geulen weer
tevoorschijn komt. Dit patroon wordt vervolgens de basis voor de nieuwe natuur die,
evenalsbijplanOoievaar,gaatbestaan uitooibos,korteopen begroeiingen van grassen
en kruiden, moerasenopen water.
Evaluatieelementen
Voordebeschrevenhistorisch landschappelijkewaardeninhetonderzoeksgebied kanhet
plan devolgende gevolgen hebben89:

88

WNF 1992.
GezienhetabstracteplanningsniveauvanplanLevenderivieren, ishetslechtsmogelijkdepotentiële
gevolgenmetbetrekkingtotdehistorisch-landschappelijke waardeaanteduiden.
89

83

a
b
c
d
e
f

ROMEINSE CASTELLA
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
+
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

RINGWALBURCHTEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

KERKEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

KASTELEN EN KASTEELPLAATSEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
+91
zichtbaarheid verankering:

90

0
0

0
0

0
0
0
0

BANDIJKEN
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:

9

"Bijreliëfvolgende ontkleiïngkunnendeoeverwalendesträngbeterherkenbaarworden.
" Bijreliëfvolgende ontkleiïngkunnensträngenbeterherkenbaarworden.
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c
d
e
f

herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

VEERPLAATSEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

POLDERMOLENS
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

FORTIFICATIES
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

STEENOVENS
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

+92

0
0
0
0
0

Zievorigenoot.
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Samenvatting/toelichting evaluatie
Denegatieve effecten van plan "Levenderivieren', hebben betrekking op detwee punten,
diereedszijn genoemd bij plan 'Ooievaar': hetvergraven van reliëfenhet laten opschieten
van ooibos. De positieve effecten zijn een gevolg van het voorgestelde "reliëfvolgend
ontkleien'. Deze vorm van ontkleien biedt mogelijkheden om verankeringen beter
herkenbaar te maken. Het betreft hier overslibde oeverwallen of strängen, die na de
voorgestelde ontkleiïngen weer tevoorschijn kunnen komen.

5.4 Noordoever Nederrijn

Plan
DeOntwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn93 isopgesteld in het kader van de Nadere
uitwerking Rivierengebied (NURG)94. Het opstellen van de visie vond plaats onder
auspiciën van het Utrechts Landschap, het Geldersch Landschap, de provincies Utrecht
en Gelderland en de ministeries van LNV, V&W en VROM.
Statusvan devisie iseen 'basis voor verdere uitwerking' en hetbijdragen van 'bouwstenen'
voor 'concrete uitwerking in schetsontwerpen voordeelgebieden en inrichtingsvoorstellen
voor deelprojecten in een volgende fase'.
Belangrijk doel van het project Noordoever Nederrijn is 'natuurbehoud en
natuurontwikkeling' Beoogd wordt 'de karakteristieke eigenschappen van het gebied tot
uitingtelaten komen. Ditzijn bijvoorbeeld de liggingvan deuiterwaarden naastde beboste
stuwwallen, de aanwezigheid van beken die uitstromen in de uiterwaarden, opkwellend
grondwater langs de stuwwal, en de dynamiek van de rivier'.
Deze doelstelling isuitgewerkt in een tiental planningseenheden, die zijn ondergebracht
in een raamwerk en in een nadere invulling:
Raamwerk
Het raamwerk beslaat grofweg een kwart van de oppervlakte en heeft dehoogste prioriteit
bij de realisatie van de plannen. In het raamwerk bevinden zich zeven van de tien
planningseenheden, teweten: stroomdalgrasland, hellingvoet. kwelmoeras, beekmoeras,
rivierkwel-strang, nevengeul en natuurlijke oeverzone. Bij de inrichting van de eenheden
kwelmoeras, beekmoeras, rivierkwel-strang en nevengeul, kunnen ontgrondingen een rol
spelen. Bij het beheer van het raamwerk zijn methoden als hooilandbeheer en begrazing
noodzakelijk om de gewenste toestand te verkrijgen en te behouden.
Nadere invulling
De nadere invulling kan later gerealiseerd worden en bevat de volgende drie
planningseenheden: nat.open gebied,droog,open gebied, ooiboscomplex. Bijde inrichting
van deeenheden nat, open gebied en ooiboscomplex, wordt gedacht aan ontgrondingen.
Eenbelangrijke rolbijdeontwikkeling van natuur inde nadere invullingwordt toebedacht

StuurgroepNoordoeverNederrijn 1993a/b.
StuurgroepNadere uitwerkingRivierengebied 1991
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aangrazersalsrunderen,paarden en eventueel ookedelherten.Gedachtwordtaanvier
grote eenheden voor begrazing, die na de realisering van het raamwerk, de hoogste
prioriteit hebben. Deze eenheden zijn: Doorwerthse Waarden, Bovenste Polder onder
Wageningen met Renkumse Benedenwaard, Blauwe Kamer met Plasserwaard en
Amerongse Bovenpolder.
Evaluatieelementen
Voordebeschreven historisch landschappelijke waarden inhetonderzoeksgebied heeft
hetplan devolgendegevolgen:

1;RINGWALBURCHTDUNO
a
b
c
d
e
f

herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

0
0
0
0

2;RINGWALBURCHTGREBBEBERG
a
b
c
d
e
f

herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

0
0
0
0

2;N.H.-KERKOOSTERBEEK
0
O95
0
0
0
0

4;N.H.-KERK WAGENINGEN
a herkenbaarheid element:
0
b zichtbaarheid element:
O96

95
96

Het plan hecht aan behoud van een vrij uitzicht op dekerk van Oosterbeek.
Hetplan hecht aan behoud van een vrij uitzicht op dekerk van Wageningen.
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c
d
e
f

herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

5; CUNERAKERK RHENEN
herkenbaarheid element:
O
zichtbaarheid element:
O
herkenbaarheid ensemble:
O
zichtbaarheid ensemble:
O
herkenbaarheid verankering:
O
zichtbaarheid verankerin«:
O

a
b
c
d
e
f

1; KASTEEL ROSANDE
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

2; KASTEEL DOORWERTH
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
O98
99
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
0
0
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:
0

a
b
c
d
e
f

3; KASTEEL GRUNSFOORT
0
herkenbaarheid element:
O
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
O
herkenbaarheid verankering:
0
zichtbaarheid verankering:
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O
O
O
O

Het plan voorziet in het herkenbaar maken van het kasteelterrein.
Het plan hecht belang aan behoud van het zicht op en vanaf kasteel Doorwerth.
99
Delen van het ensemble,waaronder boomgaard en pol, worden opgenomen in de nieuwe natuur.

98
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a
b
c
d
e
f

1;GREBBEDIJK
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

1;KLEINE-OFWOLFSWAARDSE VEER
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
101
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

2;RHENENSEVEER
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

3;OPHEUSDENS VEER
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

4; LEXKESVEER
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:

100

0
O

0
0
0
0

0
0

100
101

HetgeplandeooibosontneemthetzichtopdewielenbijDe Doove.
Hetplanvoorzietineendoorgravingvandeveerdam/Pabstendam,voordeaanlegvaneennevengeul.
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O
O

c
d
e
f

herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

1; FORTIFICATIES GREBBEBERG
O102
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
o
herkenbaarheid ensemble:
o
zichtbaarheid ensemble:
o
herkenbaarheid verankering:
o
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

1; STEENOVEN HEYNIS
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

2; STEENOVEN RENKUM
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
0
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

3; STEENOVEN BOVENSTE POLDER
O 103
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

102

Het plan acht het van belang dat defortificaties in beheer blijven als cultuurhistorisch waardevol
monument.
"" Hetplan hecht belang aan behoud en herstel van steenoven Bovenste Polder.
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a
b
c
d
e
f

4;STEENOVEN PLASSERWAARD
herkenbaarheid element:
O104
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
-105
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

5;STEENOVEN BLAUWEKAMER
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
0
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

Samenvatting/toelichtingevaluatie
De negatieve effecten van 'Noordoever Nederrijn' zijn beperkt, omdat voor diverse
elementen, ensembles en verankeringen, rekening is gehouden met het behoud van
zichtbaarheid. De geplande ooibossen beperken slechts het zicht op de steenovens
PlasserwaardenBlauweKamer,dewielenbijDeDoove,deveerdamvanhetOpheusdens
Veerendetichelgaten vansteenoven Plaaserwaard.Eenpositiefeffect vanhetplan heeft
betrekking ophetbeterherkenbaarmakenvanhetkasteelterrein vanRosande.

104
105

HetplanhechtbelangaanbehoudenherstelvansteenovenPlasserwaard.
HetgeplandeooibosontneemthetzichtopdetichelgatenbijDeDoove.
91

5.5 Blauwe Kamer

Plan
Het plan voor natuurontwikkeling in de Blauwe Kamer is geïnspireerd op de ideeën van
plan Ooievaar. Het project iseen initiatief van Stichting Het Utrechts Landschap106.
Doel van het plan is: ; het ontwikkelen van een semi-spontaan rivierecosysteem met
ooibossen, kortevegetaties, moerassen en stromend water in een rivierdal met aangrenzend
stuwwalcomplex: daarnaast het opdoen van ervaring met het ontwikkelen van dergelijke
systemen'.
Om bovenstaande doelstelling in praktijk te brengen, voorziet het plan in:
Grondwerken
Op diverse plaatsen worden terreinen opgehoogd of afgegraven, waardoor meer
hoogteverschillen ontstaan.Zowordt indewesthoek van het gebied een "kreek'gegraven,
wordt de zomerkade over een grote lengte verwijderd en wordt het terrein in de
stroomschaduw van steenoven Blauwe Kamer opgehoogd tot 'oeverwal'.
Begrazingsbeheer
Inhet gebied wordt overgegaan op een integrale jaarrondbegrazing. Dit wil zeggen dat
het gebied het gehelejaar door wordt begraasd door een kudde die zich door het hele
gebied vrij kan verplaatsen.

Evaluatie elementen
Voor de beschreven historisch landschappelijke waarden in het onderzoeksgebied heeft
het plan de volgende gevolgen:

a
b
c
d
e
f

2; RINGWALBURCHT GREBBEBERG
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
0
zichtbaarheid verankering:
0

1; GREBBEDIJK
a herkenbaarheid element:
b zichtbaarheid element:
c herkenbaarheid ensemble:

'"Litjens 1988.
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0
0
0

d zichtbaarheid ensemble:
e herkenbaarheid verankering:
f zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

O
O
O

3; OPHEUSDENSVEER
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

n
a
b
c
d
e
f

1;FORTIFICATIES GREBBEBERG
herkenbaarheid element:
0
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
0
herkenbaarheid verankering:
0
zichtbaarheid verankering:
0

±
a
b
c
d
e
f

5;STEENOVENBLAUWEKAMER
herkenbaarheid element:
O'07
zichtbaarheid element:
0
herkenbaarheid ensemble:
0
zichtbaarheid ensemble:
0
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

Samenvatting/toelichtingevaluatie
Het plan 'Blauwe Kamer' heeft weinig effecten op de beschreven historischlandschappelijke waarden.Hetplanhoudtnadrukkelijk rekeningmetdewaarden vande
fortificaties aandevoetvandeGrebbebergenvan steenovenBlauwe Kamer.

HetplanvoorzietinconsolidatievansteenovenBlauwe Kamer.
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5.6 Meinerswijk

Plan
Het uiterwaardpark Meinerswijk is geïnspireerd op de ideeën van plan Ooievaar. Het
project is een initiatief van de gemeente Arnhem en wordt mede ondersteund door het
Wereldnatuurfonds. Het plan hiertoe is opgesteld door bureau Stroming108.
Het plan gaat uit van een visiewaarin natuur gezien wordt als 'een spontane vestiging van
planten en dieren onder invloed van een aantal kenmerkende, gebiedseigen processen'.
Natuurontwikkeling wordtvanuit dezevisiebeschouwd als 'het scheppen van voorwaarden
waaronder deze processen weer optimaal kunnen funktioneren'. De mens speelt hierbij
een beperkte rol.
Belangrijke voorwaarden diein het project Meinerswijk voornatuurontwikkeling worden
geschapen zijn:
Driedeling inde waterhuishouding
Detalrijke waterplassen inhetgebied worden ingedeeld indriewatercompartimenten (fig.
32). Deplassen direct langsderivierworden hierbij inopen verbinding metdeRijn gesteld,
waardoor dewaterstand het helejaar door metde rivierstand meefluctueert. Bij de plassen
in het midden van het gebied ligt de nadruk op het kwelwater dat hier vanuit de Veluwe
opwelt. Deplassen inhet zuidelijke gebied staan, via een sluisje, in open verbinding met
de rivier. De oevers van genoemde plassen worden hierbij ingericht naar ecologische
inzichten.

108

Bureau Stroming 1990; Bureau Stroming 1993
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Figuur 1 Drie
watercompartimenten

Fig. 32Plan Meinerswijk; driewatercompartimenten (Bureau Stroming 1990)

Differentiatie doorbegrazing
Om toteengevarieerde structuur van ooibos, grasland enstruweel tekomen, wordt
extensievebegrazing ingevoerd.Hierbij wordt gestreefd naarééngrote aaneengesloten
begrazingseenheid zonderhekken,omdatdittoteengroterevariatie interreingebruik en
dusinvegetatiestructuur leidt.

Evaluatieelementen
Voordebeschreven historisch landschappelijke waarden inhetonderzoeksgebied heeft
hetplandevolgende gevolgen:

a
b
c
d
e
f

1;CASTELLUM MEINERSWIJK
109
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
0
herkenbaarheid verankering:
0
zichtbaarheid verankering:

Hetplanvoorzietinhetherkenbaarmakenvandecontourenvanhetcastellum-terrein.
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a
b
c
d
e
f

4; HUIS MEINERSWIJK
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
O
herkenbaarheid ensemble:
O
zichtbaarheid ensemble:
O
herkenbaarheid verankering:
O
zichtbaarheid verankering:
O

a
b
c
d
e
f

2; RIJNDIJK
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

8; STEENOVEN ELDEN
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

a
b
c
d
e
f

9; STEENOVEN MEINERSWIJK
herkenbaarheid element:
zichtbaarheid element:
herkenbaarheid ensemble:
zichtbaarheid ensemble:
herkenbaarheid verankering:
zichtbaarheid verankering:

110

.110

O
O
O
O
O
O

112

Hetplan voorziet inhetherkenbaarmakenvan decontouren vanhetkasteel-terrein. Ditgebeurt door
het uitgraven van de voormalige gracht enhet aanbrengen van beplanting op depol.
111
Het plan voorziet in behoud van steenoven Eiden, eventueel als bezoekerscentrum.
112
Deoevers van deticheltjaten worden veraraven.
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Samenvatting/toelichtingevaluatie
Hetplan 'Meinerswijk'heeft voornamelijk positieveeffecten opdebeschreven historischlandschappelijke waarden.Hetplanhoudtnadrukkelijk rekeningmetdewaarden van de
diverseelementen.Deherkenbaarheid enzichtbaarheid vanhetcastellum-terrein envan
hetkasteelterrein van HuisMeinerswijk, worden verbeterd. Het enigenegatieve effect
ishetvergraven vandetichelgaten, waardoor dezeminderherkenbaar worden.
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6 Alternatieven

6.1 Methode
De vierde stap in dit onderzoek is het aandragen van alternatieven voor de vormgeving
van natuurontwikkeling meteenhistorisch-landschappelijke invalshoek.Deze alternatieven
berusten op de visie op de ruimtelijke mogelijkheden (2.2).
In eerste instantie isvoor een aantal afzonderlijke elementen gekeken hoe deze als ruïne,
of als cultuur-eiland, kunnen worden opgenomen in de nieuwe natuur (6.2).
Elementen die in staatvan ruïne verkeren, zijn alsruïne uitgewerkt. Deontwikkeling van
nieuwenatuur, inhetonderzoeksgebied een halfopen totgesloten rivierboslandschap (fig.
33)113,maaktzichtbaar datdehistorisch-landschappelijke relatiemetdeuiterwaarden hier
is vervangen door een nieuwe landschappelijke relatie.

Fig.33 OoibosbijHeelsum;impressie vandenieuwe natuur

113

In het onderzoeksgebied wordt het meest natuurlijke natuurdoeltype gevormd doorhet begeleidnatuurlijke natuurdoeltype "rivierboslandschap in gevarieerd milieu" (Jansen e.a. 1993; Jansen &
Rademakers 1993).Ditnatuurdoeltypebestaatuiteenhalfopen totgeslotenboslandschapmetbegrazing
(zie aanhangsel 2Natuurdoeltypen rivierengebied).
99

Elementen in 'levende' staat met een nog 'levende' historisch-landschappelijke relatiemet
de uiterwaarden, zijn uitgewerkt als cultuur-eiland. De ontwikkeling van nieuwe
natuur, met een halfopen tot gesloten rivierboslandschap, zou de historischlandschappelijke relatie met de uiterwaarden kunnen verstoren.
Intweede instantie isvooreen aantal grotere gebieden, met meerdere elementen, gekeken
ofdeze elementen kunnen worden opgenomen in een beelden-route, of in een panorama
(6.3).
Deaangedragen alternatieven hebben slechts een voorbeeld-functie en zijn niet in detail
uitgewerkt. Zezijn geïnspireerd op de specifieke historisch-landschappelijke kenmerken
van de betreffende elementen en gebieden. Gepoogd is pasklare vorm-concepten te
vermijden.

6.2 Alternatieven per element

mr

1; CASTELLUM MEINERSWIJK

Ruïne
Bij de inrichting alsruïne moet gekozen worden welke fase van het castellum herkenbaar
en zichtbaar wordt gemaakt"4. Van de gekozen fase kan het profiel van de vroegere
watergrachten worden uitgegraven. Voor de fasen waarin het castellum in steen was
opgetrokken, kunnen de contouren van de funderingen herkenbaar en zichtbaar worden
gemaakt, door deze op te metselen tot boven maaiveld.
De ligging op een oeverwal en aan een sträng, kan tot zijn recht komen door een
reliëfvolgende ontkleiïng, waarbij deoeverwal op zijn huidige niveau blijft, en de sträng,
aan de voet van de oeverwal, wordt uitgegraven.

14

' Voordeinrichtingalsruïne isoverlegnodigmetarcheologische instanties,ondermeeromaantasting
van het bodem-archief te voorkomen. Voor bescherming, beheer en restauratie van archeologische
landschapselementen zie: Van Ginkel &Groenewoudt (1990).
100

1/2; RINGWALBURCHTEN DUNO/GREBBEBERG
Ruïnes
Bijdeinrichtingalsruïnemoeten dewallen engrachten, debinnenpleinen ende uitzichten
op deuiterwaarden van deNederrijn, zoveel mogelijk worden vrijgemaakt van opgaande
beplanting"5.

L

2; N.H.-KERK OOSTERBEEK

Cultuur-eiland
De historisch-landschappelijke relatie tussen de oude kern van Oosterbeek, en de
aangrenzende uiterwaard, kan levendworden gehouden door deinrichtingvan een cultuureiland, geïnspireerd op het historisch landgebruik in de vorm van een 'ossenweerd'U6.
Hierbij wordt de uiterwaard tussen Oosterbeek en de Nederrijn als één grote weide
begraasd door ossen. Deze kunnen eigendom zijn van de beherende organisatie, maar
kunnen ookdoorparticulieren (boeren) worden aangeleverd"7. Dehistorische beplanting
metknotbomen,diedesträngindeuiterwaard markeert, kanworden aangevuld (fig. 34).

Fig.34Knotbomen bijOosterbeek
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Zievorige noot.
DeuiterwaardtussenOosterbeek endeNederrijn kwam inde 15eeeuwinbezitvanhet Oosterbeekse
kloosterMariëndaal.Eendeelvandezeuiterwaard,MariëndaalseOssenweerd ofOssenkampgenaamd,
werd langetijd gebruikt voor het vetweiden van ossen (Demoed 1974).
116

117

Deze vorm van historisch landgebruik sluit aan bij de half-natuurlijke natuurdoeltypen vochtig
schraalgrasland endroog stroomdalgrasland (zie aanhangsel 2).
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3; N.H.-KERK HEELSUM
Cultuur-eiland
De historisch-landschappelijke relatie tussen de oude kern van Heelsum en het
aangrenzende beekdal. kan levend worden gehouden door de inrichting van een cultuureiland, geïnspireerd op het historisch landgebruik in de vorm van een 'meent' oïop het
historisch landgebruik in de vorm van 'schaarweiden'"*.
Bij een invulling als meent wordt het beekdal als één grote weide begraasd door
'cultuurlijke' veerassen, die een relatie hebben met dehistorische landbouw. Het vee kan
hierbij eigendom zijn van de beherende organisatie, maar kan ook, zoals in de historische
situatie, door particulieren (boeren) worden aangeleverd"9.
Bij een invulling als schaarweiden. wordt het beekdal onderverdeeld in diverse "scharen'
ofaparte percelen. Dezeworden verpacht aan particulieren (boeren) oforganisaties. Deze
kunnen depercelen,binnen randvoorwaarden met betrekking totnatuuren landschap, naar
eigen interesse inrichten. Gedacht kan worden aan grondgebruik als wei- of hooiland,
manege/paardewei en kinderboerderij120.
DeHeelsumse Beek, diedoor hetbeekdal loopt,kan inbeidevarianten worden gemarkeerd
door de bestaande, historische beplanting met knotbomen aan te vullen en verder te
ontwikkelen (fig. 34).

5; CUNERAKERK RHENEN
Cultuur-eiland
De historisch-landschappelijke relatie tussen de stad Rhenen en de aangrenzende
uiterwaard, kan levend worden gehouden door de inrichting van een cultuur-eiland,
geïnspireerd op het historisch gebruik als 'meent' of gemeenschappelijke weide121.
Dehuidige driedeling van devroegere meent, door een aantal kaden, kan tot uiting komen
in de ontwikkeling van een drietal meenten. Deze worden elk begraasd door specifieke
veesoorten, die een relatie hebben metdevroegere stadslandbouw. Gedacht kan worden

118

Het beekdal voor de kerk, ook wel Heelsumer Broek geheten, wastot omstreeks 1420 in gebruik
alsmeent.Na 1420washet beekdal onderverdeeld in diverse percelen, "schaarweiden" of "scharen"
genoemd. Deze percelen werden in pacht uitgegeven (Demoed 1974).
119
Deze vorm van historisch landgebruik sluit aan bij de half-natuurlijke natuurdoeltypen vochtig
schraalgrasland en droog stroomdalgrasland (zie aanhangsel 2).
120
Deze vorm van historisch landgebruik sluit aan bij de multifunctionele natuurdoeltypen akker en
grasland (zie aanhangsel 2).
121
Deuiterwaard voorde poorten van destad had langetijd het karakter van een meent. Hier werden
ondermeer de varkens van de stedelingen geweid. In 1576 werden schaarrechten verleend aan
geldschieters van de stad. Dezekregen hetrecht om een koemetdaarbij behorend kalf op de meent te
laten weiden (Van Iterson 1960).
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aaneendriedeling in "koeiemeent", "varkensmeent"en "paardemeent"(fig.35).Hetvee
kan hierbij eigendom zijn van de beherende organisatie, maar kan ook, zoals in de
historische situatie,doorparticulieren (boeren)worden aangeleverd122.

CA.250M.
Fig.35 Cultuur-eilandRhenen; koeien, varkensenpaarden voordepoorten vaneenstad

u

10; N.H.-KERK HETEREN

Cultuur-eiland
Dehistorisch-landschappelijke relatietussendealleenstaandekerktoren vanHeteren,en
deomliggendeoudenederzettingslocatie,kanlevendwordengehoudendoordeinrichting
van een cultuur-eiland. Bij de invulling hiervan kan worden gedacht aanhoogstamboomgaarden, historisch landgebruik datkenmerkend isvoordenabije omgevingvan
nederzettingen enhogergelegen oeverwallen (fig.36).

122

Dezevormvanhistorischlandgebruiksluitaanbijdehalf-natuurlijke natuurdoeltypenvochtig
schraalgraslandendroogstroomdalgrasland(zieaanhangsel 2).
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:.ft.-

F/«. ^6 Hoogstam-boomgaard bij Wugeningen/Wotfswaard; inspiratie en referentie voorcultiiur-eilanil Hetere»

Essentieel hierbij isdat het gebied, dat thans aan weerszijden van Rijndijk, Groene Dijk
enKastanjelaan ligt,alseenheid wordt benaderd (fig. 37).Buitendijks entussen de Groene
Dijk ende Kastanjelaan, iseen aanplant van enkele boomgaarden mogelijk. Deze kunnen
worden opgenomen in een, door de gemeente beheerd dorpspark123. In de oude kern van
hetbinnendijkse Heteren, kanhetbeeld van dehoogstam-boomgaarden worden voortgezet
inde beplanting van openbare ruimten met fruit-, note- en kastanjebomen. De beplanting
van de Kastanjelaan, is hier reeds een voorbeeld van.

Uiterwaarden
i

i

i

i

i

i

i

t*

J

i

GROENEDIJK
L

RIJNDIJK

Fis. 37 Ciiltuur-eilanclHeteren; boomgaarden rond een kerktoren

|:

' Deze vorm van historisch landgebruik sluit niet aan bij één van de natuurdoeltypen voor het
rivierengebied (zieaanhangsel2).
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1/3/4;KASTEELPLAATSENROSANDE/GRUNSFOORT/MEINERSWIJK
Ruïnes
Bij de inrichting als ruïnes moeten de profielen van de voormalige grachten herkenbaar
worden als watergrachten. De contouren van de funderingen kunnen herkenbaar en
zichtbaarworden gemaakt door dezeoptemetselen tot boven maaiveld. Bij Meinerswijk
moet de pol, die deels is afgegraven, worden opgehoogd tot het vroegere niveau124.

2; KASTEEL DOORWERTH
Cultuur-eiland
De historisch-landschappelijke relatie tussen kasteel Doorwerth en de omliggende uiterwaard,kan levend worden gehouden doordeinrichtingvaneencultuur-eiland, geïnspireerd
op de naam 'Doorwerth' en het hiermee samenhangende historische gebruik van
meidoornhagen (fig. 38)125.
Denogbestaandemeidoornhagen kunnenworden aangevuldenontwikkeld toteennetwerk
van hagen,datdediverse percelen omsluit (fig. 39).Voordezepercelen ligteen historisch
landgebruik alsbouw-, wei- en hooiland voor de hand126. De percelen kunnen door één
overkoepelende organisatie worden beheerd. Ze kunnen echter ook worden verpacht aan
particulieren (boeren) of organisaties, die de percelen, binnen randvoorwaarden met
betrekking tot natuur en landschap, naar eigen interesse inrichten127.

124

Zienoot114.
Denaam"Doorwerth"betekentzoveelals"uiterwaardmetmeidoornhagen".Meidoornhagenwaren
totaandeopkomstvanhetprikkeldraad,begin20eeeuw,degebruikelijke perceelsafscheidingen in
deuiterwaarden.
126
Hethistorischlandgebruikvandeuiterwaardenalsbouwlandkomtthansvreemdvoor.Tochwaren
veeluiterwaarden ooitingebruikalsbouwland.ZoookdeuiterwaardenbijkasteelDoorwerth.Ten
zuid-oostenvanhetkasteellagenin 1602"DieDorenwertsen Boulanden".Tenoostenvanhetkasteel
lagendebouwlandenvande"JanvanHoumensEnk"(Demoed 1974).
127
Degenoemdevormenvanhistorischlandgebruiksluitenaanbijdehalf-natuurlijke natuurdoeltypen
vochtigschraalgrasland,droogschraalgraslandenstruweel,mantel-enzoombegroeiing(meidoornhagen),
enbijdemultifunctionele natuurdoeltypenakkerengrasland(zieaanhangsel2).
125
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"'Si^ö
Fig. 38 Meidoornhagen hij Doorwertli; inspiratie enreferentie voor cultutir-eiland

Doorwerth

Indedirecte omgeving van hetkasteel kunnen dekaden met laanbeplanting, demoestuin
en de boomgaard, gehandhaafd blijven. Depolbijhetkasteel, dietotinde 19e eeuw
bewoond was, kan worden gemarkeerd door een "cultuurlijke' beplanting indevorm van
lei-linden, ofeen etage-linde.

DOORWERTH

: u iinnoiuiniç

«mu,^,,«,
=

\

\

I DORENWEERD
\

(MEIDOORNHAGEN)

CA. 500M.

Fig.39 Cultuur-eiland Doorwerth: meitloornltagen rond een kasteel
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1; GREBBEDIJK
Cultuur-eiland
De historisch-landschappelijke relatietussen de Grebbedijk en de wielen bij De Doove,
kan levend worden gehouden door de inrichting van een cultuur-eiland, geïnspireerd op
hetvroegere,binnendijkse landgebruik alswei-enhooiland,enals hoogstam-boomgaard.
De percelen inhet gebied kunnen door één overkoepelende organisatie worden beheerd.
Ze kunnen echter ook worden verpacht aan particulieren (boeren) of organisaties, die de
percelen, binnen randvoorwaarden met betrekking tot natuur en landschap, naar eigen
interesse inrichten128.Detichelgaten kunnen, incombinatie metdeaangrenzende steenoven
Plasserwaard, worden ingericht als steenoven-museum129.
Als begrenzing van het cultuur-eiland, kan het tracé van de vroegere bandijk worden
gemarkeerd met een lagekade (fig. 40).Over deze kade zou een recreatieve ontsluiting
(fietspad of voetpad) kunnen lopen.

CA.250M

Fig.40Cultuur-eilandDe Doove

128

Degenoemdevormenvanhistorisch landgebruik sluiten aanbijdehalf-natuurlijke natuurdoeltypen
vochtigschraalgrasland endroogschraalgrasland, enbij demultifunctionele natuurdoeltypen akker en
grasland (zie aanhangsel 2).
129
Zie steenovens.
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1/2; FORTIFICATIES GREBBEBERG/DE SPEES
Cultuur-eilanden
De historisch-landschappelijke relatie tussen de fortificaties en de aangrenzende
uiterwaarden, kan levend worden gehouden door de inrichting van een cultuur-eiland,
geïnspireerd op het vroegere, open schootsvele!(fig. 41).

«

•

»

GREBBELINIE

DESPEES

CA.500M
Fig. 41 Cultuur-eiland Grebhelinie/DeSpees; open schootsvele! rond
fortificaties

Hierbij moet de opslag van bomen en struiken periodiek worden verwijderd. Voor het
overige kan het beheer van het cultuur-eiland beperkt blijven tot het invoeren van een
begrazing, zoals die ook in de omliggende nieuwe natuur wordt ingevoerd130.
Ook voor de fortificaties zelf, zijn enkele maatregelen nodig. Bij De Spees moet de
buitendijkse watergracht beter herkenbaar en zichtbaar worden gemaakt.

"" Deze vorm van historisch landgebruik sluit aan bij de half-natuurlijke natuurdoeltypen vochtig
schraalgrasland en droog stroomdalgrasland (zie aanhangsel 2).
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1-9; STEENOVENS
Ruïnes
Bijdediversesteenovensligteeninrichtingalsruïnevoordehand(fig.42). Gedachtmoet
wordenaandeconsolidatievanmuurrestenenschoorstenen.Verderishetvanbelangdat
deverhoogde fabrieksterreinen endetichelgaten alszodanigherkenbaar blijven enhun
strakke,rechtevormen behouden.

Fig. 42SteenovenRenkum;inspiratieenreferentievoorsteenovensalsruïne

Cultuur-eilanden
Deroldiedesteenovens indegeschiedenisvanhetonderzoeksgebied hebben gespeeld,
kanextrabenadrukt worden dooréén steenoven interichten alscultuur-eiland. Hierbij
moethetbijbehorende landgebruik, aftichelen, weeringevoerd worden.Ditkan slechts
opkleineschaal, bijvoorbeeld inhetkadervaneen steenoven-museum.
Demeestgeschikte steenovens hiervoor zijn Bovenste Polder, Plasserwaard, Randwijk
en Eiden.Dezeovensbevinden zich nogminofmeer incomplete staat. Bij steenoven
Plasserwaard zou het cultuur-eiland bovendien gecombineerd kunnen worden methet
cultuur-eiland bij DeDoove(zie Grebbedijk).
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6.3 Alternatieven per gebied
Voor een viertal gebieden, met meerdere historische landschapselementen, is een nadere
uitwerking gemaakt. Dezegebieden zijn Doorwerth,Grebbeberg, DeMarsen Meinerswijk
(fig. 43).

Fig.43 Gebiedenmet uitgewerkte alternatieven (1= Doorwerth, 2 =Grebbeberg,3 =De Mars, 4= Meinerswijk)

DOORWERTH
Het gebied Doorwerth omvat een aantal historische landschapselementen, dat een
historische relatie heeft met de vroegere heerlijkheid Doorwerth. Deze elementen zijn de
ringwalburcht van de Duno, de N.H.-kerk van Heelsum, en kasteel Doorwerth.131
Deze elementen kunnen worden opgenomen in een beelden-route1,2:

Beelden-route
Bij de inrichting als beelden-route kan een structuur van lanen als landschappelijke drager
dienen (fig. 44). Ter hoogte van kasteel Doorwerth is reeds een aanzet tot deze laanstructuur aanwezig' 3 '.

131

Voorderuimtelijke mogelijkheden vandeafzonderlijke elementen,zie6.2.
Debeelden-routeDoorwerth.diehierwordtgeschetst,kaneventueelwordenuitgebreidmeteenaantal
historischelandschapselementen,dateveneenseenhistorischerelatieheeftmetdevroegereheerlijkheid,
maardatom eenaantalredenen(geen imageen/of landmark/geen historisch-landschappelijke relatie
metdeNederrijnendeuiterwaarden)buitendeselectieisgevallen.Voorbeeldenhiervanzijnde lokaties
vandevroegerekapelaandeOudeOosterbeekseWeg,vandegerechtsplaatsopdeNoordberg,en van
dehoven aandeSeelbeek (Voormeerinformatie overgenoemdeelementen,zieDemoed 1974).
u
' Hetgebruikvanlanenkantevensde"verkeersknoop"bijHeelsumtoegankelijk maken.Dezeisthans
vrijondoorzichtigvoorhetlangzaam-verkeer.
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Fig.44Beelden-routeDoorwerth; lanenalslandschappelijke drager

GREBBEBERG
Op en aan de voet van de Grebbeberg, bevindt zich een groot aantal historische
landschapselementen van verschillende aard en ouderdom: de ringwalburcht op de
Grebbeberg,deGrebbedijk endeMarsdijk (metbijbehorende wielen van DeDooveen
DeSpees),hetOpheusdensVeer,defortificaties bij deGrebbeberg enbijDeSpees,en
de steenovens Plasserwaard enBlauwe Kamer(met bijbehorende tichelgaten)134.Deze
elementenvormenhet'landschappelijk geschiedenisboek'vanhetgebiedGrebbeberg(fig.
45)enkunnen wordenopgenomen ineen panorama:

Voorderuimtelijkemogelijkheden vandeafzonderlijke elementen,zie6.2.
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DEMARS
RonddeMarspolder ligteenaantalhistorische landschapselementen, dateen historische
relatieheeft metdewaterstaatkundigegeschiedenisvanhetgebied DeMars.Het betreft
hierdeRijndijk endeMarsdijk (metbijbehorendewielenendesträngvandeOudeRijn),
dekerken vanRhenen, Liendenen Kesteren (alslandmarksvoorgenoemde dijken), en
poldermolenDeMars135.Dezeelementenkunnenwordenopgenomenineenbeelden-route:

Beelden-route
Indebeelden-routefungeren deRijndijk endeMarsdijk,metdehieraangekoppeldesträng
vandeOudeRijn,alsdragers(fig.47).Vanuitmeerderepuntenlangsdezedragersmoet
hetzichtopdekerktorensvanRhenen,LiendenenKesteren,opdediversewielen,enop
poldermolen DeMars,vrij worden gemaakt van opgaande beplanting.Hetzicht op de
kerktorens ishierbij belangrijk omdatdezealslandmarkfungeren voordeliggingvande
Rijndijk,voordebreedtevandevroegereuiterwaarden,envoordeomvangvandehuidige
Marspolder.
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Fig. 47Beelden-routeDeMars;dijkenalslandschappelijkedrager

MEINERSWIJK
In Meinerswijk ligt eenaantal historische landschapselementen van verschillende aard
enouderdom:castellum Meinerswijk, HuisMeinerswijk (met bijbehorende Sleuteldam,
Meginhardweg enPraets),en desteenovens EidenenMeinerswijk136. Dezeelementen
vormen het'landschappelijk geschiedenisboek' vanhetgebied Meinerswijk enkunnen
worden opgenomen in eenbeelden-route:

135

Voorderuimtelijkemogelijkhedenvandeafzonderlijke elementen,zie6.2.
Voorderuimtelijkemogelijkhedenvandeafzonderlijke elementen,zie6.2.

136
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Beelden-route
Bij de inrichting als beelden-route kan deoeverwal fungeren als landschappelijke drager
(fig. 48).Eenreliëfvolgende ontkleiïng kan zowel deoeverwal, alsdehieraan gekoppelde
strängten zuiden en ten oosten van het castellum-terrein, herkenbaar enzichtbaar maken.
De Sleuteldam en de Meginhardweg, die beiden op deoeverwal liggen, kunnen als route
tussen de diverse elementen fungeren.
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Fi«. 48Beelden-routeMeinerswijk; oeverwalalslandschappelijkedrager
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Selectie

Methode
De keuze voor de criteria image en landmark, heeft een goede beschrijving opgeleverd
van het 'landschappelijk geschiedenisboek', van het onderzoeksgebied; de geselecteerde
historische landschapselementen geven een representatief beeld van de historische
ontwikkeling van het onderzoeksgebied137.

7.2 Waardering

Methode
Delandschappelijke kenmerken herkenbaarheid enzichtbaarheid, hebben een beschrijving
van dehistorisch-landschappelijke waarde van de geselecteerde elementen opgeleverd,
die bruikbaar is bij de evaluatie en bij het aandragen van alternatieven.

Catalogus
Degebruikte catalogus biedt goede mogelijkheden voor een systematische beschrijving
vandegeselecteerdehistorischelandschapselementen endehieraan toegekende historischlandschappelijke waarde.

7.3 Evaluatie

Methode
Deevaluatie legtzowel denegatieve,alsdepositieveeffecten van degeëvalueerde natuurontwikkelingsplannen metbetrekking totdegeselecteerde historische landschapselementen
bloot138. De evaluatie biedt aanknopingspunten voor de verdere planvorming, waarin
afgewogen moet worden of de concepten en plannen aangepast moeten worden, of dat
het verlies aan historisch-landschappelijke waarde voor lief moet worden genomen.

137

Deselectiepretendeertgeenvolledigoverzichtvanallehistorischelandschapselementenenhistorischlandschappelijke waarden inhet onderzoeksgebied en heeft ditdan ook niet opgeleverd. De selectie
kan niet worden gebruikt als complete inventarisatie!
138
Ditwilnietzeggen dat deeffecten metbetrekking tot allehistorische landschapselementen in het
onderzoeksgebied aanbodkomen. Deeffecten opnietgeselecteerde elementen (waaronder potentiële
archeologische vindplaatsen) vallen buiten de opzet van dit onderzoek.
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Concepten en concrete plannen
Uit de evaluatie blijkt dat bij concepten als 'Ooievaar' en "Levende rivieren', minder
rekening is gehouden met historische landschapselementen en de daaraan toegekende
historisch-landschappelijke waarde, dan bij concrete plannen als 'Noordoever Nederrijn',
"Blauwe Kamer' en 'Meinerswijk'.
Waarschijnlijk isdit een gevolg van het verschil in planningsniveau tussen concepten en
concrete plannen.Opvallend blijft echter dat inde concepten met geen woord gewag wordt
gemaakt over de aanwezigheid van historische landschapselementen en de daaraan
toegekende historisch-landschappelijke waarde.

7.4 Alternatieven

Methode
Deontwikkelde alternatieven met ruïnes, cultuur-eilanden.beelden-routes en panorama's,
respecteren zowel de ideeën achter de natuurontwikkeling, als de waarde die wordt
toegekend aan de historische landschapselementen.

Invulling cultuur-eilanden
Het vinden van landgebruik, dat historisch-landschappelijk is verbonden met bepaalde
elementen, hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Diepgravend historisch onderzoek,
waaronder archiefonderzoek, is inderegel niet nodig.Aanknopingspunten zijn ondermeer
tevinden in reeds gepubliceerde literatuur en op oude en nieuwe topografische kaarten.
Met name toponiemen kunnen hierbij een rol spelen139.

Recreatie en toerisme
Deontwikkelde alternatieven metbeelden-routes enpanorama's lenen zich bij uitstek voor
recreatieve en toeristische toepassingen140.

7.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Nader onderzoek heem- en decor-waarde
De percepties heem- en decor-waarde zijn, gezien het verkennende karakter van het
onderzoek engezien debeschikbare tijd, nog niet voldoende ingevuld. Hierdoor heeft het
onderzoek een aantal beperkingen. Zo kan de eenzijdige ingang voor de selectie, de

139

Bijhetgebruikvantoponiemen moetonderzochtwordenofdezewelopdejuisteplekopdekaart
staan. Bijdemodernetopografische kaarten isditzekernietaltijd hetgeval.
1411
Voorrecreatieveentoeristischetoepassingen vanhistorische landschapselementen zie:VanGinkel
&Groenewoudt 1990;Klok 1977;Nijhof e.a. 1986;Stichting Recreatie 1995.
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perceptie informatie-waarde, bepaalde historische landschapselementen buiten de deur
hebben gehouden141.
Hetmeenemen vandeheem-en decor-waarde,zouhetdraagvlakvoor natuurontwikkeling,
metname bij de lokale bevolking en bij recreanten entoeristen, kunnen vergroten. Nader
onderzoek naar deze waarden, indien mogelijk in relatie met omgevingspsychologisch
onderzoek, verdient aanbeveling.

Nieuwe onderzoeksgebieden
Het onderzoek bleef, gezien het verkennende karakter en gezien de beschikbare tijd,
beperkttot slechtséén onderzoeksgebied, deboorden van deNederrijn. Hierdoor kunnen
de conclusies van het onderzoek niet automatisch worden doorgetrokken naar elk
willekeurig gebied in Nederland.
Zoleendehetonderzoeksgebied zich uitstekend vooreenselectiemiddelsdecriteria image
en landmark. Een dergelijke selectiezalechternietinallegebieden even gemakkelijk zijn
te herhalen. Voor andere gebieden isdan ook verder onderzoek nodig.

Aanpassing en aanvulling natuurdoeltypen
Natuurontwikkeling met een historisch-landschappelijke invalshoek vereist aanpassing
en aanvulling van detot nogtoe opgestelde natuurdoeltypen. Onderzoek naar historisch
landgebruik dataan bepaaldehistorische landschapselementen enaanbepaalde toponiemen
is gekoppeld, kan hierbij een rol spelen142.

141

Ondanks deeenzijdige ingang zijn waarschijnlijk toch nog veel elementen met een historischlandschappelijke heem-endecor-waardebinnendeselectiegekomen.Voorbeelden hiervan zijnde
kerken,meteenheem-waardeophetkenmerkreligie,deringwalburchteneneenaantalwielenmeteen
heem-waardeophetkenmerkmythologie,defortificaties aandeGrebbebergmeteenheem-waardeop
hetkenmerkgedenkteken,enkasteelDoorwerthmeteendecor-waarde(recreatief-toeristischeattractie).
142
Hierbijmoetwordenopgepastvoorhetaandragenvanpasklarevorm-concepten.
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Aanhangsel 1Inventarisatie natuurontwikkeling
Beleid

Natuurbeleidsplan
Het Natuurbeleidsplan (NBP)143, waarin het natuurbeleid van de Rijksoverheid is
weergegeven, heeft als doel 'duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden'. Middel om dit doel te realiseren is de
ontwikkeling van een ecologische hoofdstructuur (EHS), die bestaat uit kerngebieden,
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones (fig. 49):
Kerngebieden
Kerngebieden zijn groteeenheden reedsbestaande natuur,waaronder denationale parken
en nationale parken in oprichting (o.a. Hoge Veluwe, Biesbosch, Groote Peel) en grote
eenheden natuurgebied (o.a. Oostvaardersplassen, Lauwersmeer, Markiezaat, Veluwe).
Natuurontwikkelingsgebieden
Natuurontwikkelingsgebieden hangen ruimtelijk samen met de hierboven beschreven
kerngebieden en kunnen worden ontwikkeld tot nieuwe kerngebieden. De nadruk ligt
hierbij op 'natte gebieden' (o.a.beken en beekdalen, uiterwaarden grote rivieren, nieuwe
laagveenmoerassen). Beleidsdoel isom intotaal 50.000ha. nieuwe natuur te ontwikkelen.
Verbindingszones
Verbindingszones zijn gebieden of structuren die verbreiding, migratie en uitwisseling
van soorten tussen verschillende kerngebieden mogelijk maken. Gedacht wordt hierbij
o.a aan verbindingen t.b.v. otter, das,edelhert, forel, en zalm.
Projecten
Om de doelstellingen van het NBP te realiseren, zijn projecten opgezet. Belangrijke
projecten met betrekking totnatuurontwikkeling zijn: Heuvelland; Beken en beekdalen;
Noord-Drenthe; Regeneratie Hoogvenen; Veluwe; Utrechtse heuvelrug-Gelderse Vallei;
Natuurontwikkeling Uiterwaarden; Kromme Rijngebied; Nieuwe Laagveenmoerassen;
Randzone Wieden-Weerribben; Natuurontwikkeling Midden-Groningen; Herstel en
ontwikkelingvandenatuurwaarden inhetkustduingebied;Natuurontwikkeling IJsselmeer
en Randmeren; Haringvliet-Hollands Diep-Biesbosch.

Ministerie L&V1990.
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ecologische noofdsctuctuur
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Fig.49 Natuurbeleidsplan; ecologische hoofdstructuur (MinisterieL&V1990)
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Nadere UitwerkingRivierengebied
De Nadere uitwerking Rivierengebied (NURG)144 is door de Rijksoverheid en de
provinciale overheden van Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en ZuidHolland, opgesteld alsconcretisering vandeVierdenotaoverderuimtelijke ordening.
IndeNURGkomental vanthema'saandeorde,waaronder natuurontwikkeling.
Doelvandenatuurontwikkelinginhetrivierengebiedis:'Ontwikkelingvandeecologische
structuur met een accent opdegrote kansrijke locaties langs degroterivieren. Voorts
aansluitend opbestaandenatuurgebieden,opproefprojecten voornatuurontwikkelingen
opgradiënten. Initiëren vannatuur-ontwikkeling vooral inuiterwaarden maardaarnaast
ook inbinnendijks gelegenkwelgebieden,ontgrondingen en ingebieden aansluitend op
natuurgebieden inuiterwaarden'.Ditdoelisuitgewerktineenviertalstreefljeeldennatuur.
Kraanvogel
Het streefbeeld 'Kraanvogel' betreft de uiterwaarden langs de Bovenrijn in het
Rijnstrangengebied, aanweerszijden langsdeWaaltussenMillingenenNijmegenentussen
HeerewaardenenZaltbommel,langsdeNederrijn tussenOosterbeekenAmerongen,langs
hetPannerdensKanaalenlangsdeIJsseltussenVelpenZutphen.Hetstreefbeeld omvat:
'integrale, dijkoverschrijdende ruimtelijke vernieuwing, gericht op natuurbehoud en ontwikkeling ingroteaaneengesloten gradiëntrijke gebieden binnen-en buitendijks'.
Das
Het streefbeeld 'Das' betreft de uiterwaarden langs deMaas opverschillende plaatsen
tussen Cuijk en Lith en tussen Kerkdriel en Ammerzoden, langs de Nederrijn tussen
Amerongen en Maurik, tussen Vianen en Krimpen aandeLekenlangsde Afgedamde
Maas.Hetstreefbeeld omvat: 'aanpassingvanderuimtelijkestructuurvandeuiterwaarden
gerichtopnatuurreservaten inweinigoverstroomdeuiterwaarden,zomogelijk verweven
met landbouw'.
Grutto
Het streefbeeld 'Grutto' betreft de uiterwaarden langs de IJssel tussen Brummen en
Deventer. Het streefbeeld omvat: 'handhaving van de ruimtelijke structuur van de
uiterwaarden gericht op reservaatsvorming en verweving van landbouw en natuur in
frequent overstroomde ofnatteuiterwaarden'.
Zwarte Wouw
Hetstreefbeeld 'Zwarte Wouw'betreft deuiterwaarden langsdeWaaltussen Nijmegen
enHeerewaarden,langsdeIJsseltussenDeventerenOlst,tussenOlstenZwolleentussen
ZwolleendeIJsselmondingendeuiterwaarden indeBiesbosch.Het streefbeeld omvat:
'vernieuwing van deruimtelijke structuur van deuiterwaarden, gericht opdynamische
natuur infrequent overstroomde ofnatteuiterwaarden'.

Stuurgroep NURG 1991.
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Projecten
Om de doelstellingen van de NURG te realiseren, zijn strategische projecten en
stimuleringsprojecten aangewezen. Met betrekking tot natuurontwikkeling zijn dit de
volgende gebieden/projecten: Afgedamde Maas, Biesbosch, Duurse Waarden, Fort Sint
Andries, Gelderse Poort. Lek. Noordoever Nederrijn, Usselmonding.
Structuurschema Groene Ruimte
Inhet Structuurschema Groene Ruimte(SGR) I4 \ worden debeleidsplannen met betrekking
tot het landelijk gebied geïntegreerd. Hoofddoelstelling van dit structuurschema is
'voldoende ruimte te bieden voor het voortbestaan dan wel het ontwikkelen van de
verschillende groene functies in het landelijk gebied en daarbij de identiteit en
gebruikswaarde van het landelijk gebied in zijn geheel zo goed mogelijk te behouden of
te ontwikkelen'.
Strategische groenprojecten
Om dedoelstelling van het SGRterealiseren zijn zestien strategischegroenprojecten (SGP)
aangewezen. Dezeprojecten zijn van belangvoorhet slagen van het beleid met betrekking
tot het landelijk gebied, ondermeer wat betreft het realiseren van de ecologische
hoofdstructuur uithetNBP en dedaarbij horende natuurontwikkeling. Het Rijk stelt voor
deze projecten dan ook extra middelen beschikbaar.
Strategische Groenprojecten met natuurontwikkeling zijn: Midden-Groningen. Groote
Wielen/Oude Venen, Wieden-Weerribben, Bergen-Schoorl, Zaanstreek, VinkeveenNieuwkoop, Gelderse Poort, Peelvenen. Beerze-Reusel, Grensmaas, Eiland van
Dordrecht/Sliedrechtse Biesbosch.

Natuur aan het werk
Het studierapport Natuur aan het werk146 isopgesteld in opdracht van de Rijksoverheid
en heeft tot doel: "een verkenning van mogelijkheden voor grootschalige
natuurontwikkeling langs rijkswateren en rijkswegen'. In het rapport wordt gesteld dat
de natuurkwaliteit inNederland sterk kan worden verhoogd door 'het ontwikkelen van
grote natuurlijke systemen in waterrijke gebieden'.
Voor de nieuwe natuur komen vijf regio's in aanmerking, die elk een eigen doelstelling
en eigen projectlocaties kennen (fig. 50):

145
146

Ministeries LNV &VROM 1993.
Ministeries V&W & LNV 1994a/b.
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LEGENDA
^^&

nogetipte projectlocalies

R1: Grensmaas
R2 : Swatraen/Roermond
O :«gedamde Maas
RA:Bergsche Maas
RS:Gelderse Poort
Ko : Neoerrfi
R7:lek
R8 : Doesburg
R9 :Ussel na Deventer
Y 1 : Friese Kust
Y2 :Enkhueerzand
Y3 : Ussetdetta
Dl :Haringvliet Csüisteheeri
D2:Haringvüet-HGllandgJi Diep
03 :BlPSftOSCh
04 .• Oude Maas, Spui. Noord
ffi.-Schenge
06 : Oosterschelde
07 : Westerschetde

W1:Lauwersmeer (stusbeheer)
W2:Douard
K1: Sdurl-eergen
K2 :Bergen-Egnond
10 :Buxnendaat
KA :Ouren overig

Fig. SONatuuraan hetwerk;projectlocaties(Ministeries V&W&LNV1994a/b)

Noorzeekust
Doelen voor natuurontwikkeling zijn: Natuurlijker zeereep voor een natuurlijker
duinenlandschap.De projectlocatieszijn:Schoorl-Bergen;Bergen-Egmond;Bloemendaal;
Duinenoverig.
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Waddenzee
Doelen voor natuurontwikkeling zijn: Meer dynamiek: wandelende eilanden; Vergroting
kweldergebied; Herstel van overgangsgebieden vanzout naarzoet. Deprojectlocaties zijn:
Lauwersmeer; Dollard.
Zeeuwse en Zuidhollandse Delta
Doelen voor natuurontwikkeling zijn: Vergroten van de getijde-invloed; Versterken van
rivierinvloeden aan deachterzijde van dedelta: Herstel van intergetijdegebieden enzoet-,
brak- en zoutwaterschorren; Uitbreiden van het areaal natuurlijke oevergebieden;
Ontwikkelen van overgangsgebieden tussen systemen. Deprojectlocaties zijn: Haringvliet
(sluisbeheer);Haringvliet-Hollandsch Diep;Biesbosch;Oude Maas,Spui,Noord; Schenge;
Oosterschelde; Westerschelde.
Usselmeer
Doelen voor natuurontwikkeling zijn: Een meer natuurlijk peilverloop; Herstel van
uitgestrekte, natuurlijke oevergebieden; Ontwikkeling van de Ussel- en Vechtsdelta; Een
brakkeovergangszone metdewadden. Deprojectlocaties zijn: Friese Kust; Enkhuizerzand;
IJsseldelta.
Rivierengebied
Doelen voor natuurontwikkeling zijn: Het creëren van grote, aaneengesloten
rivierbegeleidende systemen, metmogelijkheden voorontwikkeling van o.a. grindbanken.
zandbanken, kwelgebieden en moeras- en ooibossen; Waar dit mogelijk istoelaten van
meer rivierdynamiek; Het leggen van verbindingen met natuurgebieden in het boven- en
benedenstroomse deel en in het hogergelegen achterland. De projectlocaties zijn:
Grensmaas; Swalmen/Roermond; Afgedamde Maas; Bergsche Maas; Gelderse Poort;
Nederrijn: Lek: Doesburg; Ussel na Deventer.

Gebieden 147
Afferdense en Deestse Waard
Inhet gebied/project Afferdense en Deestse Waard (uiterwaarden Waal) isnieuwe natuur
gepland.
Afgedamde Maas
IndeNURG wordt hetgebied/project Afgedamde Maasaangewezen alsstrategisch project.
In Natuur aan het werk is sprake van 1600 ha. nieuwe natuur.
Beekbergerwoud
Natuurmonumenten heeft een plan ontwikkeld voor zo'n 290 ha. nieuwe natuur in het
gebied van het vroegere Beekbergerwoud, even ten zuidoosten van Apeldoorn.
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Dezelijstvangebiedenisgrotendeelsafgeleid uitbovenstaandebeleidsplannen. Delijst geefteen
globaaloverzichtvandenatuurontwikkeling inNederland,maarheeft geenszinsdepretentievolledig
tezijn.
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Beerze-Reusel
Hetgebied/project Beerze-Reusel maaktdeel uitvanNBP-project 2;Beken en beekdalen.
In het SGR is het gebied Beerze-Reusel aangewezen als SGP met 2500 ha.
natuurontwikkeling.
Beekdalen Gelderse Vallei
Het gebied/project Beekdalen Gelderse Vallei maakt deel uit van NBP-project 2; Beken
en beekdalen.
Beneden-Leeuwen
In het gebied/project Beneden-Leeuwen (uiterwaarden Waal) isnieuwe natuur gepland.
Bergen-Schoorl
Het gebied/project Bergen-Schoorl maakt deel uit van NBP-project 16; Herstel en
ontwikkeling vannatuurwaarden inhetkustduingebied. In het SGR ishet gebied BergenSchoorl aangewezen als SGP met 900 ha. natuurontwikkeling.
Bergsche Maas
In Natuur aan het werk is sprake van 300 ha. nieuwe natuur in de uiterwaarden van de
Bergse Maas.
Biesbosch
Hetgebied/project Biesbosch maakt deel uit van NBP-project 18; Haringvliet-Hollands
Diep-Biesbosch. In de NURG wordt het gebied/project Biesbosch aangewezen als
strategisch project. Inhet SGR ishetgebied Eiland van Dordrecht/Sliedrechtse Biesbosch
aangewezen als SGP met 250 ha. natuurontwikkeling.
Boschplaat
Op de Boschplaat op Terschelling is2500 ha. nieuwe natuur gepland.
Dinkeldal
Hetgebied/project Dinkeldal maakt deel uitvan NBP-project 2;Beken enbeekdalen. Het
omvattalvan deelgebieden/-projecten dieondermeer worden uitgevoerd inhetkader van
Landinrichting Losser.
Drentse beekdalen
Het gebied/project Drentse beekdalen maakt deel uit van NBP-project 2; Beken en
beekdalen.
Duursche Waarden
Het gebied/project Duursche Waarden maakt deel uit van NBP-project 9;
Natuurontwikkeling uiterwaarden. In de NURG wordt het gebied/project Duursche
Waarden aangewezen alsstrategisch project. In hetgebied/project isreeds 110ha. nieuwe
natuur ontwikkeld en isnog 590 ha. nieuwe natuur gepland/in uitvoering.
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Eiland van Winschoten
Bij realisering van het project De Blauwe Stad ten noorden van Winschoten, zal 250 ha.
natuurontwikkeling tot stand komen.
Fort Sint Andries
Hetgebied/project Fort SintAndries maaktdeel uitvanNBP-project 9;Natuurontwikkeling
uiterwaarden. In de NURG wordt het gebied/project Fort Sint Andries aangewezen als
stimuleringsproject. Hetgebied/project gaat uit van deontwikkeling van 1380ha. nieuwe
natuur.
Gelderse Poort
Hetgebied/project Gelderse Poort maakt deel uit vanNBP-project 9; Natuurontwikkeling
uiterwaarden. In de NURG wordt het gebied/project Gelderse Poort aangewezen als
stimuleringsproject. In het SGR is het gebied Gelderse Poort aangewezen als SGP met
1800 ha. natuurontwikkeling. InNatuur aan het werk wordt het areaal nieuwe natuur in
dit gebied/project uitgebreid tot 2800 ha.
Goudplevier
Natuurmonumenten heeft een plan ontwikkeld voor zo'n 600 ha. nieuwe natuur, in
aansluiting op reeds bestaande natuurgebieden.
Grensmaas
Het gebied/project Grensmaas maakt deel uit van NBP-project 9; Natuurontwikkeling
uiterwaarden. De Grensmaas is in het SGR aangewezen als SGP met 1000 ha.
natuurontwikkeling. InNatuuraan hetwerk wordt hiernogeensca.800ha.nieuwe natuur
toegevoegd.
Groote Wielen/Oude Venen
Het project Groote Wielen/Oude Venen maakt deel uit van NBP-project 1 lb: Nieuwe
laagveenmoerassen. In het SGR is het gebied Groote Wielen/Oude Venen aangewezen
als SGP met 1500 ha. natuurontwikkeling. Deelgebeiden/-projecten zijn ondermeer
Bouwepet (95 ha.)en Kraanlanden (88 ha.).Dezegebieden/projecten zijn/komen in beheer
bij It Fryske Gea.
Hiense Waard
In het gebied/project Hiense Waard (uiterwaarden Waal) is nieuwe natuur gepland.
Hierdense Beek
Hetgebied/project Hierdense Beekmaaktdeel uitvanNBP-project 2; Beken en beekdalen.
Hollum-Ballum
Hetgebied/project Hollum-Ballum opAmeland maaktdeel uitvanNBP-project 16;Herstel
en ontwikkeling van denatuurwaarden in het kustduingebied. Denatuurontwikkeling zal
worden uitgevoerd door SBB.
Hunzedal
Het gebied/project Hunzedal maakt deel uitvan NBP-project 2; Beken en beekdalen. De
Stichting Het Drentse Landschap heeft een plan ontwikkeld voor 350 ha. nieuwe natuur
in in het gebied De Branden bij Borger.
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IJsselmonding
In het gebied/project IJsselmonding is 1260ha.nieuwe natuur gepland.
Kop van Goeree
Het gebied/project Kop van Goeree maakt deel uit van NBP-project 16; Herstel en
ontwikkeling van de natuurwaarden in het kustduingebied. Hier wordt 125ha. nieuwe
natuur ontwikkeld.
Krimpenerwaard
IndeKrimpenerwaard wordtzo'n 500ha.nieuwenatuur ontwikkeld ineenaantal kleinere
deelgebiedenV-projecten, waaronder Polder Kromme Geer en Zijde, Polder De Nesse en
Polder Den Hoek.
Kromme Rijn
Het project Kromme Rijn (NBP-project 10)heeft ondermeer als doel nieuwe natuur te
ontwikkelen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug.
Kuststrook Walcheren
Hetgebied/project Kuststrook Walcheren maakt deel uit van NBP-project 16; Herstel en
ontwikkelingvan denatuurwaarden inhetkustduingebied. Hetproject wordt/is uitgevoerd
door SBB.
Lek
IndeNURG wordt het gebied/project Lek aangewezen als strategisch project. In Natuur
aan het werk is sprake van 200 ha.nieuwe natuur.
Lobelia
Hetplan LobeliavanNatuurmonumenten gaatuitvan deontwikkeling van 900ha.nieuwe
natuur tussen Tilburg en Loon op Zand.
Maasplassen
Het gebied/project Maasplassen maakt deel uit van NBP-project 9; Natuurontwikkeling
uiterwaarden.
Meinerswijk
Het gebied/project Meinerswijk bij Arnhem, omvat 300 ha. nieuwe natuur. Het project
isontwikkeld door de gemeente Arnhem, de Stichting Ark en het WNF.
Midden-Groningen
Het project Midden-Groningen (NBP-project 14) heeft als doel: 'het creëren van een
samenhangend stelselvankerngebieden enverbindingszones indezonetussendeEemkust,
viahetSchildmeerenomgevingtotaan denoordelijke Hondsrug'. Inhet SGRishet project
Midden-Groningen aangewezen als SGP met 1500ha. natuurontwikkeling. Deelgebied/project is Rolkepolder-Wolfsbarge (230 ha.). Dit gebied/project is/komt in beheer bij
Stichting Het Groninger Landschap.
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Nederrijn
IndeNURG wordt het deelgebied/-project Noordoever Nederrijn (1000ha.) aangewezen
als stimuleringsproject. Stichting Het Utrechts Landschap heeft binnen Noordoever
Nederrijn reeds 100ha. ontwikkeld in het gebied/project Blauwe Kamer. InNatuur aan
het werk wordt aan Noordoever Nederrijn nog eens 1000 ha. nieuwe natuur toegevoegd,
waarvan 500 ha. in het gebied/project Zuidoever Lexkesveer-De Spees.
Neerijnen
In het gebied/project Neerijnen (uiterwaarden Waal) is267 ha. nieuwe natuur gepland.
Noordelijke Maasvallei
Het gebied/project Noordelijke Maasvallei maakt deel uit van NBP-project 9;
Natuurontwikkeling uiterwaarden. In hetgebied/project is860 ha.nieuwe natuur gepland.
Noordvaarder
In het gebied/project Noordvaarder op Terschelling is 150 ha. nieuwe natuur gepland.
Oerd en Hon
In het gebied/project Oerd en Hon op Ameland is 750 ha. nieuwe natuur gepland.
Oostelijke Maasvallei
Het gebied/project Oostelijke Maasvallei maakt deel uit van NBP-project 9;
Natuurontwikkeling uiterwaarden. Inhetgebied/project is283 ha. nieuwe natuur gepland.
Peelvenen
Het gebied/project Peelvenen maakt deel uitvan NBP-project 4; Regeneratie hoogvenen.
InhetSGR ishetgebied Peelvenen aangewezen als SGP met 1200ha. natuurontwikkeling.
Reestdal
Het gebied/project Reestdal maakt deel uit van NBP-project 2; Beken en beekdalen.
Reggedal
Het gebied/project Reggedal maakt deel uitvan NBP-project 2; Beken en beekdalen. Het
omvat tal van deelgebieden/-projecten dieondermeer worden uitgevoerd in het kader van
Ruilverkaveling Den Ham-Lemele en de Landinrichtingen Enter en Rijssen.
Rottumeroog
Op Rottumeroog is 250 ha. nieuwe natuur gepland.
Tiengemeten
Het gebied/project Tiengemeten maakt deel uit van NBP-project 18; Haringvliet-Hollands
Diep-Biesbosch. Op heteiland Tiengemeten is750 ha. gereserveerd voor de ontwikkeling
van nieuwe natuur. Het project wordt uitgevoerd doorNatuurmonumenten enzal het hele
eiland omvatten.
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Tjonger- en Lindevallei
Het gebied/project Tjonger- en Lindevallei maakt deel uit van NBP-project 2; Beken en
beekdalen. Het omvat tal van deelgebieden/-projecten waaronder Katlyker Schar en
Monding Linde/Lemsterhop. Deze gebieden/projecten zijn/komen in beheer bij It Fryske
Gea.
Tureluur
Het project Tureluur voorziet in de ontwikkeling van 500-1000 ha. nieuwe natuur op
Noord-Beveland.
Vechtdal
Het gebied/project Vechtdal maakt deel uit van NBP-project 9; Natuurontwikkeling
uiterwaarden. In het Vechtdal zijn 350 ha. natuurontwikkeling gepland.
Vinkeveen-Nieuwkoop
Het gebied Vinkeveen-Nieuwkoop maakt deel uit van NBP-project 11b; Nieuwe
laagveenmoerassen. InhetSGR ishetgebied Vinkeveen-Nieuwkoop aangewezen als SGP
met 3500 ha. natuurontwikkeling. Natuurmonumenten heeft voor dit gebied het plan
Nieuwe Venen ontwikkeld, dat uitgaat van 6000 ha. nieuwe natuur.
Westerwolde
Indegebiedsvisie Westerwolde wordt uitgegaan van 900ha. natuurontwikkelingsgebied.
Deze 900 ha. liggen voor het grootste deel in het beekdal van de Ruiten Aa.
Wieden-Weerribben
Hetgebied/project Wieden-Weerribben(NBP-project 13)heeft ondermeeralsdoel nieuwe
natuurteontwikkelen inaansluiting opde bestaandekerngebieden Wieden en Weerribben.
Het gebied/project Wieden-Weerribben is in het SGR aangewezen als SGP met 2000 ha
natuurontwikkeling.
Willemsduin/Westerkwelder
Inhetgebied/project Willemsduin/WesterkwelderopSchiermonnikoog is2000ha.nieuwe
natuur gepland.
Winterswijkse Beken
Het gebied/project Winterswijkse Beken maakt deel uit van NBP-project 2; Beken en
beekdalen.
Zaanstreek
Inhet SGRishetgebied Zaanstreek aangewezen als SGPmet 750ha. natuurontwikkeling.
Zeewering Terschelling
Aan de zeewering van Terschelling is2000 ha. nieuwe natuur gepland.
Zwaakse Weel
Hetplan Zwaakse Weelvan Natuurmonumenten voorziet inde ontwikkeling van nieuwe
natuur in Zuid-Beveland.
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Aanhangsel 2Natuurdoeltypen rivierengebied
Nagenoeg-natuurlijke natuurdoeltypen
Eenvolledigongestuurde ontwikkelingop stroomgebiedniveau,kenmerkend vooreen
nagenoeg-natuurlijk systeem, isinNederland, vooralsnog,ondenkbaar. Deinvloedvan
demensopdewaterafvoer ishiervoortegroot.

Begeleid-natuuriijke natuurdoeltypen
Een tweetal natuurdoeltypen wordt gerealiseerd door operationele processen op landschapsniveau temanipuleren ofnatebootsen:
1:rivierboslandschap in vrijafstromendriviertraject
Ineenvrijafstromend riviertraject isderivierdynamiekhetcentraleoperationeleproces.
Hierdoorontstaat,afhankelijk vandeduurvandeoverstromingen endesterktevanerosie
en sedimentatie, een afwisseling van hard- en zachthoutooibossen, ruigtes, zegge-en
pioniervegetaties en stroomdalgrasland.
2:rivierboslandschap ingevarieerdmilieu
Ineengestuwd riviertraject zijn begrazing en lokalestagnatie vanregen-ofgrondwater
de centrale operationele processen. Afhankelijk van de oppervlakte worden runderen,
paarden,bevers,edelhertenenwildezwijnen ingezetalsgrazers.Hard-enzachthoutooibossenworden hierdoor afgewisseld metgraslanden, zeggemoerassen en veentjes.

Half-natuurlijke natuurdoeltypen
Voorhetrivierengebiedwordteentwaalftal natuurdoeltypenmetbeheeropecotoopniveau
onderscheiden: 1: rivier-ennevengeul,2:plasengeïsoleerde sträng,3: ruigteenmoeras,
4:vochtigschraalgrasland, 5:droogstroomdalgrasland, 6:rivierduinenslik,7:struweel,
mantel-enzoombegroeiing,8:hakhoutengriend,9:bosgemeenschappen vanleemgrond,
10:bosgemeenschappen vanrivierklei, 11:middenbos, 12:park-stinzenbos.

Multifunctionele natuurdoeltypen
Insamenhangmetanderemaatschappelijke functieskaneenvijftal natuurdoeltypenworden
ontwikkeld: 1: akker,2:grasland,3:rietcultuur,4:inheemseboscultuur,5: boscultuurmet
uitheemse soorten.

137

