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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Algemeen
Bij de vaststelling van de vigerende streekplannen in de periode
1978 tot 1980 zijn naar aanleiding van een aantal moties door GS enkele toezeggingen gedaan die, in het kort samengevat, op het volgende neerkomen: ten behoeve van de streekplanonderbouwing zullen de
natuur- en landschapsgegevens op het vlak van landschap en cultuurhistorie voor de eerstvolgende vierjaarlijkse evaluatie aangevuld
worden, waarbij de categorie-indeling van het landelijk gebied op
basis hiervan nader zal worden bezien. In bovenstaande toezeggingen
ligt de aanleiding tot het onderzoek naar het landschapsbeeld van
Gelderland.
Dit rapport vormt het derde deel van de serie Het Landschapsbeeld
van Gelderland en behandelt het landschapsbeeld van het streekplangebied Midden-Gelderland. In het eerste deelrapport worden de landschapsstructuur en de in Gelderland voorkomende landschapstypen beschreven. Het landschapsbeeld van de Veluwe, Rivierenland en OostGelderland wordt respectievelijk in de deelrapporten 2, 4 en 5 beschreven.

1.2 Werkwiize
De doelstellingen voor het landschapsbeeldonderzoek zijn als volgt
geformuleerd:
door middel van het landschapsbeeldonderzoek dienen zodanige gegevens over het landschapsbeeld verzameld te worden dat inpassing van het aspect landschap in de streekplannen mogelijk is;
de landschapsgegevens dienen op consistente wijze verzameld te
worden met het oog op controleerbaarheid en herhaalbaarheid;
presentatie van de verzamelde gegevens moet plaatsvinden op een
voor bestuurders inzichtelijke manier;
behalve voor de streekplannen dienen de gegevens in de weergegeven vorm ook voor andere provinciale taken geschikt te zijn, dan
wel geschikt te zijn als basis voor aanvullend onderzoek ten behoeve van specifieke taken of problemen.
In deelrapport 1 (§ 1,3) is aangegeven dat als methode voor het
landschapsbeeldonderzoek gekozen is voor de methode zoals die door
de IAWN subgroep landschap ontwikkeld is.
Deze methode gaat ervan uit dat binnen het landschapsonderzoek drie
stappen te onderscheiden zijn:
1
bepaling van de landschapsstructuur
2
onderscheid van landschapstypen
beschrijving van het landschapsbeeld.
3
*
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De eerste twee stappen zijn in deelrapport 1 beschreven voor geheel
Gelderland. In dit eerste deelrapport wordt in hoofdlijnen ingegaan
op het ontstaan en de wordingsgeschiedenis van het landschap van de
gehele provincie. Dit vanuit het streven naar een samenhangende beschrijving van het landschapsbeeld van de verschillende streekplangebieden.
Na de beschrijving van de landschappelijke hoofstructuur'
en de
onderscheiden landschapstypen
in het eerste deelrapport wordt in
vervolgrapporten per streekplangebied het landschapsbeeld verder
uitgewerkt.
Hiervoor is een zodanig niveau van beschrijving gekozen dat op korte
termijn de gegevens in de streekplanherziening ingebracht konden
worden. Een gevolg hiervan is dat niet aan alle kenmerken van het
landschap evenveel aandacht is besteed. De nadruk is gelegd op patroonkenmerken van de massa-elementen (spreiding van bebouwing en
beplanting) en een aantal patroonkenmerken van de open ruimtes (zoals verkavelingspatroon en wegen- en waterlopenpatroon). Voor andere
provinciale taken dan de vaststelling van streekplannen moet zo
nodig ook aan andere aspecten aandacht besteed worden.
Aan het uitgangspunt van bestuurlijke inzichtelijkheid is getracht
te voldoen door de verzamelde gegevens te presenteren in de vorm van
korte gebiedsbeschrijvingen waarbij zo weinig mogelijk gebruik is
gemaakt van wetenschappelijke terminologie.
In deelrapport 1, "Landschapsstructuur en Landschapstypering" zijn
op basis van een globale studie van de geomorfologie en de occupatiegeschiedenis van Gelderland negentien landschapstypen onderscheiden. De huidige kenmerken van een gebied zijn daarbij bepalend geweest.
Deze zijn beschreven met behulp van beelddragers (dat zijn die elementen of kenmerken van het landschap die in belangrijke mate bijdragen aan het specifieke karakter van het landschapsbeeld van een
bepaald gebied).
De beelddragers zijn van groot belang voor de herkenbaarheid van het
landschap en het landschapsbeeld. Aan een karakteristieke combinatie
van beelddragers herkent men een bepaald gebied.
Bij de totstandkoming van het landschapsbeeld spelen niet alle
beelddragers een even belangrijke rol. Een onderscheid is gemaakt
naar beelddragers die in belangrijke mate het landschapsbeeld bepalen en beelddragers die mede het landschapsbeeld bepalen.
Daarnaast is een onderscheid aan te brengen in positieve en negatieve beelddragers. Positieve beelddragers zijn die beelddragers die
versterkend werken op het landschapsbeeld van een gebied (elementen
die bijdragen tot het specifieke karakter van de onderscheiden landschapstypen). Negatieve beelddragers hebben in die zin een verstorende invloed op het landschapsbeeld (voorbeelden hiervan kunnen
zijn hoogspanningsleidingen, viaducten, agrarische nieuwvestiging
buiten het bestaande bebouwingspatroon van een gebied etc.).
De voor het onderscheid in landschapstypen gehanteerde beelddragers
zijn weergegeven in bijlage 1.

Kaart
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In het Streekplangebied Midden-Gelderland komen de volgende landschapstypen voor (zie kaart 1):
het boslandschap
het droge heide- en bosontginningenlandschap
het heidelandschap
het ingepolderde uiterwaardenlandschap
het kampenlandschap
het kasserilandschap
het kommenlandschap
het landgoeder- enlandschap
het natte heide- en broekontginningenlandschap
het oeverwallen- en stroomruggenlandschap
het recreatielandschap
het uiterwaardenlandschap
het zandverstuivingenlandschap
In de naamgeving van de landschapstypen is getracht de belangrijkste
kenmerken van het betreffende type weer te geven (b.v. het kassenlandschap bestaat uit gebieden waar kassen in belangrijke mate het
landschapsbeeld bepalen.
In schema 1 zijn per landschapstype de belangrijkste beelddragers
weergegeven.
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Hoewel de belangrijkste kenmerken binnen een landschapstype steeds
aanwezig zijn, kan het landschapsbeeld binnen een gebied met een bepaald landschapstype nog variëren. Zo zijn binnen het kommenlandschap open ruimtes, gebieden met doorsnijdingen door snelwegen
zones met ruilverkavelingsboerderijen te onderscheiden.
Verschillen kunnen ontstaan doordat de rangschikking tussen beelddragers historisch anders gegroeid is (boerderijen in kleine groepjes of verspreid in het overwallen- en stroomruggenlandschap; ten
gevolge van grootgrondbezit kunnen in een gebied meer boselementen
aanwezig zijn dan in een ander gebied waar het grootgrondbezit minder dominant aanwezig was etc.) of doordat door ingrijpen van de
mens plaatselijk nieuwe beelddragers ontstaan zijn (bijvoorbeeld
snelwegen met karakteristieke doorsnijdingen van reliëf, grote bouwwerken). Deze recent ontstane beelddragers kunnen zowel een verrijkende als een verstorende invloed op het landschapsbeeld uitoefenen,
afhankelijk van of ze de herkenbaarheid van een gebied versterken
dan wel afzwakken.
Voor de landschapsbeeldbeschrijving zijn de volgende beelddragers
gebruikt:
BEELDDRAGERS MASSA
-

Bebouwing

- agrarisch
- boerderijen
- kassen
- intensieve veehouderij
- niet-agrarisch
- laagbouw

-

beplantingen

- loofhout

naaldhout

-

overige elementen

-

-

typering elementen

-

puntelementen
lijnenelementen
vlakelementen
hoogte
transparantie
boerderijtype

BEELDDRAGERS RUIMTE
-

bodemgebruik

bouwland
grasland
moeras
• zandverstuiving
heide
open water
slagenverkaveling
mozaiekverkaveling
blokverkaveling
modern-rationele verkaveling

-

-

-

-

verkaveling

-

-

- lintbegouwing
- geconcentreerde bebouwing
- verspreide bebouwing

- lintbebouwing
- geconcentreerde bebouwing
verspreide bebouwing
- hoogbouw
- industrie
- bos
- grienden
- boomgaarden
- houtwallen
- houtsingels
- hoge wegbeplantingen
- hoge erfbeplantingen
- solitairen
- bos
- lijnenelernenten
- lijnelementen
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-

maat van de ruimte
kleinste ruimtemaat
-

-

-

zeer kleinmatig
klei rvnatig
tamelijk grootmatig
grOotmatig
zeer grootmatig
-

relief

-

-

-

wegenpatroon

-

waterloperipatroon

-

-

ruimtebegrenzing

-

-

overige elementen

-

-

-

-

200
500
1500
4000

grootste ruimtemaat
200
500
1500
4000

m
m
m

m

vlak
glooiend
heuvelachtig
plaatselijk reliëf
recht
bochtig. slingerend
recht
bochtig, slingerend
strak
grillig
puntelementen
lijnelementen
vlakelementen

Het landschapsbeeld wordt in hoofdstuk 2 beschreven per landschapseenheid'. Deze zijn gerangschikt per landschapstype, welke op alfabetische volgorde behandeld worden. Een landschapseenheid is omschreven als een gebied dat homogeen is naar bepaalde (landschappelijke) kenmerken. Teneinde het aantal landschapseenheden te beperken
is daarbij een minimum oppervlakte voor een landschapseenheid gesteld op ongeveer 100 ha. Homogene gebiedjes kleiner dan 100 ha zijn
ingedeeld bij naastliggende grotere landschapseenheden en worden dan
als afwijkend element of gebiedje beschreven.
Voorbeelden van deze situatie zijn de landgoederen Oosterhout bij
Oosterhout en Huis te Horssen bij Horssen. Beide landgoederen worden
gekenmerkt door hoog opgaande landbeplantingen en zijn daardoor
sterk afwijkend van de omgeving. De totale oppervlakte die omvat
wordt is echter niet groot genoeg en beide landgoedjes zijn dan ook
ingedeeld bij een andere landschapseenheid en worden in de beschrijving apart genoemd. Andere voorbeelden zijn kleine bosjes (eendenkooien, populierenbossen) in het kommerilandschap of heidevedjes in
het boslandschap.
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Het grootste deel van de in dit onderzoek verzamelde gegevens is
verkregen door bestudering van luchtfoto's en topografische kaarten.
Door middel van veldwerk zijn aanvullende gegevens verkregen en zijn
de kaart- en fotogegevens gecontroleerd.
1) In de rapportenserie het landschapsbeeld van Gelderland en in de
Gelderse streekplannen komt een aantal termen voor met daarin
het begrip landschap. Hieronder volgen de definities van de
verschillende termen.
nscha2sstructu . : de samenhang tussen de verschillende patronen
(a-biotische, biotische en anthropogene) die in het landschap onderscheiden kunnen worden en die samen het landschap vormen.
(wordt in de streekplannen gebruikt
voor) het zichtbare deel van de landschapsstructuur datgene wat in
het landschap zichtbaar is van de samenhang tussen de
landschapsvormende patronen.
Landschapstype: een karakteristieke combinatie van landschapskenmerken (en -elementen) die in een bepaalde samenhang voorkomen. Een
landschapstype kan dan ook overal voorkomen.
Landschapseenheid: een gebied wat homogeen is naar bepaalde landschappelijke kenmerken. Een landschapseenheid is dus plaatsbepalend.

1.3 Kwalitatieve landschapsbeoordeling
Het landschap is ten gevolge van maatschappelijke processen voortdurend in beweging, steeds treden veranderingen op. Op sommige plaatsen gaat dit sneller dan op andere, of gaan de ontwikkelingen in een
andere richting.
Teneinde beleidsmatig uitspraken te kunnen doen over al dan niet gewenste ontwikkelingen in het landschap zijn uit de vigerende Gelderse streekplannen enige beleidsuitgangspunten ten aanzien van het
landschap gedestilleerd. In deelrapport 1 (§ 1.2) zijn deze uitgangspunten als volgt samengevat:
gestreefd dient te worden naar behoud en ontwikkeling van de
kwaliteit en verscheidenheid van het landschap in Gelderland
- daarbij is van belang het behoud dan wel de versterking van de
essentiële kenmerken van de verschillende landschapstypen
- door middel van landschapsbouw kan getracht worden alle voor een
landschap geldende doelstellingen te realiseren. Ook kan landschapsbouw een bijdrage leveren aan herstel van de herkenbaarheid van gebieden en daarmee aan het in stand houden of ver;eken van de landschappelijke diversiteit.
Onderkend wordt dat het vrijwel onmogelijk is om objectieve uitspraken te doen over kwalitatieve aspecten van het landschap (elke uitspraak is sterk gekleurd door een groot aantal min of meer persoons- en situatiegebonden vooroordelen). Daarom zal in deze paragraaf slechts vergelijkenderwijs, dat wil zeggen relatief, over
landschappelijke kwaliteiten worden gesproken. Begrippen als mooi en
lelijk, of goed en slecht zullen daarbij vermeden worden.
Om een kwalitatieve beoordeling van het landschapsbeeld mogelijk te
maken is aansluiting gezocht bij de beleidsuitgangspunten, die eerder in deze paragraaf zijn weergegeven.
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Beide eerste uitgangspunten betreffen behoudsaspecten. Hierbij wordt
met name gedacht aan het behoud c.q. de ontwikkeling van de diversiteit in het Gelderse landschap en behoud c.q. ontwikkeling van de
belangrijkste kenmerken van de verschillende landschapstypen. Vooral
behoud van de visuele verscheidenheid staat hierbij op de voorgrond.
Daarbij blijkt uit onderzoek (o.a. Coeterier 1977, 1980, 1983) naar
waarnemen en waarderen dat aan de herkenbaarheid van het landschapsbeeld grote waarde gehecht dient te worden. Onder herkenbaarheid
wordt hier dan verstaan: de mate waarin het totaalbeeld (de beeldstructuur) en de daarin voorkomende beelddragers voldoen aan de omschrijving van het landschapstype en bijdragen aan de totstandkoming
van een eigen identiteit van de landschapseenheid.
Teneinde een relatieve waardering van het landschap te kunnen geven,
is een maatstaf nodig; als referentiesituatie is het landschapstype
in de nu aanwezige, meest herkenbare, karakteristieke vorm gekozen.
In veel gevallen zal hierbij sprake zijn van een "historisch landschap", doch dit is geen bezwaar omdat in die situatie de samenhang
tussen structuur, bodemgebruik en beeld aan het begrip herkenbaarheid meer betekenis geeft dan alleen in visuele zin; voorts kan een
relatieve waardering van de herkenbaarheid binnen de landschappen
van een type in principe op elke welomschreven referentiesituatie
gebaseerd worden.
Het streven naar behoud van verscheidenheid dient uitgelegd te worden als het streven naar behoud van herkenbaarheid en identiteit van
het landschap in Gelderland. Het mag overigens duidelijk zijn dat
een oordeel over de mate van herkenbaarheid niet mag worden verward
met beleidsmatige uitspraken over landschapswaarden en daaraan te
verbinden consquenties voor behoud en ontwikkeling. Het eerste kan
wel een overweging zijn voor het laatste.
Gelderland kent nog steeds een grote verscheidenheid aan landschapstypen. Door verschillen in ruimtegebruik (ontstaan door verschillen
in a-biotische omstandigheden) en daarmee samenhangende bewonings-,
begroeiings- en ontsluitingspatronen is deze verscheidenheid in de
loop der eeuwen tot stand gekomen. Vaak wordt gesteld dat in de
tweede helft van de vorige eeuw de landschappelijke differentiatie
het grootst was.

Door opruimen van beplantingen in kleininatige, besloten gebieden,
uitzwermen van bebouwing naar onbebouwde gebieden en aanbrengen van
beplantingen in oorspronkelijk open gebieden is een tendens naar
meer gelijkvormigheid in de ontwikkeling van het landschap herkenbaar. Op veel plaatsen, vooral in eertijd kleinrnatige, besloten gebieden waar deze ntwikkeling aan de gang is, is echter door middel
van houtwalrestanten, plukken weg- en erfbeplanting en kleine bosjes
de vroegere opbouw van het landschap nog herkenbaar.
De resultaten van het onderzoek kunnen uitgangspunten leveren voor
het terug proberen te brengen van de herkenbaarheid en de eigen
identiteit van gebieden.
Daarbij hoeft niet per definitie gedacht te worden aan restauratie
of herstel van oude historische situaties. Enkele voorbeelden kunnen
dit verduidelijken.
Het landschap van het rivierengebied werd eertijds gekenmerkt door
een contrast tussen het open kommengebied en de meer besloten oeverwallen en stroomruggen. Landschapsbouw kan hierop aansluiten door
het openhouden van de kommen en het door middel van beplantingen
accentueren van de oeverwallen en stroomruggen. Ook door gerichte
keuze van bouwlokaties zou dit contrast in stand gehouden kunnen
worden (zie fig. 1).
Andere mogelijke toepassingen van de onderzoeksresultaten kunnen van
meer plaatselijke aard zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het door
middel van beplantingen terugdringen van de visuele invloed van
landschapselementen die een als storend ervaren invloed uitoefenen
op het landschapsbeeld. Als alternatief voor het omgeven daarvan met
groensingels kan door middel van versterking van het beplantingspatroon in de omgeving de visuele invloed worden verminderd.
Behalve aan elementen in het landelijk gebied kan hierbij ook gedacht worden aan vermindering van de visuele invloed van stadsranden
en aan het qua ruimte en vorm inpassen van nieuwe functies in het
landelijke gebied. Een voorbeeld van het laatste kan zijn het voor
recreatief medegebruik geschikter maken van overwegend agrarische
gebieden.
Teneinde het landschapsbeeld op kwalitatieve gronden te kunnen beoordelen is per landschapseenheid aangegeven in hoeverre sprake is
van een herkenbaar landschapsbeeld. Zoals al eerder opgemerkt betreft het een relatieve beoordeling van onderling vergelijkbare
landschappen binnen een type.
De volgende drie categorieën van herkenbaarheid zijn daarbij onderscheiden:
het landschapsbeeld heeft een duidelijke struczeer herkenbaar:
tuur en veel positief bijdragende beelddragers
(dragen sterk bij aan het voor dit type karakteristieke landschapsbeeld)
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het landschapsbeeld heeft een duidelijke structuur of het heeft een duidelijke structuur met
zowel positief als negatief bijdragende beelddragers
weinig herkenbaar: het landschapsbeeld heeft een weinig duidelijke
structuur met veel negatief bijdragende beelddragers.
herkenbaar:

In § 1.2 is reeds ingegaan op het onderscheid tussen positief en negatief bijdragende beelddragers.
Over enkele landschapstypen worden in dit kader geen uitspraken gedaan. Het betreft de meer natuurlijke landschapstypen boslandschap,
heidelandschap en zandverstuivingenlandschap. Enerzijds omdat het
veelal goed herkenbare landschapseenheden betreft, anderzijds omdat
een kwalitatieve beoordeling eerder plaats dient te vinden op grond
van andere kenmerken. Ook het beleid ten aanzien van deze gebieden
is hierop gebaseerd (flora en fauna). Daarnaast is in het landschapsbeeldonderzoek aan deze landschapstypen het minste aandacht
besteed.
Per landschapstype zal nu aangegeven worden in welke landschapseenheden een zeer herkenbaar en in welke juist een weinig herkenbaar
landschapsbeeld voorkomt. In de overige landschapseenheden is een
'herkenbaar' landschapsbeeld aanwezig, waarop niet nader wordt ingegaan.
Het boslandschap
In het algemeen kan gesteld worden dat afwisselend (qua hoogte,
doorzicht, ouderdom, loof-, naaldhout) en/of re1ifrijk bos hoger
gewaardeerd wordt dan monotoon bos. Vooral langs de Zuid-Veluwezoom,
langs de noordrand van de Nijmeegse stuwwal en bij Hatert zijn dergelijke afwisselende bossen te vinden.
Ten noorden van Arnhem liggen enkele bosgebieden met veel bebouwing
(landschapseenheden MGBO 43, de zuidrand van MGBO 44, en MGBO 47
(Doorwerth/Wolfheze)).
Het droge heide- en bosontginningenlandschap
Gebieden met een zeer herkenbaar droge heide- en bosontginningenlandschap zijn de landschapseenheden MGDO 19 en MGDO 20. In landschapseenheid MGDO 19 wordt het landschapsbeeld voornamelijk bepaald
door de door beplantingen strak omsloten kleininatige ruimtes. Landschapseenheid MGDO 19 is een zeer herkenbaar voorbeeld van een open
grootmatige ontginning.
Gebieden met een weinig herkenbaar landschapsbeeld zijn binnen dit
type niet aanwezig.
Het heidelandschap
Het heidelandschap wordt over het algemeen genomen vrij hoog gewaardeerd. Alleen in die gebieden waar de heide sterk vergrast is, is
dit wat minder. In het Streekplangebied Midden-Gelderland lijkt dit
voor de meeste deelgebieden te gelden. Het veelal aanwezige sterke
reliëf maakt daarbij echter weer veel goed.
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Het ingepolderde uiterwaardenlandschap
Het ingepolderde uiterwaardenlandschap is een niet erg veel voorkomend landschapstype. Zeer herkenbaar gebieden zijn de landschapseenheden MGIU 4 (het Rijnstrangengebied) met uitzondering van het zuidelijke deel wat sterk vergraven is, en MGIU 6.
De beide andere landschapseenheden hebben een herkenbaar landschapsbeeld.
Het kampenlandschap
Van de landschapseenheden met kampenlandschap zijn de landschapseenheden MGKA 30, MGKA 31 en MGKA 37 zeer herkenbaar te noemen. Het betreft hier drie Vrij kleine, tegen de bosrand of in het bos gelegen
landschapseenheden.
Alleen van landschapseenheden MGKA 32 en 35 is het landschapsbeeld
weinig herkenbaar te noemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
de hoge wegtaluds (MGKA 32) en stedelijke invloeden (N1CKA 35) die in
deze gebieden aanwezig zijn.
Het kassenlandschap
Het kassenlandschap is een landschapstype wat geëvolueerd is uit het
oeverwallen- en stroomruggenlandschap. Het is een zuiver doelmatig
landschapstype.
Daar beide in Midden-Gelderland gelegen landschapseenheden met kassenlandschap een duidelijk herkenbare structuur met zowel positief
als negatief bijdragende beelddragers kan voor beide gebieden gesproken worden van een herkenbaar landschapsbeeld.
Het kommenlandschap
Een poging een waardering uit te spreken over de deelgebieden met
korTunenlandschap levert problemen op. Uitgaande van hetgeen geschreven is in deelrapport 1 "Landschapsstructuur en Landschapstypering"
behoren kommen open, grootmatige graslandgebieden te zijn. Voor een
groot deel van de kommen gaat dit op. Het centrale deel van landschapseenheid RIKO 23 voldoet echter niet meer aan deze omschrijving. Door een vrij dicht patroon van beplantingen (erfbeplantingen,
populierenbosjes, eendekooien en wegbeplantingen) is een tamelijk
grootmatig tot kleinmatig landschap ontstaan met een duidelijk herkenbare eigen structuur. Hierdoor is toch een gebied met een herkenbaar landschapsbeeld ontstaan.
Nog zeer herkenbare open kommen zijn te vinden in de landschapseenheden MGKO 4 (vooral ten noorden van de E36), MGKO 6 (het noordelijk
deel), MGKO 7 (alleen het Zettensche Veld), MGKO 9, MGKO 10 en MGKO
12.
Een weinig herkenbaar landschapsbeeld hebben de landschapseenheden
MGKO 7 (behalve het Zettensche Veld), MGKO 8 en grote delen van
landschapseenheid MGKO 11.
Het landgoederenlandschap
Daar het landgoederenlandschap veelal gebieden omvat waarbij het beheer mede gericht is op instandhouding van bestaande kwaliteiten
(die ook vaak bewust aangelegd zijn) vallen de meeste landschapseenheden uit dit landschapstype onder de gebieden met een zeer herkenbaar landschapsbeeld (MGLA 18, MCLA 20 en MC-LA 21).
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Alleen delen van de landschapseenheden MGLA 17 (in verband met de
doorsnijding door de Zutphensche Straatweg en de spoorlijn ArnhemZutphen) en MGLA 19 (met plaatselijk Vrij dichte bebouwing) hebben
een herkenbaar landschapsbeeld.
Landschapseenheden met een weinig herkenbaar landschapsbeeld komen
binnen dit type niet voor.
Het natte heide- en broekontginningenlandschap
Het natte heide- en broekontginningenlandschap is een nog vrij jong
landschapstype. Ontwikkelingen zijn vrij snel gegaan, wat veelal in
het landschapsbeeld terug te lezen is. Gebieden met een zeer herkenbaar landschapsbeeld komen dan ook vrijwel niet voor. Alleen in
landschapseenheid MGNO 18 is hiervan sprake. Het landschapsbeeld van
landschapseenheid MCNO 19 is weinig gaaf te noemen, vooral door de
invloed van de infrastructurele voorzieningen in deze landschapseenheid. Hetzelfde geldt voor het zuidelijke deel van landschapseenheid
MGNO 20.
Het oeverwallen- en stroomruggenlandschap
Van het oeverwallen- en stroomruggenlandschap zijn in Midden-Gelderland nog een aantal gebieden met een zeer herkenbaar landschapsbeeld
aanwezig. Het betreft dan de landschapseenheden MGOE 11, MGOE 15,
MGOE 16 (behalve de directe omgeving van RW 63a), MGOE 18 en de
zuidoostelijke hoek van landschapseenheid MGOE 20. Al deze gebieden
kennen nog veel afwisseling in bodemgebruik, beplantingen en ruimtematen en staan nog niet onder sterke stedelijke druk. Vooral langs
de zuidelijke Waaloeverwal (landschapseenheden YIGOE 13 en RIOE 30)
zijn gebieden aan te wijzen met een weinig herkenbaar landschapsbeeld (met name de omgeving van Winssen, Druten en Beuningen).
Het recreatielandschap
De binnen Midden-Gelderland gelegen gebieden met recreatielandschap
zijn speciaal ten behoeve van recreatieve activiteiten ingericht.
Het is dan ook moeilijk hier uitspraken te doen over de herkenbaarheid van het landschapsbeeld. Er is getracht doelmatige gebieden te
ontwerpen en aan te leggen, de bezoekersaantallen zullen hierover
uitsluitsel geven.
Het uiterwaardenlandschap
De uiterwaarden in Midden-Gelderland zijn over grote oppervlakten
sterk door de mens beïnvloed. Grote delen zijn afgegraven ten behoeve van de kleiwinning of ontzand. Door de grootmatigheid van veel
uiterwaarden zijn allerlei andere invloeden (met als belangrijkste
de invloeden vanuit stedelijke activiteiten) over grote afstanden
zichtbaar.
Dit maakt dat slechts de landschapseenheden MGIU 8, MCCI 9, MCIU 17
(Hondsbroeksche Pleij), het noordelijk deel van MGIU 18 en delen van
MGIU 20 een zeer herkenbaar landschapsbeeld hebben.
Een weinig herkenbaar landschapsbeeld is aanwezig in de volgende
landschapseenheden: MGIU 11, MG1U 12, MGIL 14 (gedeeltelijk), MGIC
17 (gedeeltelijk), MCIU 18 en MGIU 21. Deze gebieden zijn zo sterk
vergraven of staan zo sterk onder de invloed van stedelijke activiteiten dat de beoordeling herkenbaar voor het landschapsbeeld van
deze landschapseenheden niet meer van toepassing is.
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Het zandverstuivingenlandschap
Voor het zandverstuivingenlandschap geldt datgene wat eerder al voor
het bos- en het heidelandschap gesteld is. Een beoordeling van de
herkenbaarheid van het landschapsbeeld wordt niet gegeven omdat een
beoordeling op andere criteria logischer lijkt en dit landschapstype
onvoldoende in het onderzoek betrokken is.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van het landschapsbeeld
In dit hoofdstuk wordt het landschapsbeeld van het Streekplangebied
Midden-Gelderland beschreven. De beschrijving vindt plaats aan de
hand van de in hoofdstuk 1 vermelde beelddragers en geschiedt per
landschapseenheid.
Teneinde op kaart 3 de landschapseenheden snel terug te vinden zijn
deze gecodeerd. De eerste twee letters duiden het streekplangebied
aan. De codering MC duidt daarbij op de ligging van de landschapseenheid binnen het Streekplangebied Midden-Gelderland. In dit verslag worden enkele met RI (Rivierenland) gecodeerde landschapseenheden besproken. Deze gebieden lagen in het Streekplangebied Rivierenland en zijn na de wijziging van de grens van de Streekplangebieden
Rivierenland en Midden-Gelderland bij de streekplanherziening in
Midden-Gelderland komen te zitten. De codering der landschapseenheden kon toen niet meer herzien worden.
De volgende twee letters zijn een codering voor het landschapstype.
In Midden-Gelderland komen de volgende typen voor:
BO
boslandschap
DO
droge heide- en bosontginningenlandschap
HE
heidelandschap
ingepolderde uiterwaardenlandschap
IU
KA
karnpenlandschap
KS
kassenlandschap
KO
komenlandschap
LA
landgoederenlandschap
natte heide- en broekontginningenlandschap
NO
oeverwallen en stroomruggenlandschap
0E
recreatielandschap
RE
uiterwaardenlandschap
Ul
zandverstuivingenlandschap
ZA
Het cijfer aan het eind van de code is een volgnummer. De codering
loopt door over geheel Gelderland. In het Streekplangebied MiddenGelderland zijn (na de grenswijziging) 102 landschapseenheden onderscheiden.
Per landschapseenheid is een korte beschrijving opgenomen met zo mogelijk een of meer schematische tekeningen ter verduidelijking.
In bijlage 2 zijn van alle landschapseenheden de belangrijkste
beelddragers schematisch weergegeven. Bijlage 3 geeft een overzicht
van de in dit hoofdstuk beschreven landschapseenheden met daarbij
een verwijzing naar de bladzijde waar de betreffende eenheid beschreven is.

2.1 Het boslandschap
Gebieden met boslandschap komen in het streekplangebied MiddenGelderland voornamelijk voor op de stuwwallen. Daarnaast zijn op de
rivierduinrug in het Land van Maas en Waal enkele landschapseenhden
met boslandschap aanwezig.
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De indeling in landschapseenheden is voornamelijk tot stand gekomen
aan de hand van verschillen in wegen- en padenpatronen. Daarnaast is
enigszins gelet op de aanwezigheid van loof- dan wel naaldbos.
MGBO 39: Voorste en Achterste Schaddeveld
Dit uitgestrekte bosgebied bestaat grotendeels uit naaldbos. Verspreid komen wat loofbossen voor.

De ondergrond is zeer relifrijk, vooral in het noordoostelijke gedeelte van het gebied. Het wegen- en padenpatroon is overwegend
regelmatig, alleen ten zuidwesten van het Voorste Schaddeveld komt
een zone voor met een onregelmatig padenpatroon.
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Verspreid door het bos liggen wat kleine heideveidjes. Het Achterste
Schaddeveld wordt aan de zuidzijde begrensd door de Rheder- en
Worth-Rheder Heide.
Vooral langs de noord- en oostrand is bebouwing in het gebied aanwezig in de vorm van campings en bungalowparken.
MGBO 40: Het bos op de Prins Willemberg
Zeer kenmerkend voor dit bosgebied is het stervormige patroon van
rechte paden (sterrebos) ten zuidwesten van Dieren. Het bos is oorspronkelijk aangeplant als jachtbos ten behoeve van het Hof te Dieren. In het lanenpatroon is dit duidelijk herkenbaar.
Het bos bestaat uit afwisselend naald- en loofbos, wat in ongeveer
gelijke oppervlakten aanwezig is. Hierdoor, door leeftijds- en hoogteverschillen, door de aanwezigheid van laanbeplantingen en door het
sterke reliëf in het gebied is een zeer afwisselend bosgebied ontstaan.
De grote hoogteverschillen in het gebied zijn ontstaan door de aanwezigheid van een uitgebreid stelsel van droge delen en door de ligging aan de rand van het Veluwemassief.
MGBO 41: Landgoed Hagenau en de Middachter Bossen
Het bos in deze landschapseenheid bestaat over grote delen (Middachter Bosschen, omgeving Carolina Hoeve, delen van Hagenau) uit loofbos. In het bosgebied zijn lanen met hoogopgaande beplantingen
aanwezig. Een deel hiervan leidt naar de landhuizen en kastelen in
landschapseenheid MGLA 17.
De ondergrond van het gebied is heuvelachtig, vooral langs de zuidoostrand. Diep ingesneden dalen en hoog opgestoven landduinen wisselen elkaar af in het in zuidoostelijke richting afhellende gebied.
Hierdoor komen plaatselijk grote hoogteverschillen voor.
Langs de zuidrand zijn, op de overgang naar landschapseenheid MGLA
17 enkele landhuizen aanwezig: onder andere Rhederoord en Valkenberg.
MCBO 42: Het bos rond de Velperberg
Dit bosgebied bestaat voornamelijk uit op heuvelachtig terrein gelegen door rechte paden ontsloten naaldbos. Het is vrijwel geheel omgeven door heidevelden. De overgangen zijn Vrij abrupt.
Alleen langs de zuidzijde grenst het gebied aan een ander boscomplex.
Langs de oostrand loopt een hoogspanningsleiding.
MGBO 43: Schaarsbergen-noord
Het landschapsbeeld van deze landschapseenheid wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van kazernes temidden van het bos. Het
bos bestaat zowel uit loof- als uit naaldhout. Langs de doorgaande
wegen (o.a. de Koningsweg) zijn hoogopgaande laanbeplantingen aanwezig.
De meeste wegen in het gebied zijn recht, rond Klein Heidekamp komen
wat meer slingerende paden voor.
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De ondergrond van het gebied is licht heuvelachtig, er komen wat
ruggen, dalen en glooiingen voor.
MGBO 44: 's-Kooningsjacht
Landschapseenheid MGBO 44 bestaat grotendeels uit naaldbos, plaatselijk afgewisseld door loofbos. Een deel van het gebied ligt binnen
het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Langs de doorgaande wegen (o.a.
Koningsweg) zijn hoog opgaande laanbeplantingen aanwezig. De weer.
in het gebied zijn recht.
De bebouwing, bestaande uit enkele campings, losse bebouwing, s Koningsjacht (een inrichting) en het Rijksarchief is verspreid aanwezig, voornamelijk langs de zuidrand van het gebied.
De ondergrond van het gebied is glooiend met plaatselijk wat grotere
hoogteverschillen.
MGBO 45: Het bos op de Zijpenberg en Ossenberg
Deze landschapseenheid ligt op de zuidelijke Veluwerand. De ondergrond is zeer reliëfrijk door stelsels van diep in de steile stuwwalhellingen ingesneden droge dalen.
Het grootste deel van het gebied bestaat uit bos, voornamelijk loofbos. In de bossen ligt een groot aantal heideveidjes en enkele kleine landbouwenclaves (o.a. rond Heuven).
Een opvallend element in het gebied is het dal van de Beekhuizer
Beek. In deze sprengenbeek liggen enkele vijvers. Ook op de Zienberg en bij Heuven komen sprengen voor.
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Fig. 6: Sprengkop van de Bkhuizer Beek -

Het gebied wordt doorsneden door een stelsel van slingerende wegen
waarin enkele haarspeldbochten voorkomen.
MGBO 46: Het bos ten noorden van Arnhem en VeJp
Ten noorden van Arnhem ligt een groot, tamelijk heterogeen bosgebied. Vlak ten noorden van Arnhem zijn grote recreatieve ontwikkelingen op gang gekomen (Openluchtmuseum, Burgers Dierenpark, golfbanen). Het gebied wordt doorsneden door snelwegen (N5O en E36) en
hoogspanningsleidingen. In het oosten ligt kasteel Rosendael, met
het daarbij behorende uitgestrekte park.

Het bosgebied bestaat zowel uit naald- als uit loofbos, langs een
aantal doorgaande wegen komen hoogopgaande laanbeplantingen voor.
De ondergrond van het gebied is reliëfrijk. Er zijn verschillende
systemen van droge dalen aanwezig. Daarnaast helt het gebied naar
het zuiden af.
Bij Rosendael ontspringt de Rosendaelse Beek. Deze beek voorziet de
waterpartijen rond Kasteel Rosendael van water.
MGBO 47: Het bosgebied rond Doorwerth en Woifheze
Deze landschapseenheid bestaat uit een zeer afwisselend bosgebied op
de zuidelijke stuwwal van de Veluwe. Het bos bestaat zowel uit
naald- als uit loofbos. Langs een aantal wegen en paden zijn hoog
opgaande beplantingen aanwezig.
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Op een aantal plaatsen (o.a. de omgeving van Doorwerth, bij Oosterbeek, bij Wolfheze) is het bos geheel volgebouwd met woningen. Ook
wordt het bos doorsneden door infrastructurele voorzieningen (RW 75,
spoorlijn, de Utrechtse weg, de Amsterdamse weg).
Ook qua reliëf is het gebied afwisselend. Het noordelijke deel is
Vrij vlak, terwijl de zuidrand door diep ingesneden droge dalen en
de steile overgang naar de uiterwaard zeer reliëfrijk is.
In deze landschapseenheid ontspringt een groot aantal beken en beekjes: de spreng en de bronbeek op de Hemelsche Berg, de beek op Hoog
Oorsprong, de Seelbeek, de bron op de Duno en de Heelsumsche Beek.
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Opvallende elementen zijn de kleine plasjes langs de stuwwalrand aan
de Fonteinallee. In het gebied is nog een aantal landhuizen aanwezig, o.a. Lichtenbeek en Zonneberge. Dit zijn restanten van een aantal grote landgoederen waartoe het gebied vroeger behoorde. Van deze
landgoederen en de bijbehorende bebouwing is weinig of niets meer
over. De grote landgoederen zijn uiteengevallen in een groot aantal
kleinere en de bebouwing is verdwenen. Bij Woifheze ligt nog de
ruïne van het middeleeuwse kasteel Woifheze en de restanten van het
oude gelijknamige dorp.
1GBO 48: Het bos ten noorden van Renkum
Dit bosgebied ligt aan weerszijden en ten noorden van het dal van de
Renkuxnse beken (landschapseenheid MGKA 31). Het bos bestaat voornamelijk uit naaldhout. Langs enkele wegen zijn hoog opgaande laanbeplantingen aanwezig. Door een stelsel van rechte wegen is het gebied
in regelmatige blokken verdeeld.
De ondergrond van het gebied is glooiend, plaatselijk komen wat grotere hoogteverschillen voor.
In het noordelijke deel van de landschapseenheid, ongeveer op de
grens met het Streekplangebied Veluwe ontspringt de Molenbeek, een
van de beken van het stelsel van de Renkumse beken.
In het bos zijn enige landhuizen aanwezig: o.a. Quadenoord en
Keijeriberg (nu vormingscentrum).
Aan de noordkant wordt het gebied doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Utrecht.
MGBO 49: Het Herriensche en Leursche Bosch
Deze landschapseenheid bestaat uit twee op de dekzandrug van Bergharen gelegen boscomplexen. Het bos bestaat grotendeels uit naaldbos
met op enkele plaatsen loofbos. In het bos komen enkele laanbeplantingen voor.
Het Hernensche Bosch kent een onregelmatiger wegenstelsel dan het
Leursche Bosch, waar de wegen vrijwel recht zijn.
Beide boscomplexen worden van elkaar gescheiden door een brede vaart
omzoomd door graslanden.
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Aan de zuidrand van het Leursche Bosch staat, op de overgang van de
landschapseenheid met landschapseenheid MGKA 37, het Huis te Leur,
een buitenplaats.
MGBO 50: de Wylerber
Deze landschapseenheid bestaat uit de zeer reliëfrijke noordrand van
de stuwwallen ten Oosten van Nijmegen. Het gebied is grotendeels bebost. Op een aantal plaatsen komen kleine landbouwenclaves voor en
zijn delen van het bos zwaar bebouwd. De landbouwenclaves bestaan
voornamelijk uit bouwland.
Het bos bestaat uit naaldbos en loofbos, waarbij het loofbos voornamelijk langs de noordoostrand in de zeer reliëfrijke (steile rand
met droge dalen) stuwwalrand voorkomt.
Het gebied woordt doorsneden door een dicht netwerk van slingerende
wegen en paadjes.
Op een aantal plaatsen ontspringen in de stuwwalrand beekjes (o.a.
op de Duivelsberg) en zijn bronnen aanwezig.
YIGBO 51: Het bos op de Nijmeegse stuwwal
Deze landschapseenheid op de Nijmeegse stuwwal bestaat voor een
groot deel uit bos. Op Heumenoord zijn twee heideterreinen aanwezig
(een hiervan is in gebruik als zweefvliegterrein).
Verspreid door het gebied liggen enkele sanatoria. Het bos bestaat
voornamelijk uit naaldbos, doorsneden door lanen. De ondergrond van
het gebied is zeer reliëfrijk.
Het gebied wordt doorsneden door een plaatselijk diep ingegraven
spoorlijn.
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MGBO 52: Het bos ten zuidoosten van Wijchen
Deze landschapseenheid bestaat uit een aantal op een rivierduinrug
gelegen boscomplexen. Het bosgebied bestaat grotendeels uit naaldbos, afgewisseld door stukjes loofbos. Tussen de boscomplexen liggen
heidevelden en stukjes cultuurgrond.

De Overasseitsche en Hatertsche Vennen is een bosgebied waarin een
groot aantal onregelmatig gevormde vennen voorkomt. De vennen zijn
te vinden in de laagste delen van het Vrij geaccidenteerde gebied en
vinden hun oorsprong in de aanwezigheid van een ondoorlatende laag
in de ondergrond. De ondergrond van het gebied is zeer reliëfrijk.
Het gebied wordt doorsneden door een vrij dicht netwerk van rechte
wegen. Een aantal hiervan zijn voorzien van laanbeplantingeri.

2.2 Het droge heide- en bosontginningenlandschap
MGDO 17: De Kemper- en Arnhemsche Heide
Deze indschapseenheid bestaat uit een ten zuiden van vliegveld Declen (landschapseenheid VEDO 13) gelegen heide-ontginning. Het is een
open grootmatig gebied. Langs de zuidrand zijn op de Kemperheide enkele kleine naaidbosjes aanwezig, waardoor daar enkele kleinmatige
ruimtes aanwezig zijn. Het modern rationeel verkavelde gebied is zowel als grasland als als bouwland in gebruik.
De ondergrond van het gebied is licht glooiend, plaatselijk komt wat
uitgesprokener reliëf voor. Het gebied ligt tegen vliegveld Deelen
aan.
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MGDO 18: Arnhem-noord
Deze tegen Arnhem gelegen landschapseenheid bestaat uit een tamelijk
grootmatige door de Schelmseweg doorsneden open ruimte.
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Verspreid door het gebied staan enkele boerderijen en solitaire bomen. Verder komen geen ruimtevormende elementen voor. Het in noordelijke richting opglooiende gebied is grotendeels in gebruik als
bouwland. Daarnaast komt ook grasland voor. Het gebied is in regelmatige blokvormige kavels verdeeld. De wegen die het gebied ontsluiten zijn recht.
Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de noordelijke
stadsrand van Arnhem. Langs de westrand ligt het viaduct van de
Apeldoornse Weg over de Scheimseweg, terwijl aan de noordzijde de
E36 een deel van het gebied afsnijdt. Langs de oostrand is een hoogspanningsleiding getraceerd.
MGDO 19: Westerheide-Paperidal
Deze landschapseenheid bestaat uit een door het voorkomen van veel
beplantingen kleinmatige heide-ontginning aan weerszijde van de Amsterdamse Weg. Naar het oosten toe strekt het gebied zich in een
smalle strook uit tot aan de Kemperbergweg.
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Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van kleine en grotere bosjes
(zowel loofbos als naaldbos), houtwallen, en laanbeplantingen langs
de rechte wegen en paden die het gebied doorsnijden. De bebouwing
staat verspreid door het gebied. Alleen ten zuiden van de Amsterdamse Weg is de bebouwing van het Nationaal Sportcentrum Papendal geconcentreerd. Ook aan de Kemperbergweg is wat meer bebouwing aanwezig.

De bodem is zowel als grasland als als bouwland in gebruik. Verspreid door het gebied zijn enkele kleine heideveldjes aanwezig. Het
in agrarisch gebruik zijnde gebied is in regelmatige blokken verkaveld. De ondergrond van het gebied is glooiend met hier en daar wat
uitgesprokener reliëf.
De zuidzijde van het gebied wordt gevormd door de spoorlijn ArnhemUtrecht.
MGDO 20: Heelsum-Noord
Ten noorden van Heelsum ligt een grote, weinig bebouwde open heideontginning. Door de verspreide bebouwing en de spaarzaam voorkomende
beplantingen is een grootmatig landschap ontstaan. Beplantingen zijn
aanwezig in de vorm van enkele houtwallen, hoge wegbeplantingen
(vooral in het gedeelte ten noorden van de spoorlijn) en enkele
kleine naaidbosjes.
Het gebied is grotendeels als bouwland in gebruik, plaatselijk is
wat grasland aanwezig. De verkaveling is een modern rationele. Een
deel van het gebied (o.a. rond de Sinderhoeve) is bij landbouwinstituten uit Wageningen in gebruik als proefterrein.
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De ondergrond van het gebied is glooiend, met op enkele plaatsen wat
grotere hoogteverschillen.
Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Utrecht. Deze
ligt op een iets boven de omgeving uitstekend dijklichaam. Langs de
spoorlijn zijn kleine, met opslag van berk, den en eik dichtgroeiende heideveidjes aanwezig.
Het noordelijke puntje van deze landschapseenheid ligt net in het
Streekplangebied Veluwe.
MGDO 21: Uleput-de Meiberg
Ten zuiden van Berg en Dal ligt in het bos op de Nijmeegse stuwwal
een grote, door dichte beplantingen kleinmatige heide-ontginning. De
bebouwing staat verspreid door het gebied in een Vrij lage dichtheid. Beplantingen komen voor in de vorm van bosjes (gemengd
naald- en loofbos), houtwallen, hoge weg- en erfbeplantingen. Een
van de bosjes is uitgevoerd als sterrebos.
De in agrarisch gebruik zijnde gronden zijn zowel als grasland als
als bouwland in gebruik. Het gebied kent een vrij regelmatige blokverkaveling. Het wegenpatroon is opgebouwd uit een stelsel van rechte wegen die ongeveer loodrecht op elkaar staan.
De ondergrond van het gebied is glooiend.
MGDO 22: Het gebied ten noorden van Groesbeek
Het gebied ten noorden van Groesbeek is een tamelijk grootmatig golvend gebied met ingesneden droge dalen. Het gebied helt naar het
zuiden toe af. De bebouwing staat verspreid door het gebied. Bij een
aantal boerderijen is intensieve veehouderij aanwezig.
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Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van kleine bosjes (zowel
naald- als loofbos), hoge en lage wegbeplantingen en bij een aantal
boerderijen erfbeplantingen.
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Het in grote regelmatige kavels verkavelde gebied is zowel als bouwland als als grasland in gebruik. De ontsluiting vindt plaats door
middel van een stelsel van rechte wegen.
MGDO 23: Heiveld
Op de zich van Heumen naar Wijchen uitstrekkende rivierduinrug ligt
tussen de bossen een heide-ontginning. Door het voorkomen van houtwallen, wegbeplantingen en loof- en naaidbosjes is een gebied ontstaan wat kleinmatig van opbouw is. In het zuidelijke deel zijn de
open ruimtes wat groter. De bebouwing staat verspreid door het gebied, bij Heiveld zelf is wat concentratie van bebouwing aanwezig.
Ook is in het gebied een camping gelegen.
De hogere delen van het gebied zijn in gebruik als bouwland, de lager gelegen zuidrand wordt voornamelijk als grasland gebruikt. Het
gebied kent een onregelmatige blokverkaveling en wordt ontsloten
door een stelsel van vrij rechte wegen. Het gebied helt in zuidwestelijke richting af.
MGDO 24: Het gebied ten zuiden van Croesbeek
Ten zuiden van Groesbeek ligt op de stuwwalhelling een open grootmatig, zeer reliëfrijk gebied. Het gebied helt af in noordoostelijke
richting en wordt doorsneden door een aantal droge dalen. Hierdoor
is een golvend landschap ontstaan. Door de helling kent het gebied
een duidelijke gerichtheid: dalwaarts, ook al doordat de hoogste zone bebost is. Bebouwing is vrijwel niet aanwezig, hier en daar staat
een eenzame boerderij. Ook beplantingen ontbreken vrijwel geheel.
Langs een aantal wegen staan ijle bomenrijen.
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Het gebied is hoofdzakelijk in gebruik als bouwland. De laagst gelegen zone ligt plaatselijk onder gras. Het gebied is rationeel verkaveld en wordt ontsloten door een stelsel van rechte wegen. Een det1
hiervan (vooral de wegen het bos in) is nog onverhard.
Ten gevolge van de openheid is vanuit de landschapseenheid het
grootste deel van het gebied ten oosten van Groesbeek te overzien.
Het Reichswald tekent zich daarbij af als een donkere band aan de
horizon.

2.3 Het heidelandscha
MGHE 28: Het Worth-Rheder-Zand
Deze landschapseenheid bestaat uit een zeer reliëfrijk afwisselend
gebied. Het gebied wordt doorsneden door een stelsel van diep ingesneden droge dalen. Bosgebiedjes (vnl. naaldbos), heidevelden en
zandverstuivingen wisselen elkaar af. Hierdoor zijn plaatselijk
kleinmatige, op andere plaatsen tamelijk grootmatige open ruimtes
ontstaan.
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Het gebied wordt ontsloten door een stelsel van slingerende
Slechts enkele wegen zijn verhard.

wegen.

MGHE 29: Terletsche en Rheder Heide
Deze landschapseenheid bestaat uit een aantal grootmatige open gebieden die om het bos van landschapseenheid MGBO 42 gerangschikt
zijn. Het grootste deel is heide. In het zuidelijke deel (bij Delhuizen) ligt een grote brandvlakte die ontstaan is bij de bosbrand
van 1977.
Verspreid door het gebied staan solitaire bomen, zowel vliegden,
berk als eik.
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De ondergrond van het gebied is glooiend. Het gebied wordt doorsneden door een onregelmatig stelsel van rechte wegen. Vooral op de
brandvlakte is dit stelsel zeer dicht.
Bij Terlet is een kleine landbouwenclave en stond een boerderij. Op
de heide is daar een zweefvliegterrein.
Op de Arnhemsche Heide in een aantal tankbanen aanwezig. Het gebied
wordt doorsneden door de Apeldoornseweg en enkele daar gedeeltelijk
evenwijdig aan getraceerde hoogspanningsleidingen.
MGHE 30: De Imbosch
Het westelijke deel van de Imbosch wordt bij het heidelandschap besproken vanwege de zeer open indruk die het maakt. !let solitaire bomen begroeide heidevelden (of open bossen?) wisselen af met dichter
beboste zones. De begroeiing bestaat voornamelijk uit naaldhout met
hier en daar een verdwaalde eik of berk.
Het vrij heuvelachtige gebied wordt ontsloten door een stelsel van
rechte zandwegen.
De Apeldoornseweg en twee hoogspanningsleidingen doorsnijden het gebied.
MGHE 31: Rhedensche Heide
Deze landschapseenheid bestaat uit een zeer reliëfrijk heidegebied
met diep ingesneden droge dalen. Verspreid staan solitaire berken,
eiken en dennen. Het zuidelijke deel van het gebied is aan het
dichtgroeien. Door de diepe dalen en verspreide begroeiing is een
zeer afwisselend landschap ontstaan met besloten dalen en verre uitzichten vanaf de hogere punten in het gebied.
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De droge
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Door het gebied lopen enkele slingerende wegen. Enkele hiervan zijn
verhard. In het noordoosten ligt het restaurant de Posbank, een
veelbezochte uitspanning.
MCME 32: De heide ten zuiden van Wolfheze
Dit door de verdiept gelegen RW75 doorsneden heideterrein ligt tussen Wolfheze en Heelsum. Het is een Vrij open tamelijk grootmatig
gebied waarin enkele naaldbosjes en vliegdennen voorkomen. De ondergrond is glooiend. Aan de zuid-oostzijde gaat het gebied over in het
dal van de Heelsuinsche Beek.

2.14 Het ingepolderde uiterwaardenlandscha
MGIU 3: Het Ellecomsche Broek
Landschapseenheid MGIU 3 omvat het door RWl8 van de uiterwaarden af gesneden Ellecomsche Broek. Het Ellecomsche Broek bestaat uit een
vrij nat, door rechte sloten doorsneden, als grasland in gebruik
zijnd gebied met een regelmatige blokverkaveling. Op de kaveigrenzen
komen elzensingels en knotwilgen voor.
Aan de noord-westzijde ligt in het gebied een deel van de (natte)
loofbossen rond Middachten (o.a. het Kooibosch). Door deze bossen
stroomt de Middachter Beek, een van de weinige echte bronbeken in
het Streekplangebied Midden-Gelderland. De ondergrond van het gebied
is vlak.
Het landschapsbeeld van het gebied wordt aan de zuidoostzijde vooral
bepaald door het talud van RW18 en aan de noordwestzijde door de
bossen van Middachten met op de achtergrond de Veluwe.
MGIU 4: Het Rijnstrangengebied
Het Rijnstrangengebied bestaat grotendeels uit een afwisseling van
door oude uiterwaarden omgeven oude Rijnarmen met daartussen gelegen
in agrarisch gebruik zijnde omdijkte gebieden, de waarden.
De oude Rijnarmen (Oude Rijn, Oude Rijnstrang) worden gekenmerkt
door de aanwezigheid van een vrij dichte begroeiing (natte loofbosjes, wilgenstruwelen) waartussen het water zich al slingerend een
weg baant.
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De waarden (Pannerdensche Waard, Grote Geldersche Waard, de Uiterwaarden, Eendenpoelsche Buitenpolder, Ossenwaard) zijn open, tamelijk grootmatige tot grootmatige gebieden. Ze zijn in gebruik zowel
als grasland als als bouwland. Plaatselijk komt reliëf voor in de
vorm van ruggen. De agrarische gronden zijn regelmatig verkaveld.
In de waarden is afgezien van enkele verspreide boerderijen geen bebouwing aanwezig. Ook beplantingen ontbreken vrijwel. Rond de waarden zijn dijken aanwezig. Deze bepalen in belangrijke mate het landschapsbeeld van de waarden.
Het zuidelijke deel van het gebied (ten zuiden van de lijn LobithElten) is vrijwel geheel afgeticheld ten behoeve van de baksteenproduktie. Enkele grote steenfabrieken beheersen hier dan ook het landschapsbeeld.
Een ander landschappelijk zeer invloedrijk element is de stuwwal van
Montferland. Vooral in de Ossenwaard wordt het landschapsbeeld hierdoor sterk beïnvloed.
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Vanaf een aantal plaatsen in het noordwestelijke deel van het gebied
is ook de Veluwestuwwal zichtbaar. Het westelijke deel van het gebied wordt doorsneden door een hoogspanningsleiding.
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MGIU 5: Erlecom
Deze landschapseenheid bestaat uit een reeds lang geleden bedijkte
uiterwaard rond Erlecom. Het gebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van een groot aantal klei- en grindgaten. Hierlangs zijn vrij
hoog opgaande oeverbegroeiingen ontstaan. Op een aantal plaatsen is
daardoor een kleinmatig landschap ontstaan. Verder is het landschap
tamelijk grootmatig.
De bebouwing staat verspreid door het gebied, en geconcentreerd in
Erlecom en Ooij. Langs de Waal staat een aantal steenfabrieken. Deze
zijn zeer markant in het landschap aanwezig.
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De blokvormig verkavelde agrarische gronden zijn overwegend als
grasland in gebruik, in het zuidelijke deel is wat bouwland. De ondergrond van het gebied is vlak, op een aantal plaatsen komt reliëf
voor in de vorm van steilrandjes (ontstaan doordat delen van het gebied afgeticheld zijn) en dijkjes. Veel wegen door het gebied hebben
een slingerende loop.
Door het gebied stroomt nog een oude, deels verlande, Waalmeander.
MCIU 6: Tiengeboden
Deze landschapseenheid bestaat evenals het vorige uit een langs een
oude Waalarm (de Oude Waal) gelegen reeds lang geleden ingedijkte
uiterwaard.
Afgezien van een steenfabriek komt in he gebied geen bebouwing
voor. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van struwelen langs de
oevers van oude kleigaten, populierenbossen (gedeeltelijk op rabatten) en wat wegbeplantingen. Op een aantal kavelgrenzen zijn knotwilgen aanwezig.
De agrarische gronden in het gebied zijn in gebruik als (gedeeltelijk nat) grasland. De verkaveling is een blokverkaveling. Een deel
van het gebied is open water: de Oude Waal en een aantal plassen. De
open ruimtes in het gebied variëren van kleinmatig tot tamelijk
groot ma t i g.
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Door het gebied lopen een aantal dijkjes waarop smalle weggetjes gelegen zijn. Enkele van deze dijkjes zijn restanten van oude fabrieksspoorlijnen.
Het landschapsbeeld in het zuidelijke gedeelte van de landschapseenheid wordt in belangrijke mate beïnvloed door de Waaibrug bij Nijmegen en door de bebouwing van Nijmegen zelf.
2.5 Het kampenlandschap
MGKA 30: Laag Soeren
Tussen Laag Soeren en Eerbeek ligt op de Veluweflank een gebiedje
met een aantal Vrij kleine essen. De boerderijen staan hier verspreid tussen. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van enkele
houtwallen, wat laanbeplantingen en enkele kleine (naald)bosjes.
De bodem is hoofdzakelijk als grasland in gebruik. Slechts op enkele
plaatsen komt bouwland voor. Het gebied heeft een onregelmatige
blokverkaveling. De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig.
Het licht glooiende gebied helt in noord-oostelijke richting langzaam af. Plaatselijk komt wat reliëf voor in de vorm van kleine
steilrandjes.
De wegen die het gebied doorsnijden zijn recht. Door het gebied
stroomt de Soerensche Beek, een deel van de beekloop hiervan is opgeleid.
31: Het gebied rond de Renkunsche Beken
In het dal van de Renkuxnsche Beken (de Kortenburgsche Beek en de Molenbeek) ligt een door houtwallen en bosjes kleinmatig gebied.
Verspreid door het gebied staan enkele boerderijen (o.a. het Everwijnsgoed). Vanwege die kleinmatigheid is het gebied gerekend tot
het kanipenlandschap.
Langs de wegen die het gebied doorsnijden staan hoog opgaande laanbeplantingen. Het gebiedje wordt hierdoor in compartimenten verdeeld.
De bodem is hoofdzakelijk als grasland in gebruik. Op enkele hoger
gelegen delen komen kleine bouwlandjes voor. Het gebied heeft een
blokvormige verkaveling.
De ondergrond helt in zuidwestelijke richting af. Het gebied vormt
een duidelijk dal temidden van de hoger gelegen omgeving.
De verschillende beken zijn over grote afstanden opgeleid teneinde
waterkracht te leveren aan de papierfabrieken die halverwege en onderaan het dal staan. Van deze mogelijkheid wordt momenteel geen gebruik meer gemaakt.
MGKA 32: Het gebied langs de Heelsumsche Beek
Deze landschapseenheid bestaat uit een door wegenaanleg zeer verstoord gebiedje langs de monding van de Heelsumsche Beken. Het landschapsbeeld wordt vooral bepaald door de op hoge dijklichamen gelegen tracé's van de wegen Wageningen-Kievitsdel en de A50. Aan de
zuidzijde wordt het dal afgeschermd door de zuidelijke stuwwalpunt
waarop ook Doorwerth gelegen is (de Noordberg).
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De bebouwing staat verspreid door het gebied. Dominerend zijn de hoge bejaardenflats langs de Utrechtse Weg aan de noordzijde van het
gebied. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van kleine bosjes en
houtsingels. Langs het zuidelijke deel van de beek staan knotwilgen.
Het eigenlijke beekdal is voornamelijk in gebruik als grasland. Het
veel hoger gelegen gebied langs de uiterwaarden is als bouwland in
gebruik. Op de steile hellingen van dit deel staat bos. De verkaveling is een onregelmatige (beekdal) of regelmatige (Noordberg) blokverkaveling.
Het gebied is tamelijk grootmatig. Het beekdal helt in zuidoostelijke richting af. De dalhellingen zijn plaatselijk vrij steil. De wegen door het gebied zijn recht.
Het gebied wordt doorsneden door de RW75, de nieuwe weg WageningenKievitsdel, en de Utrechtseweg. Waar deze wegen elkaar kruisen zijn
grote kunstwerken aanwezig, die het landschapsbeeld sterk beïnvloeden.
MCKA 33: Didam
De rond Didam gelegen landschapseenheid MGKA 33 bestaat grotendeels
uit afgetakeld kainpenlandschap. Het oorspronkelijk kleinmatige gebied is, door het verdwijnen van beplantingen, en het steeds dichter
worden van de bebouwing veranderd in een tamelijk grootmatig en
chaotisch gebied. De bebouwing staat verspreid door het gebied. De
bebouwingsdichtheid ±S Vrij hoog. Bij veel boerderijen is intensieve
veehouderij aanwezig.
Beplantingen zijn nog aanwezig in de vorm van houtwalrestanten, wat
houtsingels en wegbeplantingen. Langs de westrand zijn nog wat boscomplexen aanwezig (de Creffelkampen). De open ruimtes in het gebied
zijn overwegend tamelijk grootmatig.
Het bodemgebruik is afwisselend grasland en bouwland. Het grasland
overheerst. Op de nu grotendeels volgebouwde es tussen Didam en Loil
is nog wat bouwland aanwezig.
Vooral aan de slingerende weggetjes, de onregelmatige blokverkaveling en de bolle ligging van een aantal percelen is het oude karakter van het gebied nog herkenbaar.
Opvallende bebouwing is in het gebied aanwezig in de vorm van de molen ten zuiden van Loil, 't Hof Loil en de Luynhorst (een oude havezathe).
Door het zuidelijke deel van de landschapseenheid loopt het tracé
van een hoogspanningsleiding en de spoorlijn Zevenaar-Doetinchem.
MGKA 34: Bergharen en Horssen
Landschapseenheid MGKA 34 wordt gevormd door twee in het rivierengebied opduikende rivierduinruggen. De opduiking van Bergharen loopt
in een boog van Bergharen naar Molenhoek. In die boog ligt een lager
gelegen, veel natter gebiedje wat voornamelijk als grasland in gebruik is.
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De bebouwing staat in linten langs de slingerende wegen of is geconcentreerd in de dorpen. De beplantingen bestaan uit bosjes (vooral
naaldbos op de hoogste delen van de zandopduiking, en populieren en
elzen in het lager gelegen deel van het gebied) en hoge weg- en erfbeplantingen. Het bodemgebruik op de hogere delen is voornamelijk
bouwland, op de lagere grasland.
De ondergrond van het gebied is heuvelachtig, met voor het rivierengebied onverwacht grote hoogteverschillen. Vooral langs de noordrand
van het gebied is de overgang naar het omliggende kommenlandschap
zeer abrupt.
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Het gebied rond Horssen kent veel minder uitgesproken reliëf, hoewel
de hoogteverschillen met de omgeving duidelijk waarneembaar zijn.
De bebouwing is hier dichter geconcentreerd dan bij Bergharen. Het
Huis te Horssen en de beplantingen (waaronder een populierenbos en
een eendekooi) zijn ook tot dit gebied gerekend gezien de eenheid
die in het landschap gevormd wordt en de duidelijke gerichtheid
(laanbeplantingen, zichtas) van het Huis te Horssen op Horssen.
Tussen Bergharen en Horssen is een hoogspanningsleiding aanwezig.
MGKA 35: Leur-Wijchen
Rond Wijchen liggen, door oprukkende bebouwing van elkaar gescheiden
enkele stukken kampenlandschap.
Het gebied rond Hernen en Leur is nog zeer fraai, met verspreide
boerderijen, beplantingen in de vorm van houtwallen, bosjes en hoge
laanbeplantingen (o.a. bij Huis te Leur) en een afwisselend bodemgebruik. Dit gebied is overwegend kleinmatig, en er bestaan duidelijke
visuele relaties met het hoger gelegen bos van landschapseenheid
MGBO 49.
De ten noorden en oosten van Wijchen gelegen delen van de landschapseenheid zijn, o.a. ten gevolge van de stedelijke ontwikkelingen van Wijchen (nieuwbouw, aanleg van grote ontsluitingswegen)
tamelijk ver afgetakeld. Veel beplantingen zijn hier niet meer aanwezig, en overal zijn pony -weides en volkstuinen.
Opvallende bebouwing in het gebied is aanwezig in de vorm van kasteel Hernen en het Huis te Leur, en de watertoren ten zuiden van
Leur.
MGKA 36: Het gebied rond Malden
Deze landschapseenheid bestaat uit de westelijke overgangszone van
de stuwwal van Nijmegen naar het rivierengebied. Het gebied helt dan
ook in zuidwestelijke richting af. Hierdoor is in het gebied een
duidelijke overgang van droog (essen) naar nat (broekontginningen
langs het Maas-Waalkanaal) waar te nemen. De bebouwing is geconcentreerd in Malden, in een zeer dicht lint langs de weg van Nijmegen
naar Limburg en langs de weg langs het Maas-Waalkanaal. Bij een deel
van de boerderijen is intensieve veehouderij aanwezig.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boslobben die vanuit het
op de stuwwal gelegen bos de helling afdalen, houtsingels en houtwallen. Tussen Malden en Nijmegen ligt een door rechte (zand)wegen
doorsneden stukje bos.
Het bodemgebruik in het gebied is afwisselend grasland en bouwland.
Het bouwland komt vooral voor op de hoger gelegen noordoostrand van
het gebied. De verkaveling is een blokverkaveling.
Het gebied is tamelijk grootmatig met plaatselijk wat kleinmatiger
zones. Het gebied wordt doorsneden door een stelsel van rechte wegen.
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MGKA 37: Het gebied tussen Wijchen en Heuinen
Langs de zuidwestelijke rand van het rivierduincomplex ten zuiden
van Wijchen ligt een langgerekte zone met kampachtige nederzettingen. Kleine groepjes boerderijen (vaak met intensieve veehouderij) zijn hier gelegen temidden van zowel bouw- als graslanden. De
beplantingen bestaan uit kleine bosjes, wat houtsingels en erfbeplantingen. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. De
open ruimtes zijn afwisselend tamelijk grootmatig en kleinmatig. De
ondergrond kent geen grote hoogteverschillen, wel komen steilrandjes
en bolliggende percelen voor. Het gebied wordt doorsneden door een
stelsel van slingerende wegen, die gedeeltelijk nog onverhard zijn.

2.6 Het kassenlandschap
MGKS 1: Huissen - Het Zand
Deze landschapseenheid bestaat uit de kassengebied en rond Huissen
en Het Zand. Kenmerkend is de zeer hoge bebouwingsdichtheid, vooral
met kassen. De woonbebouwing is geconcentreerd langs de wegen, met
tussen en achter de woningen de kassen.
Behalve erf- en wat hoge wegbeplantingen ontbreken beplantingen geheel. Tussen de kassen zijn stukjes vollegrondstuinbouw te vinden en
enkele ponyweides.

- 37 -

De verkaveling bestaat uit langgerekte blokken, ongeveer aangepast
aan de maat van de kassen. Grote overhoeken komen dan ook vrijwel
niet voor. Door de hoge bebouwingsdichtheid is een kleininatig tot
zeer kleinmatig landschap ontstaan. Het wegenpatroon is opgebouwd
uit rechte wegen. Opvallend is het grote aantal insteekwegen. Vanuit
het kassengebied steken uitlopers het komxnengebied in. In het zuidelijke deel van de landschapseenheid ligt de veiling Bemmel. Vanuit
het omliggende kornmengebied is dit een opvallend element.
Het noordelijke deel van het gebied wordt doorsneden door een hoogspanningsleiding.
!IGKS 2: Lent
Het landschapsbeeld van het kassengebied rond Lent wordt vooral bepaald door de dichte bebouwing met kassen en het voorkomen van boomgaarden daartussen. De woonbebouwing is Vrij geconcentreerd. Verder
is er wat beplanting aanwezig in de Vorm van wegbeplantingen. Tussen
de kassen en boomgaarden liggen stukjes grasland en vollegrondstuinbouw. De verkaveling is een blokvormige.

De ruimtematen variëren van kleinmatig tot tamelijk grootmatig.
Een opvallend element wat vanuit het gebied zichtbaar is, is de brug
over de Waal. Het gebied wordt doorsneden door RW52.

2.6 Het kommenlandscha
MGKO 4: Het noordelijke deel van de Liemers
Deze landschapseenheid bestaat uit de grote, tussen Rijn en IJssel
gelegen open kon. De verspreide bebouwing staat in enkele zones in
het gebied. Het betreft boerderijen langs de Grote Veldstraat, bij
Zweekhorst en bij De Eng. Verder ontbreekt bebouwing vrijwel geheel.
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Veel boerderijen staan op pollen, of op een duidelijk hoger dan de
omgeving gelegen rug. Het gebied wordt doorsneden door een stelsel
van rechte wegen met Vrij transparante wegbeplantingen. Hierdoor
ontstaat een grootmatig tot zeer grootmatig landschap. Opvallend en
kenmerkend daarbij is het zicht vanuit het westelijke deel van het
deelgebied op de Veluwe met daarvoor de IJssel met de activiteiten
die daarlangs plaatsvinden.
Het bodemgebruik in het regelmatig verkavelde vlakke gebied is
hoofdzakelijk grasland. Langs een aantal kaveigrenzen zijn meidoornhagen aanwezig.
Het gebied wordt ontwaterd via een aantal rechte, langs de noordzijde geconcentreerde weteringen, nl. de Smalle Wetering, de Wijde Wetering, de Angerlosche Wetering, de Lange Wetering en de Didamsche
Wetering.
Opvallende elementen in het gebied zijn de E36 die het gebied doorsnijdt, het industrieterren bij Westervoort, het gasverdeelstation
ten noorden van Zevenaar en het proefstation voor de populierenteelt
in de zuidoostelijke uitloper van het gebied. In die uitloper is het
tracé van een hoogspanningsleiding aanwezig. Ook het noordelijke en
oostelijke deel van het gebied worden doorsneden door hoogspanningsleidingen.
MGKO 5: Het gebied tussen Arnhem en Eist
Dit kommengebied ligt vrijwel geheel binnen de stedelijke invloedssfeer van Arnhem en Eist. Door doorsnijding door de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en RWS2 en door de invloed van de oprukkende bebouwing van Arnhem is deze kom een groot deel van het landelijke karakter kwijtgeraakt.

T

De bebouwing staat verspreid door het gebied. Bij een aantal boerderijen is of intensieve veehouderij of zijn grote melkveestallen aanwezig.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden (op de overgang naar de oeverwallen) en hoge wegbeplantingen. Door de grote afstanden tussen deze elementen is een grootmatig landschap ontstaan.
Uit het feit dat langs de rand van de kom zowel bouw- als grasland
voorkomt, kan afgeleid worden dat de rand van de kom Vrij droog is.
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Het centrale deel is geheel als grasland in gebruik. De verkaveling
bestaat uit langgerekte blokken.
Een belangrijk structurerend element in het gebied is de Linge. Deze
doorsnijdt het gebied in zuidoost-noordwest richting.
Bij Rijkerswoerd is een zandwinplas aanwezig. Door het zuidoostelijke deel van het gebied loopt het tracé van een hoogspanningsleiding.
Hier is ook de invloed van de vanuit Huissen oprukkende kassen goed
zichtbaar.
Het gebied ten noorden van de Linge zal als stedelijk uitloopgebied
ingericht worden. In de toekomst zullen er in het landschap dan ook
wel enige veranderingen plaatsvinden.
MGKO 6: De Liendermeint. het Hollander Broek en de Meilanden
Deze Landschapseenheid bestaat uit de grote open kom tussen Eist en
Zetten. Ondanks de doorsnijding door RW75 is zeker het noordelijke
deel een nog gave open kom te noemen.
Bebouwing staat verspreid door het gebied. Rond Homoet (met in het
midden een klein kerkje op een pol) is wat concentratie van bebouwing aanwezig.

-

Beplantingen zijn alleen aanwezig in de vorm van enkele houtsingeis
en beplantingen langs de rechte wegen. Ook komen enkele populierenbossen voor. Door de weinige massa-elementen is een grootmatig landschap ontstaan. Het bodemgebruik is grasland. Op de overgangen naar
de oeverwallen komt wat bouwland voor. De verkaveling is een zeer
regelmatige blokverkaveling.
Vanuit het noordelijke deel van het gebied zijn de zuidelijke Veluwezoom en de stuwen in de Rijn bij Driel goed zichtbaar. Ze vormen
in die zone duidelijke oriëntatiepunten.
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In oost-westrichting wordt het gebied doorsneden door de Linge. Met
de wegen met beplantingen erlangs vormt ook de Linge een belangrijke
oriëntatiemogelijkheid. Behalve de Linge doorsnijden nog een aantal
wat grotere watergangen (zegen genaamd) het gebied.
Het gebied ten zuiden van de spoorlijn wordt volledig gedomineerd
door het verkeersknooppunt wat daar ligt. Hier kruisen RW75 en de
N96 elkaar.
MGKO 7: Het Zettensche en Dodewaardsche Veld
Het landschapsbeeld van deze langgerekte kom wordt volledig bepaald
door de N96, de spoorlijn Elst-Tiel en allerlei daartussen en -langs
gelegen voorzieningen als zandgaten, viaducten, parkeerplaatsen etc.
Evenwijdig aan de snelweg en spoorlijn lopen enkele hoogspanningsleidingen. Ook de kerncentrale bij Dodewaard oefent een belangrijke
invloed op het landschapsbeeld uit. De bebouwing staat verspreid
door het gebied. Beplantingen zijn alleen aanwezig langs de wegen en
rond de zandgaten. Op de overgang naar de stroomruggen komen boomgaarden voor. Het een en ander resulteert in een tamelijk grootmatig
tot grootmatig landschap.
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Het in regelmatige blokken verkavelde gebied is hoofdzakelijk als
grasland in gebruik. Plaatselijk komt (op de overgang naar de
stroomruggen) bouwland voor.
De wegen die het gebied doorsnijden zijn recht.
MGKO 8: Reeth
Ook deze kom wordt doorsneden door de N96. Langs deze snelweg zijn
bij Hooge Brug en bij de kruising met RW52 zandgaten aanwezig. Aan
de oostzijde wordt het gebied doorsneden door de op een dijk gelegen
spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Door de diverse doorsnijdingen met op
kruisingen de bijbehorende kunstwerken als bruggen en viaducten
maakt vooral het oostelijke deel van het gebied een rommelige indruk. Het middendeel van het gebied wordt doorkruist door twee hoogspanningsleidingen. Deze geleiden het oog naar de elektriciteitscentrale bij Nijmegen.
Bebouwing staat verspreid door het gebied. Bij het dorpje Reeth,
midden in de kom staat wat bebouwing in een open lint. Een deel van
deze bebouwing staat op pollen.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van enkele boomgaarden, wat
houtsingels en erf- en wegbeplantingen.
Het bodemgebruik is overwegend grasland. Bouwland komt echter steeds
meer voor. Het gebied is in Vrij grote, regelmatig gevormde blokken
verkaveld. De open ruimtes zijn grootmatig, de ondergrond is vlak.
De wegen en waterlopen die het gebied doorsnijden zijn recht.
&IGKO 9: Kamervoort-Het Broek
Deze, meest oostelijk gelegen Betuwse kom, is nog weinig beïnvloed
door stedelijke activiteiten. Alleen enkele hoogspanningsleidingen
doorsnijden het gebied, en vanuit een deel van het gebied is de veiling bij Huissen zichtbaar.
De weinige bebouwing staat verspreid langs de rand van de kom. In
het centrale deel ontbreekt bebouwing geheel. Beplantingen komen
vrijwel niet voor, enkele solitaire bomen accentueren de openheid.
Het bodemgebruik is hoofdzakelijk grasland, langs de randen komt wat
bouwland voor. De verkaveling is een blokverkaveling.
Het gebied is grootmatig, reliëf ontbreekt geheel. In het gebied komen vrijwel geen doorgaande wegen voor, alleen wat rechte insteekwegen. Het gebied wordt van Oost naar west doorsneden door de Linge,
die hier nog een enigszins slingerende loop heeft.
MGKO 10: De Ooijpolder
Het kommengedeelte van de Ooijpolder bestaat uit een grootmatige,
vrijwel onbebouwde open ruimte. Deze open ruimte wordt doorsneden
door enkele wegen waarlangs op een paar plaatsen beplantingen aanwezig zijn. Het dorpje Persingen in het zuidelijke deel van de kom bestaat uit enkele woningen en een kerk die op een zandopduiking in de
schaduw van de Nijmeegse stuwwal gelegen zijn. Op een aantal plaatsen zijn kleine populiereribossen aanwezig.
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Het bodemgebruik is geheel grasland. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. De ondergrond is vlak met bij Persingen wat
hoogteverschillen. De weinige wegen in het gebied zijn bochtig.
Onderlangs de Nijmeegse stuwwal (die een belangrijk oriënteringselement vormt voor het gebied) stroomt het Meer, waarin de kwel vanuit
de stuwwal wordt opgevangen.
MGKO 11: Het Ewiiksche Broek en de Ewiiksche Velden
Deze landschapseenheid bestaat uit het gehele ten noorden van de
rivierduinrug van Wijchen-Bergharen gelegen kornmengebied. Het gebied
wordt doorsneden door een aantal snelwegen (ASO en RW73) en enkele
hoogspanningsleidingen. Verspreid door het gebied staat een aantal
ruilverkavelingsboerderijen die omgeven zijn door zware erfbeplantingen. Daarnaast komen enkele populierenbossen en wegbeplantingen
in het gebied voor. Hierdoor is een strak ingedeeld grootmatig landschap ontstaan.
Het bodemgebruik is overwegend grasland. Het gebied is verkaveld in
regelmatige blokken.
Zowel de wegen als waterlopen die het gebied doorsnijden zijn recht.
In oost-westrichting is een aantal waterlopen mede structurerend in
het gebied (de Oude en Nieuwe Wetering en de Broeksche Leigraaf).
Langs de zuidrand stroomt dan nog de Woeziksche Leigraaf.
Dominerend in het landschap en vooral langs de zuidrand, is de beboste rivierduinrug van Wijchen/Bergharen. De oostrand van het gebied wordt sterk beïnvloed door de stedelijke activiteiten rond Nijmegen en bij Weurt/Beuningen.
MGKO 12 en RIKO 23: Het Appelternse Veld en het Land van Maas en
Waal-west
Dit gebied omvat het open westelijke deel van het land van Maas en
Waal. Beide landschapseenheden worden samen behandeld vanwege een
identiek landschapsbeeld. Onderscheid was oorspronkelijk gemaakt
vanwege de ligging in twee streekplangebieden. Door correctie van de
streekplangrens is dit opgeheven.
Het landschapsbeeld wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grootmatige open ruimtes. Deze open ruimtes worden gevormd door strakke
massa-elementen als wegbeplantingen, eendenkooien, populierenbossen
en kavelbeplantingen bij de ruilverkavelingsboerderijen. Concentratie van deze massa-elementen vindt vooral plaats in de omgeving van
een boerderijstraat (de Papesteeg) in het westelijke deel van het
gebied en bij de Zwaanheuvels. De open ruimtes in deze zone zijn tamelijk grootmatig tot kleinmatig.
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Het in regelmatige blokken verkavelde gebied is overwegend in gebruik als grasland.
De wegen en waterlopen in het gebied zijn recht. Een aantal wegen is
gelegen op lage dijklichamen. Een opvallende waterloop in het gebied
is de Groote of Leeuwensche Wetering. Deze doorkruist het gebied in
noordoost-zuidwest richting.
Bij de Meren ligt een kleine zandopduiking. Dit is de meest westelijk gelegen opduiking behorende bij de reeks Heuinen-Wijchen-Bergharen.
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De Waalbrug bij Beneden-Leeuwen is vooral voor het noordelijke deel
van het gebied een oriëntatiepunt.
MGKO 13: Het Laagveld het Hooge Veld
Deze ten zuid-westen en westen van Bergharen gelegen landschapseenheid wordt vooral gekenmerkt door de onregelmatige patronen die aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor het wegen-, waterlopen- als het
verkavelingspatroon. Verder wordt het landschapsbeeld sterk bepaald
door de boven het gebied uitstekende en dicht beplante zandopduikingen van Horssen en Bergharen.
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De bebouwing staat verspreid door het gebied. Een aantal van de
oudere boerderijen (Sunten, het Melenveld, A!dert) staat op zandopduikingen. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van populierenbosjes, houtsingels en hoge weg- en erfbeplantingen. In het zuidelijke
deel ligt een eendenkooi.
Het bodemgebruik is hoofdzakelijk grasland. In de iets hoger gelegen
zone tussen Horssen en Bergharen is wat bouwland aanwezig. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. Het landschap is overwegend grootmatig met enkele tamelijk grootmatige delen.
Afgezien van enkele kleinere zandopduikingen in de omgeving van
Horssen en Bergharen is het gebied vlak.
Dwars door het gebied stroomt de Nieuwe Wetering. In noord-zuidrichting wordt het gebied doorsneden door het tracé van een hoogspanningsleiding.
MGKO 14: Het Neerveldsche Blok
Deze landschapseenheid bestaat uit een ten zuiden van Hernen gelegen
vrij droge kom. De bebouwing staat verspreid door het gebied. Beplanting is alleen aanwezig in de vorm van transparante wegbeplantingen langs de slingerende wegen.
Het bodemgebruik is zowel grasland als bouwland, waarbij in enkele
delen van het gebied het bouwland overheerst. De verkaveling is een
onregelmatige blokverkaveling. Het gebied is tamelijk grootmatig met
enkele grootmatige zones. De ondergrond is vlak.
De meeste waterlopen in het gebied zijn recht, alleen de Meergraaf
kent een onregelmatiger loop.
Het gebied wordt in noordwest-zuidoost richting doorsneden door een
hoogspanningsleiding en in noord-zuidrichting door de A50.
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MGKO 15: Het Neder- en Overasseitsche Broek
Het landschapsbeeld van deze landschapseenheid wordt vooral bepaald
door de openheid van het gebied met op de achtergrond het bosgebied
van de Hatertsche Vennen. Alleen aan de zuidrand is wat bebouwing
aanwezig, verder is het gebied zo goed als onbebouwd. Beplantingen
komen voor in de vorm van enkele bosjes, in het centrale deel wat
houtwallen en -singels en enkele solitaire bomen.
Het bodemgebruik van het in regelmatige blokken verkavelde gebied is
hoofdzakelijk grasland. Het landschap is grootrnatig. Door het gebied
stroomt de Zeedijksche Leigraaf.
Langs de oostrand van het gebied is de bebouwing rond Overasselt
goed zichtbaar. Het Neder- en Overasseltsche Broek wordt in noordwest-zuidoost richting doorsneden door het tracé van een hoogspanningsleiding.

2.8 Het landgoederenlandscha
MGLA 17: De zuidoost Veluwerand
Tussen Velp en Dieren ligt, in de smalle, naar het zuidoosten afhellende overgangszone van de Veluwe naar de Ijsselvallei een gebied
met een groot aantal landhuizen, kastelen en buitens. Bij een aantal
van deze landhuizen en kastelen horen hoogopgaande beplantingen in
de vorm van bossen, tuinen en laanbeplantingen. Daarnaast komen rond
de verspreid aanwezige boerderijen nog erfbeplantingen voor en zijn
hier en daar houtwallen aanwezig.
Opvallend is het patroon van lanen. Vanuit een aantal laaggelegen
landhuizen en kastelen (Biljoen, Middachten, Hof te Dieren) leiden
grote laanbeplantingen in de richting van de Veluwe, loodrecht op de
hoogtelijnen. Daarnaast zijn enkele laanbeplantingen evenwijdig aan
de hoogtelijnen aanwezig. Het beroemdste voorbeeld hiervan was de in
de oorlog verwoeste Middachter Allee. Getracht wordt deze allee weer
in de oude luister te herstellen.
Het bodemgebruik op de in agrarisch gebruik zijnde gronden is tea
noorden van de weg Arnhem-Dieren afwisselend bouwland en grasland
(hier ligt een aantal essen) en ten zuiden van deze weg hoofdzakelijk grasland. Het gebied heeft een Vrij regelmatige blokverkaveling.
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De open ruimtes in het gebied zijn kleinmatig tot tamelijk grootmatig.
In het gebied zijn of waren de volgende kastelen en buitens aanwezig: langs de IJssel (relatief laaggelegen): Hof te Dieren (waarvan
alleen het park nog aanwezig is), Kasteel Middachten, Avegoor (nu
een vakantieoord), Overhagen (alleen de gracht is er nog) en Kasteel
Biljoen (met grote, door de Beekhuizer Beek gevoede vijvers).

1 ibt!
Langs de Veluwekant zijn aanwezig Heuven en Kruishorst. Net in de
landschapseenheden MCBO 41 en MGBO 45 maar wel zichtbaar vanuit dit
gebied liggen de buitenhuizen Rhederoord en Valkenberg.
Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Zutphen.
MGLA 18: Zijendaal-Sonsbeek
Deze, in een beekdal op de zuidoost Veluwe gelegen landschapseenheid
steekt als een wig de bebouwing van Arnhem in. Bebouwing komt voor
in de vorm van enkele watermolens langs de beek, het landhuis Zijpendaal en het voormalige Sonsbeek. Door bossen, weg- en laanbeplantingen en solitaire bomen, en het grote hoogteverschil wat van noord
naar zuid overbrugd wordt is een kleinmatig landschap ontstaan.
De in agrarisch gebruik zijnde gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik
als grasland. Zowel de wegen als de waterlopen (de beek) hebben een
bochtige en slingerende loop.
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Het meest zuidelijke deel van het gebied bestaat uit een grote open,
langzaam oplopende weide. Aan de voet van de weide liggen vijverpartijen met daaraan een watermolen en andere bebouwing. De weide wordt
langs de lage kanten omgeven door de bebouwing van Arnhem. Deze bestaat hier uit herenhuizen uit het eind van de 19e, begin 20e eeuw.
MGLA 19: Mariëndaal - Groot Warnsborn
Deze gedeeltelijk uit bos bestaande landschapseenheid omvat het gebied ten westen van Arnhem waarin een tweetal voormalige landhuizen
(Groot Warnsborn en Mariëndaal) gelegen zijn. Het grootste deel van
het gebied bestaat uit bos. Zowel loof- als naaldbos komt voor. Bij
Bakenberg is een open ruimte met daarin een stervormig lanenstelsel
aanwezig. Verder komen houtwallen en hoge erfbeplantingen voor. Verspreid in het bos liggen kleine stukjes in agrarisch gebruik zijnde
grond. Bebouwing komt zeer verspreid voor: Groot en Klein Warnsborn,
Mariëndaal en enkele boerderijen.
De agrarische gronden zijn zowel als grasland als als bouwland in
gebruik. Het gebied kent een blokvormige verkaveling. Door de vele
beplantingselementen is een landschap met kleinniatige open ruimtes
ontstaan. De ondergrond van het gebied is heuvelachtig, zeker rond
de Bakenberg. Het gebied wordt doorsneden door een stelsel van
slingerende wegen en weggetjes.
Zowel bij Groot Warnsborn als bij Mariëndaal ontspringt een beek. De
beek bij Groot Warnsborri zorgt voor de watertoevoer voor de grote
waterpartijen rond dit voormalige landhuis wat nu als hotel in gebruik is.
MCLA 20: Hemmen
Landschapseenheid MGLA 20 bestaat uit het rond de ruïne van het in
de Tweede Wereldoorlog verwoeste kasteel Hemen gelegen park, het
tegen dit park aan gelegen dorpje en globaal het gebied waarbinnen
naar het kasteelterrein leidende eikenlanen voorkomen. Het landschapsbeeld in het gebied wordt dan ook vooral bepaald door de beplantingen. Zware eikenlanen leiden naar het door enkele bossen omgeven kasteelterrein wat met het hoog opgaande geboomte een zeer opvallend element in het landschap is. Behalve genoemde beplantingselementen komen ook houtwallen en door houtsingels omgeven boomgaarden voor. Tussen de boomgaarden zijn wat graslandjes aanwezig.
De open ruimtes in het deelgebied zijn kleinmatig.
Verspreid door het gebied zijn wat boerderijen aanwezig. Oostelijk
van het kasteelterrein ligt het dorpje Hemmen, bestaande uit een
aantal, in identieke stijl gebouwde, rond een op een verhoging
staand kerkje staande witgeschilderde huizen.
De in het park gelegen vijvers en waterpartijen worden voorzien van
water door de langs de noordzijde van het park stromende Linge. Deze
vormt een zeer scherpe grens tussen de ten noorden van het gebied
liggende open oeverwal en het gebied zelf.
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MGLA 21: Kasteel Loenen
Het landschapsbeeld van deze landschapseenheid wordt vooral bepaald
door de aanwezigheid van een door zware laanbeplantingen begeleid
rechthoekig wegenstelsel. Tussen de lanen zijn afwisselend loofbossen, weilanden en boomgaarden aanwezig. Langs de noordrand van het
gebied zijn enkele houtwallen aanwezig. Langs de zuidzijde grenst
het gebied direct tegen de Waaldijk aan. De kleinmatige open ruimtes
in het gebied zijn verkaveld in regelmatige blokken.
Bebouwing is aanwezig in de vorm van Kasteel Loenen, een klein buitentje; en enkele door transparante beplantingen omgeven boerderijen.
Vrijwel alle wegen in het gebied zijn onverhard.
Aan de westzijde ligt het gebied vrijwel tegen de opritten van de
brug van RW 75 over de Waal aan.

2.9 Het natte heide- en broekontginningenlandschap
MGNO 18: Soerensche Broek
Deze landschapseenheid bestaat uit een vlak, open, tamelijk grootmatig tot grootmatig graslandgebied aan de voet van de oostelijke Veluweflank. De weinige bebouwing staat verspreid door het gebied. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van (naald)bos (langs de oostkant van het gebied) en wat ijle, transparante houtwallen en houtsingels. Een vanuit het gebied duidelijk herkenbaar en voor de
oriëntatie belangrijk element is het zwaar ingeplante Apeldoorns Kanaal met daarachter de beboste Veluwe.
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Langs de randen van het in regelmatige blokken verkavelde gebied
komt verspreid wat bouwland voor. De weinige wegen in het gebied
zijn recht. Door het gebied stroomt de benedenloop van de Soerensche
Beek.
MGNO 19: Het gebied ten zuidwesten van Rheden en het Velperbroek
Tussen de Veluwerand en de IJsseluiterwaarden ligt een tweetal, door
stadsuitleg en de aanleg van snelwegen van elkaar gescheiden broekgebieden.
Het gebied ten zuidwesten van Rheden wordt vooral gekenmerkt door de
ligging tussen het hoog opgaande geboomte van landschapseenheid MGLA
17 en het hoge dijklichaam waarop RW 48 gelegen is. Bebouwing is
niet aanwezig, beplantingen alleen in de vorm van wat ijle kavelbeplantingen. Hierdoor is het landschap tamelijk grootmatig. Het bodemgebruik is grasland. Het gebied heeft een naar een slagenverkaveling neigende blokverkaveling.
Het Velperbroek is een verrommeld gebied tussen de IJssel en Arnhem.
Het landschapsbeeld wordt bepaald door het Velperbroekcirquit, de
bebouwing van Arnhem en door de bruggen over de IJssel. Het bodemgebruik is grasland en de verkaveling is een langgerekte blokverkaveling. Verspreid door het gebied staat wat bebouwing bestaande uit
een woonwagencentrum en enkele boerderijen. Het patroon van kavelbeplantingen is in dit deel wat dichter dan in het bij Rheden gelegen
deel van de landschapseenheid. Toch zijn ook hier de open ruimtes
tamelijk grootmatig. In de zuidelijke punt van het gebied staat nog
een steenfabriek.
MGNO 20: Didam-oost
Tussen het kampengebied van Didam en Montferland ligt een zone met
natte heide- en broekontginningen. Het in Midden-Gelderland liggende
deel hiervan wordt gekenmerkt door het vrijwel geheel ontbreken van
opgaande beplantingen. Alleen bij Bosslag komen wat laanbeplantingen
en bossen voor, verder zijn verspreid alleen transparante kavelbeplantingen aanwezig en staan langs enkele wegen ijle wegbeplantingen. Door de openheid van het gebied oefent Montferland een belangrijke invloed uit op het landschapsbeeld. Bebouwing staat verspreid door het gebied. Bij een aantal boerderijen is intensieve
veehouderij aanwezig.
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Het bodemgebruik in het tamelijk grootmatige tot grootmatige gebied
is afwisselend bouwland en grasland. De verkaveling is een langgerekte blokverkaveling. De wegen die het gebied ontsluiten zijn recht.
Het noordelijke deel van het gebied wordt doorsneden door een aantal
weteringen. Dit deel sluit aan op landschapseenheid MGKO 4, ook voor
wat betreft het landschapsbeeld.
De zuidoost punt van het gebied wordt doorsneden, door snelwegen, te
weten de E36 en RW1S en door een hoogspanningsleiding. Mede hierdoor, en dan vooral door de kunstwerken die bij de snelwegen horen,
wordt het landschapsbeeld in deze zone in belangrijke mate bepaald.
MGNO 21: De Horst-Bredewe
Deze landschapseenheid bestaat uit het laaggelegen deel van de landbouwenclave rond Groesbeek. De bebouwing staat in plaatselijk dichte
linten langs een aantal (vanuit Groesbeek uitwaaierende) wegen of is
geconcentreerd in enkele kleine kernen (Bredeweg, de Horst). Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van houtsingels op de kavelgrenzen,
weg- en erfbeplantingen. Verspreid door het gebied zijn ook enkele
boscomplexen en bosjes aanwezig. De Bruuk is hiervan het grootste
voorbeeld. Dit is een complex van natte bossen en graslanden.
Het bodemgebruik in dit gebied is overwegend grasland. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. Opvallend zijn de kleine
kavels. De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig.
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De ondergrond is vlak tot licht golvend. Er is veel minder reliëf
dan in de omliggende gebieden. Deze vormen met hun uitgesprokener
reliëf, grotere openheid en met de bossen op de achtergrond een
groot contrast met en duidelijke oriëntatiepunten (zones) voor de
hier behandelde landschapseenheid.
Het wegenpatroon in dit gebied is zeer karakteristiek. Vanuit Groesbeek waaiert een groot aantal wegen uit over de omgeving. Verbindingswegen hiertussen komen relatief weinig voor.
De ontwatering van het gebied vindt plaats via de Groesbeek en de
Leigraaf.
MGNO 22: De Teersche Sluispolder
Deze landschapseenheid bestaat uit het tussen Nijmegen en de Hatertse Vennen gelegen lage, vlakke gebied. Vooral langs de oostrand
wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate bepaald door de stedelijke bebouwing van Nijmegen en door het Maas-Waalkanaal wat een
smalle oostelijke zone van de rest van het gebied afscheidt.
Bebouwing is slechts in beperkte mate, en dan nog in sterk verspreide vorm aanwezig. Beplantingen komen voor in de vorm van bosjes
(zowel naald- als loofbos) langs de oostelijke rand, houtsingels op
de kaveigrenzen en beplantingen langs de rechte wegen.
De laagste delen zijn overwegend als grasland in gebruik, de hogere
zowel als gras- als als bouwland. De verkaveling is een blokvormige.
Een opvallend element in het gebied is het Wijchense Ven, een gedeeltelijk door struweel omgeven oude Maasmeander in het noordelijke
deel van het gebied.
Midden door het gebied stroomt de Leigraaf.

2.10 Het oeverwallen- en stroomruggenlandschap
MGOE 6: Dieren-noord
Ten noorden van Dieren ligt, aansluitend op landschapseenheid VEOE 4
een stukje oeverwal. De bebouwing staat verspreid door het gebied.
Bij enkele boerderijen is intensieve veehouderij aanwezig.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van bosjes (zowel naald- als
loofbos), transparante houtsingels en wegbeplantingen. Zowel bij de
Boekhorst als bij de Geldersche Toren (een oud kasteel) zijn imposante larienstelsels aanwezig.
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De bodem is overwegend als grasland in gebruik. Plaatselijk komt
bouwland voor. Het gebied heeft een blokvormige verkaveling. De open
ruimtes zijn tamelijk grootmatig of, op enkele plaatsen, kleinmatig.
De ondergrond is vlak met plaatselijk wat meer reliëf in de vorm van
steilrandjes. De wegen die het gebied doorsnijden zijn recht.
MGOE 7: Het gebied rond Doesburg
Deze landschapseenheid is de zuidelijke uitloper van het overwegend
in Oost-Gelderland gelegen oeverwallen- en stroomruggenlandschap
langs de oostelijke IJsseloever (landschapseenheid OGOE 42). Landschapseenheid MGOE 7 wordt onderbroken door Doesburg.
Vooral in het noordelijke deel oefent Doesburg (met de oude stadswallen) een grote invloed uit op het vrij open landschap. De bebouwing staat verspreid. Beplantingen zijn alleen aanwezig langs de wegen en op enkele plaatsen op de kavelgrenzen. Het vlakke, blokvormig
verkavelde gebied is tamelijk grootmatig tot grootmatig. De wegen
door het gebied zijn slingerend.
Langs de door bochtafsnijding afgesneden IJsselarm rond de Fraterwaard ligt een door hoge beplantingen omgeven camping. Deze bepaalt
in de directe omgeving sterk het landschapsbeeld.
Het zuidelijke deel is afwisselender. De wegbeplantingen zijn veel
minder transparant, rond Bingerden en Wielbergen (twee oude landhuizen) is hoog opgaand bos aanwezig en er komen veel meer kavelbeplantingen voor.
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3: Het oprn gebied

Ook in dit deel van het gebied is de bebouwing verspreid aanwezig.
Een aantal boerderijen staat op pollen.
Het zuidelijke deel van het gebied is minder regelmatig verkaveld en
kent meer micro-reliëf dan het noordelijke deel.
De zone tussen PW51 en Doesburg (de omgeving van Beinusl) wordt momenteel volgebouwd. Het landschapsbeeld is daar dan ook aan grote
veranderingen onderhevig.
MGOE 8: Het eeDied tusen Lathuxn en Giesbeek
Tussen Lathurn en Giesbeek ligt langs de IJssel een smalle zone met
oeverwallen- en stroomruggen. Het landschapsbeeld wordt hier vooral
bepaald door de IJsseldijk (en de zandwinning daarachter) met daarlangs de in korte linten en kleine groepjes gelegen bebouwing. Langs
de weg staat hier en daar wegbeplanting. Het bodemgebruik is overwegend grasland. Doordat het gebied op de overgang met de kom gelegen
is, zijn verre uitzichten aanwezig en is het landschap grootmatig.
Door het gebied slingert de PW 51.
MGOE 9: Het gebied tussen Randwijk en Driel
Deze landschapseenheid bestaat uit een deel van de zuidelijke oeverwal van de Rijn. De bebouwing staat verspreid, of in linten gegroepeerd door het gebied. Ook zijn enkele dorpjes aanwezig. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van houtsingels, boomgaarden, en
plaatselijk weg- en erfbeplantingen.
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De meeste open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig tot
grootmatig, vooral op plaatsen waar doorzichten in de richting van
de kom aanwezig zijn. Op plaatsen met meer beplantingen (o.a. bij
Randwijk) zijn de open ruimtes kleinmatig.
Het gebied kent een onregelmatige blokverkaveling. De ondergrond is
vlak. Het bodemgebruik is afwisselend grasland, bouwland en vollegronds tuinbouw.
De wegen in het gebied zijn bochtig.
Door de grote ruimtematen (met daarbij behorende verre doorzichten)
wordt het landschapsbeeld op enkele plaatsen mede bepaald door elementen buiten het deelgebied.
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Dit zijn: de zuidelijke Veluwerand met de flats van Wageningen en
Doorwerth, de stuwen bij Driel, en de bossen rond Hemmen.
Een negatieve invloed op het landschapsbeeld wordt uitgeoefend door
de opritten voor de brug van de A50 over de Rijn. De brug zelf gaat
als een streep over de Rijn en oefent betrekkelijk weinig invloed
uit op het landschapsbeeld.
MGOE 10: Het gebied tussen Loo en Babberich
Het landschapsbeeld in deze landschapseenheid wordt vooral bepaald
door de afwisseling. Vrij open, tamelijk grootmatige graslandgebieden en kleinsnatige gebieden met kassen en/of boomgaarden en een gevarieerder bodemgebruik wisselen elkaar af.
Het gebied is Vrij dicht bebouwd. De bebouwing staat geconcentreerd
in linten (kleine kernen als Loo, Ooij, Hoithuizen) of verspreid
door het gebied. Vooral in het gebied tussen Loo en Groessen is veel
kastuinbouw aanwezig.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, wegbeplantingen, erfbeplantingen en enkele kleine bosjes. Vooral rond Ooij
komt wat meer beplanting voor dan in de rest van het gebied. Het bodemgebruik is zeer afwisselend. Grasland, bouwland en volle-grondstuinbouw wisselen elkaar af.
De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. Bij Loo (het
Looveld), komt slagenverkaveling voor en bij Groessen is de verkaveling gerend.
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De ondergrond is overwegend vlak, plaatselijk komen geringe hoogteverschillen voor in de vorm van kleine steilrandjes langs wegen en
langs kavels. Zowel de wegen als de weinige waterlopen in het gebied
hebben een bochtige en slingerende loop.
In het gebied komt een aantal opvallende bebouwingselementen voor.
Dat zijn de op een verhoging gelegen nederzetting Oud-Zevenaar, de
steenfabriek ten zuiden van Zevenaar en een aantal landhuizen en havezathes: De Beerenclauw, het Huis Rijswijk, Camphuysen, Huize Babberich, Huis Sevenaer en De Brug.
Het gebied wordt ten zuiden van Zevenaar, in oostwest-richting,
doorsneden door een hoogspanningsleiding.
MCOE 11: Het gebied tussen Zetten, Andels en Dodewaard
Deze landschapseenheid bestaat uit een deel van de noordelijke Waaloeverwal en een naar het noorden aftakkend gedeelte hiervan. Het is
een gebied met een afwisselend en gevarieerd landschapsbeeld. De bebouwing staat verspreid door het gebied, of is geconcentreerd in de
dorpjes. Er zijn nog Vrij veel beplantingselementen aanwezig in de
vorm van boomgaarden, houtwallen, houtsingels en hoge wegbeplantingen. Bij veel boerderijen is erfbeplanting aanwezig. Ten westen
van Zetten liggen de restanten van kasteel Hemmen. De omgeving hiervan (landschapseenheid MGLA 20) is reeds beschreven. Het gebiedje
drukt een belangrijk stempel op het landschap rond Zetten.
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De bodem is zowel als grasland als als bouwland in gebruik. Ook komt
vrij veel vollegrondstuinbouw voor. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. Tussen Zetten en Andeist en rond Herveld
zijn de kavels groter dan in de rest van het gebied. Ook de ruimtematen zijn groter, deze gebieden zijn tamelijk grootmatig terwijl in
het overige deel van de landschapseenheid de open ruimtes kleinmatig
zijn.
De ondergrond is vlak, plaatselijk komen wat steilrandjes voor. Het
wegen- en waterlopenpatroon is onregelmatig.
In het gebied zijn op twee plaatsen goed herkenbare restanten van
kastelen of landhuizen aan te wijzen, beide herkenbaar aan de nog
aanwezige gracht, ni. Boelenham (ten westen van Hemmen) en een
terrein ten westen van Andeist.

Een ander opvallend bouwwerk wat in een grote straal het landschapsbeeld beïnvloedt, is de kerncentrale bij Dodewaard. Tussen Andeist
en Zetten is het landschap wat rommelig geworden daar dat deel van
het gebied doorsneden wordt door RW15 en de spoorlijn Eist-Tiel.
Daarnaast wordt het gebied doorsneden door een aantal hoogspanningsleidingen.
MGOE 12: Opheusden-oost
Deze landschapseenheid bestaat uit het net in Midden-Gelderland gelegen oostelijke deel van de verder in Streekplan Rivierenland gelegen zuidelijke Rijnoeverwal.
Landschapseenheid MCOE 12 zal dan ook behandeld worden in deelrapport 4: Rivierenland, gelijk met landschapseenheid RIOE 22.
MGOE 13 en RIOE 30: Druten-Weurt en Wamel-Boven Leeuwen
Door het opnemen van een deel van het streekplangebied Rivierenland
in het Streekplangebied Midden-Gelderland vervalt de grens tussen
beide landschapseenheden en kunnen ze in een keer besproken worden.
Beide landschapseenheden staan vrij sterk onder stedelijke invloeden. Er is veel bebouwing: een groot aantal dorpen en stadjes met
daartussen verspreide en lintbebouwing. Veel boerderijen staan op
pollen. Ook komt in het gebied veel industrie voor.
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Betuwse boerderij op pol bij Beur.'n

Beplantingen komen voor in de vorm van boomgaarden, kleine bosjes
(vnl. populieren), weg- en erfbeplantingen en houtsingels.
Het bodemgebruik is afwisselend grasland en bouwland met daartussen
vollegrondstuinbouw. De verkaveling van het Vrij vlakke gebied is
een onregelmatige blokvorm.
Het landschap is tamelijk grootmatig met enkele kleinmatige
gedeeltes.
De wegen en waterlopen in het gebied hebben een slingerende loop.
Opvallend is het grote aantal kleine slootjes in het gebied.
In het gebied komt een aantal kastelen en oude landhuizen voor, dit
betreft: Doddendaal (vroeger kasteel, nu restaurant-woonhuis), Mankenborg (een middeleeuws kasteel waarvan alleen nog een torentje
over is) en het Huis te Leeuwen (een oud kasteel, nu woonhuis).
Bij Beneden Leeuwen en Ewijk wordt het landschapsbeeld sterk bepaald
door de beide Waaibruggen. Ook de kerncentrale bij Dodewaard en de
eiektricitei.tscentrale bij Nijmegen oefenen grote invloed uit op het
landschapsbeeld. In het gebied zijn enkele zandgaten aanwezig.
MGOE 14: Valburg - Aam
Het landschapsbeeld van deze rond Elst gelegen oeverwal wordt vooral
bepaald door de openheid en de grote kavels, die in het gebied aanwezig zijn. De bebouwing is in linten gegroepeerd, of staat in de
dorpen bijeen.
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Beplantingen zijn spaarzaam aanwezig in de vorm van enkele boomgaarden, wat houtsingels en wegbeplantingen. Bij enkele boerderijen
staan hoogopgaande erfbeplantingen. Ten westen van Valburg ligt het
Huis Mellard, wat al vanuit de 15e eeuw bekend is. Hiervanaf loopt
een zeer opvallende populierenlaan in zuidelijke richting.
Het bodemgebruik is afwisselend grasland en bouwland, op enkele
plaatsen is volle-grondstuinbouw aanwezig.
De verkaveling is een tamelijk regelmatige blokverkaveling met opvallend grote kavels. De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk
grootmatig. De ondergrond van het gebied is vlak.
In het westelijke deel van het gebied wordt het lanc;chapsbeeld
sterk beïnvloed door het verkeersknooppunt Valburg. Langs de snelwegen ligt een aantal zandgaten.
MGOE 15: Slijk-Ewijk - Angeren
Vanaf de splitsing van Rijn en Waal strekt zich in noordelijke richting langs de Rijn en in westelijke richting langs de Waal een gebied uit dat beschreven kan worden als een in westelijke richting
steeds opener wordende oeverwal. De bebouwing is hoofdzakelijk geconcentreerd in de dorpen. Daarnaast staat, vooral in het oostelijke
deel, een groot aantal boerderijen verspreid door het gebied. Ook
staan hier en daar nog wat kassen. Opvallende bebouwing wordt gevormd door de vele kastelen en grote boerderijen die in het gebied
aanwezig zijn: Oosterhout (kasteeltje); Huis te Bemmel; Poelwijk
(kasteel waarvan alleen nog het torentje resteert); De Kinkelenberg
(nu het gemeentehuis van Bemmel), en Kasteel Doornenburg, wat geheel
gerestaureerd is.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels,
hoge weg- en erfbeplantingen en enkele kleine bosjes (o.a. bij Oosterhout). Het bodemgebruik is afwisselend bouwland, grasland en volle-grondstuinbouw. De verkaveling is een blokvormige. Het landschap
is tamelijk grootmatig, langs de oostzijde plaatselijk kleinmat.ig.
De ondergrond van het gebied is vlak.
Door het oostelijke deel van het gebied stroomt de Linge. Kasteel de
Doornenburg is hieraan gelegen.
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Op veel plaatsen in het gebied zijn de in de uiterwaarden gelegen
steenfabrieken zichtbaar.
Tussen Oosterhout en Bemmel wordt het landschapsbeeld sterk beïnvloed door RW52, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de brug over de
Waal. Vanuit de Waalcentrale bij Nijmegen strekt een aantal hoogspanningsleidingen de Waal over waarna deze in alle richtingen uitstralen. Op veel plaatsen in het gebied zijn dan ook hoogspanningsleidingen zichtbaar. Ook de centrale zelf is vanaf veel plaatsen
zichtbaar.
MGOE 16: Pannerden-Tolkamer
Deze landschapseenheid vormde vroeger een eenheid met landschapseenheid MGOE 15. Door aanleg van het Pannerdensch Kanaal is deze eenheid verbroken. Uit de richting van de wegen en de dijken is deze
vroegere relatie nog duidelijk af te lezen.
De bebouwing is geconcentreerd in de dorpen, of staat gegroepeerd in
korte linten in het gebied. Opvallende gebouwen zijn Huize Aerdt en
de Aerdenburg. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels en wegbeplantingen. Het bodemgebruik is afwisselend
bouwland en grasland met verspreid vollegrondstuinbouw. Het gebied
kent een tamelijk regelmatige blokverkaveling met plaatselijk grote
kavels.
Het centrale deel van het gebied (tussen Pannerden en Aerdt) en het
gebied ten noorden van Lobith zijn tamelijk grootmatig. De rest is
kleinmatig. De ondergrond van het gebied is vlak, bij Lobith zijn
door afgraving wat hoogteverschillen ontstaan.
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Het gebied wordt ontsloten door een aantal slingerende wegen.
Van Tolkamer naar Herwen is RW63a aangelegd. Op een aantal plaatsen
wordt het landschapsbeeld hierdoor sterk beïnvloed.
MGOE 17: Het gebied tussen Leuth en Millingen aan de Rijn
Het oostelijke deel van de Ooijpolder bestaat uit een Vrij regelmatig ingericht gebied. De bebouwing is geconcentreerd in enkele dorpen of staat verspreid door het gebied.

Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels
en hoge weg- en erfbeplantingen. Rond enkele zand- of kleigaten is
struweel opgeschoten.
Het bodemgebruik is afwisselend bouwland en grasland. De verkaveling
is een regelmatige blokverkaveling. De open ruimtes in het gebied
zijn tamelijk grootmatig. De ondergrond is vlak.
Door de zuidwest-noordoost gerichte wegen en waterlopen is in het
gebied een duidelijke gerichtheid ontstaan.
MGOE 18: Ooii
Deze landschapseenheid omvat het grotendeels vergraven gebied rond
Ooij. Bebouwing is alleen aanwezig in de omgeving van Ooij en langs
de Waaldijk (o.a. een steenfabriek).
Door de dichte beplantingen (vooral in het noordelijke deel) in de
vorm van bosjes, grienden, houtsingels, wegbeplantingen en opslag
langs de zand- en kleigaten is plaatselijk een kleinmatig landschap
ontstaan. Langs de zuidrand is het gebied tamelijk grootmatig. Hiervandaan is de stuwwal van Nijmegen goed zichtbaar.
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Fig. 43

De verstedelijkt

tuw.airand Lij Nijmegen

Het bodemgebruik tussen de zand- en kleigaten is hoofdzakelijk grasland. Verspreid komt wat bouwland voor. Pet gebied kent een onregelmatige blokverkaveling.
De ondergrond van het gebied is van nature vrij vlak. Door vergraving en afgraving zijn echter hoogteverschillen ontstaan. Het gebied
wordt doorsneden door een aantal op slingerende dijkjes gelegen weggetjes.
MGOE 19 en RIOE 38: Batenburg en Oude Maasdijk - Aooeltern
Deze landschapseenheid omvat de smalle noordelijke Maasoeverwal tussen Oude Maasdijk en Batenburg. De bebouwing is geconcentreerd in de
dorpen of staat verspreid in kleine groepjes of linten door het gebied. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van houtsingels, wegbeplantingen, kleine bosjes (o.a. bij Batenburg), boomgaarden en erfbeplantingen. Bij Batenburg komt een aantal lanen voor.

Fig. 64:

De molen er,

van Batenburg

Het bodemgebruik is afwisselend grasland en bouwland. De verkaveling
van het tamelijk grootmatige tot kleinmatige gebied is een blokverkaveling. Op een aantal plaatsen hebben de blokken een langgerechte
vorm. De ondergrond van het gebied is vlak.
Opvallend aan deze landschapseenheid is dat het gebied breder is
daar waar het grenst aan de noord-westzijde van een bocht van de
Maas.
Bij Appeltern en Batenburg zijn restanten aanwezig van oude kastelen.

— 62 —

Op een aantal plaatsen (Blauwe Schans, Nieuwe Sluis) zijn restanten
van oude gemalen aanwezig.
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Fig. 45:

Oud vervallen gerr.a

\.

MGOE 20: Niftrik-Overasselt
In deze ten zuiden van Wijchen gelegen landschapseenheid zijn duidelijk de sporen van de zich in het verleden steeds verleggende Maas
zichtbaar. Oude Maaslopen zijn te vinden in Wijchen (het Wijchensche
Meer), bij Woord (de Balgooijsche Wetering). Ook de steilranden bij
Worsuxn hebben waarschijnlijk met oude Maaslopen te maken.
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Steilrandjes n het gebied rond cr

De bebouwing staat verspreid door het gebied of is geconcentreerd in
de kleine dorpjes. Bij een aantal boerderijen is intensieve veehouderij aanwezig. In het gebied komen verschillende beplantingselementen voor zoals kleine bosjes, boomgaarden, houtsingels en wegbeplantingen. Enkele boerderijen hebben fraaie erfbeplantingen.
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Het bodemgebruik in het gebied is overwegend bouwland. Grasland komt
echter ook voor. De verkaveling van het tamelijk grootmatige gebied
is een blokverkaveling.
De ondergrond van het gebied is vlak. Op een groot aantal plaatsen
komen echter over korte afstanden kleine hoogteverschillen voor. Zowel het wegen- als het waterlopenpatroon is onregelmatig.
Vooral rond Wijchen is het landschap sterk onderhevig aan stedelijke
invloeden: de uitbreidingen van Wijchen naar het zuiden, doorsnijding door de A50, de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch en een hoogspanningsleiding.
RIOE 31: Altforst
In het konmengebied van het westelijke deel van het land van Maas en
Waal-west ligt een stukje oeverwal met daarop enkele aan elkaar gegroeide nederzettingen. Het gebiedje is vrijwel volledig bebouwd met
een lint van agrarische en niet-agrarische bebouwing. Daartussen
zijn boomgaarden aanwezig, langs de weg staat wegbeplanting. Door de
doorzichten naar de omgeving is het landschap toch tamelijk grootmatig te noemen.
De kleine open ruimtes in het gebiedje zelf zijn in gebruik als
grasland. De ondergrond van het iets hoger dan de omgeving gelegen
gebiedje is vlak. De overgang naar het kommengebied verloopt geleidelijk.
RIOE 32 en het noordelijke deel van RIOE 37: Wamel-Dreumel en Heerewaarden
Deze landschapseenheden bestaan uit een afwisselend en gevarieerd
deel van de zuidelijke oeverwal van de Waal. De bebouwing is geconcentreerd in de dorpjes of staat in linten langs de vanuit de dorpen
uitstralende wegen. Verspreid door het gebied zijn kleine bosjes
(langs zand- en kleigaten), boomgaarden (waarvan er nog Vrij veel
aanwezig zijn), houtsingels en erfbeplantingen aanwezig. Het landschap maakt hierdoor een kleinrnatige indruk.
De bodem is zowel als grasland als als bouwland in gebruik. Daarnaast komen klein fruit en vollegrondstuinbouw voor. De verkaveling
is een blokverkaveling. Veel kavels hebben een langgerekte vorm.
De ondergrond is vlak met plaatselijk wat kleinere hoogteverschillen.
Vlak ten noorden van Heerewaarden ligt een afgesloten Maasarm. Vroeger stond de Maas hierlangs in directe verbinding met de Waal.

2.12 Het recreatielandscha
MGRE 6: De Bijland
Deze landschapseenheid bestaat uit een in de uiterwaarden bij Tolkamer gelegen, ten behoeve van de recreatie ingerichte ontzandingsplas. Bebouwing is, afgezien van een camping en wat recreatieve
voorzieningen niet aanwezig.
Beplantingen komen wel wat voor: solitaire bomen en wat groensingels
en houtwalachtige structuren om de recreatiegebieden af te schermen.
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Fig. 67:

De Eijl8fld

Door het grotendeels ontbreken van massa-elementen is het gebied
grootmatig tot zeer grootmatig. In de grote ontzandingsplas liggen
enkele eilandjes.
MGRE 7: De Groene Heuvels
Deze landschapseenheid bestaat uit een ten oosten van Bergharen gelegen, voor recreatieve doeleinden ingerichte, ontzandingsplas.
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68: De Groene Huvs

De plas heeft een zeer regelmatige elliptische vorm. Rond de plas
zijn lage glooiende heuvels aangebracht met daaromheen en daarop
kleine bosjes. Het gebied is grootmatig.
MGRE 8: De Berendonck
Dit uit een stadspark en een tot recreatiegebied omgetoverde zandwinningsplas bestaande gebied ligt direct ten westen van Nijmegen.
In het gebied is Vrij veel beplanting aanwezig, grotere en kleinere
bosjes, houtsingels, solitaire bomen en laanbeplantingen. De opzet
van het gebied doet denken aan een aanleg in de Engelse landschapsstijl, met allerlei min of meer natuurlijk slingerende patronen. In
het gebied komen afwisselend kleinmatige en tamelijk grootmatige
zones voor. Het grootste deel van het gebied is nog in aanleg.
MGRE 12: Het Rhederlaa
Deze in de uiterwaarden bij Lathum en Giesbeek gelegen landschapseenheid is een van de oudste recreatiegebieden in de uiterwarden.
Het gebied is nog steeds in ontwikkeling. Bebouwing komt voor in de
vorm van campings en recreatieve faciliteiten bij jachthavens. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van kleine bosjes en wat solitairen.
Het grootste deel van het gebied is water: oude IJsselarmen en zandgaten waarlangs en waarin zand gewonnen wordt.
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RIRE 10: De Gouden
Door de herziening van de streekplangrenzen is het in aanleg zijnde
recreatiegebied De Gouden Ham in streekplangebied Midden-Gelderland
komen te liggen.
Dit recreatiegebied bestaat uit een geheel uitgegraven uiterwaard
langs een afgesneden Maasarm ten Oosten van Appeltern. Nadat een
grote waterplas was ontstaan zijn vervolgens enkele landtongen veer
opgespoten. Hierop en hierlangs moet de recratie (die geheel op het
water gericht zal zijn) vorm krijgen.
In en rond het gebied zijn al enige campings en stranden aanwezig,
verder moet alles nog aangelegd worden.

2.12 Het uiterwaardenlandscha
MGUI 8: De uiterwaarden bil Spankeren
Landschapseenheid MGCI 8 is het in Midden-Gelderland gelegen deel
van de Brusnmensche Waarden. Voor beschrijving van dit gebied wordt
verwezen naar de beschrijving van landschapseenheid VEUI 6 in deelrapport 2: de Veluwe.
MGUI 9: De Fraterwaard
Het landschapsbeeld van de Fraterwaard wordt vooral bepaald door de
openheid. Afgezien van een drietal verspreide, op pollen staande
boerderijen en wat solitaire bomen en struiken zijn geen massa-elementen aanwezig. Het landschap is dan ook tamelijk grootmatig tot
grootmatig. Het bodemgebruik is overwegend grasland. De verkaveling
is een blokvormige.
Het gebied kent een uitgesproken micro-reliëf, met name de noordelijke punt van de Fraterwaard. Hier is zeer fraai het patroon van
meanderruggen en geulen te herkennen wat ontstaat als een rivier
zijn loop verlegt.
De Fraterwaard wordt aan alle kanten omgeven door water.
In het oostelijke deel wordt het landschapsbeeld sterk beïnvloed
door de camping die aan de oostzijde van de afgesneden IJsselarm
aanwezig is.

MGUI 10: De Havikerwaard en de Beimerwaard
Deze landschapseenheid bestaat uit een grote, plaatselijk Vrij dicht
beplante uiterwaard ten zuiden van Dieren.
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Fig. 49: Nieuwe boerderij op pol in de Havir.,r'i

Bebouwing staat verspreid door het gebied. In het zuidelijke deel,
tegen de IJssel aan, is een grote steenfabriek aanwezig. Beplantingen komen voor in de vorm van populierenbossen (Het Broek), houtsingels, meidoornhagen en langs een aantal wegen hoge wegbeplantingen.
Het gebied is overwegend als grasland in gebruik, enkele hoger gelegen delen worden als bouwland gebruikt. De verkaveling is een blokvormige. Regelmatig en onregelmatig gevormde kavels wisselen elkaar
af. De ruimtematen zijn afwisselend kleinmatig en tamelijk grootmatig.
In het gebied komen geen grote hoogteverschillen voor. Wel is een
groot aantal steilrandjes en meanderruggen en -geulen aanwezig. Op
een aantal plaatsen zijn nog oude rivierlopen te herkennen (o.a. de
Lamme IJssel en de Dierensche Hank). Een aantal wegen in het gebied
ligt op dijkjes.
MGUI 11: de Kappenwaard, Zuiderwaard en Vaalwaard
Landschapseenheid MGUI 11 bestaat uit de ten noorden van Lathum en
Giesbeek gelegen uiterwaarden. Voor de bochtafsnijding van de IJssel
lag de Zuiderwaard aan de noordkant van de IJssel, nu aan de zuidzijde. Landschapseenheid MGRE 12, het Rhederlaag, ligt in het midden
van het hier beschreven gebied en oefent een grote invloed uit op
het landschapsbeeld ervan.
Bebouwing is in het gebied slechts spaarzaam en verspreid aanwezig:
enkele boerderijen, een paar steenfabrieken en een camping. Ook zijn
er jachthavens aanwezig. Beplantingen komen voor in de vorm van
grienden en houtsingels. Langs enkele zand- en kleigaten komt opslag
van wilgen voor.
De in agrarisch gebruik zijnde gronden worden overwegend als grasland gebruikt. Het gebied kent een blokvormige verkaveling. De open
ruimtes zijn tamelijk grootmatig.
Doordat gedeelten van het gebied afgegraven zijn, zijn op een tamelijk groot aantal plaatsen steilrandjes ontstaan. Ook komt reliëf
voor in de vorm van meandergeulen en -ruggen.
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Tussen de verschillende uiterwaarden ligt nog een oude Ijsselarm.
Deze is momenteel in gebruik voor allerlei recreatieve activiteiten,
gericht op het water.
MGUI 12: De Veler Waarden en de Groote of Koningspleij
Deze landschapseenheid ligt sterk onder de invloed van stedelijke
activiteiten. Allereerst de stedelijke bebouwing (en industrie) van
Arnhem en Velp die vanuit het gebied goed zichtbaar is. Daarnaast
worden de Velperwaarden doorsneden door de E36 en ligt het tracé van
RW48 langs de noordwest-kant van het gebied.

In het gebied zelf is vrijwel geen bebouwing of beplantingen aanwezig. Het gebied is daardoor tamelijk grootmatig. Het bodemgebruik
van het in onregelmatige blokken verkavelde gebied is hoofdzakelijk
grasland.
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Ten gevolge van afgravingen uit het verleden is in het gebied een
groot aantal steilrandjes ontstaan. De Koningspleij vertoont nog het
voor een uiterwaard karakteristieke patroon van meandergeulen en
-ruggen. Hierin is ook nog een oude IJsselloop (de oude splitsing
van Rijn en IJssel) te herkennen.
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MGUI 13: De Klaverwaard en de Randwijksche Uiterwaarden
Deze landschapseenheid wordt gevormd door een tweetal langgerekte
smalle uiterwaarden tussen Opheusden en Heteren. In het gebied zijn
enkele grote steenfabrieken aanwezig, verdere bebouwing komt niet
voor. Alleen langs de veerdam naar het Lexkesveer komen wegbeplantingen voor. In de rest van het gebied bestaat de begroeiing uit
meidoornhagen en een aantal kleine bosjes.
Het bodemgebruik van het in onregelmatig gevormde kavels verkavelde
gebied is overwegend grasland.
De open ruimtes zijn grootmatig. Opvallend en voor de oriëntatie in
het gebied belangrijk is de stuwwalrand van de Veluwe aan de noordzijde van de Rijn. Vooral de plaatselijk hierop aanwezige hoge bebouwing (bij Wageningen en Renkum) levert mogelijkheden voor oriëntatie op. Het gebied is overwegend vlak. Door vergraving en afgraving zijn wel een groot aantal kleine hoogteverschillen in de vorm
van steilrandjes ontstaan. Ook zijn in het gebied een aantal grote
zand- en kleigaten aanwezig. Langs de dijk komt een aantal wielen
voor. In het slotenpatroon in het gebied zijn nog een aantal oude
rivierlopen te herkennen.
MGUI 14: de Doorwerthsche Waarden
Deze landschapseenheid ligt ingeklemd tussen de Rijn en de zuidelijke stuw'walrand van de Veluwe. Het landschapsbeeld wordt dan ook grotendeels bepaald door die steile, beboste rand. Bebouwing komt alleen voor in de vorm van een steenfabriek, Kasteel Doorwerth en bij
Renkum een groot industrieterrein met o.a. papierfabrieken.
Beplantingen komen vooral voor in het gebied direct ten westen van
de ASO. Rond oude kleiputten zijn hier dichte struwelen opgeschoten.
Het landschap is hierdoor in deze zone zeer kleinmatig. De rest van
het gebied is tamelijk grootmatig. Verder komen in het gebied wat
losse struiken en wat wegbeplantingen voor. Alleen rond kasteel
Doorwerth is nog wat hoogopgaande beplanting aanwezig in de vorm van
enkele naar het kasteel leidende lanen.
Het bodemgebruik is grasland. De verkaveling is blokvormig. De ondergrond van het gebied is overwegend vlak. Door vergraving zijn
plaatselijk steilrandjes ontstaan. Onderlangs de stuwwal ligt een
lager gelegen zone. Dit is vermoedelijk een oude rivierloop.
Dwars door het gebied loopt op hoge poten de A50. Het landschapsbeeld wordt hierdoor sterk beïnvloed.
Kasteel Doorwerth is een zeer gaaf (gerestaureert) kasteel gelegen
op een lichte verhoging in de uiterwaard en wordt omgeven door een
gracht.
MGUI 15: Driel, de Rosandepolder en Meinerswijk
Landschapseenheid MGUI 15 omvat de tussen Driel en Arnhem gelegen
uiterwaarden. Het landschapsbeeld wordt sterk bepaald door de stuwwalrand van de Veluwe. Bebouwing komt verspreid voor. In Meinerswijk
daarentegen is de bebouwing meer geconcentreerd op een hogere rug.

Hier zijn enkele steenfabrieken aanwezig. In dit gebied is veel gerommeld door de mens. Van de Rosandepolder en Meinerswijk is een
groot deel vergraven. Bij Driel is in de Rijn een groot stuwencomplex aangelegd. Dit complex is in de omgeving over grote afstanden
zichtbaar.
In het gebied zijn niet veel beplantingen aanwezig. Alleen in de Rosandepolder is rond oude kleigaten dichte begroeiing aanwezig. Verspreid staan nog wat solitairen.
Het bodemgebruik is grasland. De verkaveling een onregelmatige blokverkaveling. De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig.
In de Rosandepolder komen door beplantingen kleininatige zones voor.
Langs de dijk komen bij Driel en bij Elden enkele wielen voor. De
ondergrond van het gebied is overwegend vlak. Door vergraving en afgraving zijn steilrandjes ontstaan.
Door de Rosandepolder loopt nog een hoogspanningsleiding en de
spoorlijn Arnhem-Nijmegen.
MGUI 16: Westervoort-noord
Deze landschapseenheid bestaat uit een zeer smalle ten noorden van
Westervoort gelegen uiterwaard. In het gebied zijn veel beplantingen
aanwezig. Zowel wilgenstruwelen (rond kleigaten), houtsingels en solitaire bomen en struiken komen voor. Het landschap is dan ook overwegend kleirimatig met enkele tamelijk grootmatige delen.
In het midden van het gebied zijn enkele steenfabrieken aanwezig.
Verdere bebouwing ontbreekt.
Het blokvormig verkavelde gebied is grotendeels in gebruik als grasland. De ondergrond is vlak, plaatselijk komen steilrandjes voor.
Ten noorden van Westervoort ligt langs de dijk een wiel.
Op twee plaatsen wordt de uiterwaard doorsneden door opritten voor
bruggen: bij Westervoort en ten noorden daarvan, voor de brug van de
E36 over de IJssel.
MGUI 17: Hondsbroeksche Pleij en de Loowaard
Deze tussen de splitsingen van Rijn en Waal en Rijn en IJssel gelegen landschapseenheid omvat twee langgerekte uiterwaarden. De Hondsbroeksche Pleij is een open, vrijwel onvergraven nog gave uiterwaard. De bebouwing bestaat uit enkele op pollen gelegen boerderijen. Het bodemgebruik is overwegend grasland.
In de omgeving van de veerpont naar Huissen wordt het landschapsbeeld sterk beïnvloed door de industrie op de westelijke Rijnoever.
Het geheel maakt een zeer rommelige indruk.
De Loowaard is sterker vergraven. Hier is een steenfabriek aanwezig.
Rond deze fabriek zijn klei- en zandgaten gegraven. Ook hier is het
bodemgebruik grasland.
Verspreid door de Loowaard zijn enkele op pollen gelegen boerderijen
aanwezig. Bij een daarvan (de Loowaard) zijn restanten van een oude
havezathe herkenbaar.
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Tussen het Pannerdens kanaal en de Galgendaalsche dijk is een omleidingskanaal gegraven om bij hoge waterstanden voldoende water door
de Rijn af te kunnen voeren.
Het gehele gebied is Vrij vlak. In de Hondsbroeksche Pleij zijn op
enkele plaatsen meanderruggen en -geulen te herkennen. Het microreliëf in de Loowaard is gedeeltelijk van natuurlijke oorsprong en gedeeltelijk door menselijk handelen ontstaan. Bij Westervoort en Loo
liggen langs de dijk enkele wielen.
MGUI 18: De Huissensche Waarden, de Angerensche en Doornenburgsche
Buitenpolder en de Roswaard
Het grootste deel van deze landschapseenheid is sterk door de mens
beïnvloed. Ten behoeve van kleiwinning zijn grote delen afgegraven.
Alleen in het noordelijke deel van de Huissensche Waarden is het
oorspronkelijke reliëf van meanderruggen en -geulen nog herkenbaar.
De bebouwing in het gebied bestaat uit enkele steenfabrieken en een
aantal verspreid gelegen boerderijen. De meeste hiervan zijn gelegen
op pollen. Beplantingen zijn alleen aanwezig in de vorm van houtsingels en solitaire bomen en struiken. Het landschap is dan ook
grootmatig. Het bodemgebruik in het in blokvormige kavels verkavelde
gebied is overwegend grasland.
De ondergrond in het gebied is vlak. Op veel plaatsen komen kleine
hoogteverschillen voor in de vorm van steilrandjes en meanderruggen
en -geulen. Op enkele plaatsen zijn langs de dijk restanten van wielen aanwezig.
De Roswaard is eigenlijk geen uiterwaard meer nadat langs het Pannerdens Kanaal een grote dijk gelegd is. Deze ingepolderde uiterwaard wordt hier meegenomen vanwege de kleine afmetingen die een afzonderlijke beschrijving niet rechtvaardigen
MGUI 19: en (ged) RIUI 31: de Drutensche Waarden, de Hiensche
Uiterwaarden, de Afferdensche en Deestsche Waarden
de Waxnelsche Uiterwaarden en de Dreumelsche Waard
Deze landschapseenheden omvatten de tussen Heerewaarden en Deest aan
de zuidzijde van de Waal gelegen uiterwaarden alsmede de Hiensche
uiterwaarden aan de noordzijde van de Waal.
Verspreid door het gehele gebied komen zand- en kleiputten van verschillende ouderdom en grootte voor. Langs een groot deel hiervan
zijn struwelen opgeslagen. Waar dit gebeurd is is een kleinmatig tot
tamelijk grootmatig landschap ontstaan. De rest van het landschap is
grootmatig. Behalve genoemde struwelen komen wat houtsingels en solitaire bomen voor. In de Afferdensche en Deestsche Waarden is het
beplantirigspatroon veel dichter.
Bebouwing komt in het gebied voor in de vorm van een aantal steenfabrieken en enkele verspreide boerderijen. Langs de dijken zijn op
verschillende plaatsen wielen aanwezig.
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Het bodemgebruik in het in blokken verkavelde gebied is grasland.
De ondergrond is Vrij vlak. Verspreid door het gebied zijn nog wat
plekken aanwezig met natuurlijk reliëf (meanderruggen en -geulen).
Het grootste deel van het gebied is echter vergraven.
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Zowel de kerncentrale bij Dodewaard als de brug over de Waal bij Beneden Leeuwen oefenen een grote invloed uit op het landschapsbeeld
in het omliggende gebied.
MGUI 20: de Winssensche waarden. de Loenensche Buitenpolder en de
Oosterhoutsche Waarden
Deze landschapseenheid bestaat uit de lange smalle uiterwaarden die
tussen Deest en Lent de Waal omlijsten. In het gebied komt vrijwel
geen bebouwing voor. Alleen bij Beuningen is een steenfabriek aanwezig en bij Slijk-Ewijk een camping. Ook beplantingen komen, afgezien
van kleine bosjes en enkele solitairen weinig voor. In de Oosterhoutsche Waarden zijn enkele zand- of kleigaten aanwezig.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. De open ruimtes in het
gebied zijn tamelijk grootmatig tot grootmatig.
De ondergrond is vlak met op enkele plaatsen wat uitgesprokener reliëf. Op een aantal plaatsen zijn langs de dijken wielen aanwezig.
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Opvallende elementen in het gebied zijn de Waaibruggen bij Ewijk en
bij Nijmegen (spoor- en autobrug). Ook de elektriciteitscentrale bij
Nijmegen met de bijbehorende hoogspanningsleidingen en de bebouwing
van Nijmegen zelf oefenen een grote invloed uit op het landschapsbeeld.
MCCI 21: Tolkamer
Ten zuiden van Tolkamer ligt langs de Rijn een langgerekte smalle
uiterwaard. Op enkele plaatsen is het gebied zo smal dat de benaming
uiterwaard nauwelijks te rechtvaardigen valt. Afgezien van enkelstruiken komen beplantingen niet voor. In en vlak langs het gebied
zijn een aantal steenfabrieken aanwezig.
Het grootste deel van het gebied is als grasland in gebruik. Op enkele plaatsen zijn zand- en kleigaten aanwezig. Het gebied kent een
blokvormige verkaveling. De open ruimtes zijn tamelijk grootmatig.
De ondergrond van het gebied is vlak. Door vergraving en afgraving
zijn steilrandjes ontstaan.
Ter hoogte van de steenfabrieken tussen Tolkamer en Spijk bestaat
het gebied voornamelijk uit een aantal blijkbaar in onbruik geraakte
haventjes en aanlegsteigers.
MCCI 22: de Lobberdensche Waard, Millingerwaard, Cendtsche Polder
Klompenwaard, Groenlanden en Bemmelsche, Gendsche en
Ooyrijksche Polder
Deze landschapseenheid bestaat uit een aantal aan beide zijden van
de rivier gelegen uiterwaarden waarin in de loop van de tijden veel
vergravingen is. Bebouwing is alleen aanwezig in de vorm van steenfabrieken en enkele verspreide boerderijen.
Bij de steenfabrieken zijn klei- en zandgaten aanwezig. De afmetingen hiervan zijn sterk wisselend. Naast kleine kleiputten komen
grote ontzandingsplassen voor (Bizonbaai, Kaliwaal).
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In het gebied komen Vrij veel verspreid staande beplantingselementen
voor. Zowel populierenbossen, grienden, houtsingels als solitaire
bomen en struiken komen voor.
De in agrarisch gebruik zijnde gronden zijn hoofdzakelijk als grasland in gebruik en hebben een blokvormige verkaveling. De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig tot grootmatig.
De ondergrond van het gebied is vlak. Door menselijke activiteiten
als klei- en zandwinning zijn op een aantal plaatsen steilrandjes
ontstaan. Langs de dijken komen op een aantal plaatsen wielen voor.
In het gebied ligt de splitsing van Rijn en Waal. De Waal stroomt
daarna nog enige tijd door het gebied.
In het zuidelijke deel van de Lobberdensche Waard ligt een oude
Waalarm. Deze buigt om een deel van landschapseenheid MGRE 6, de
Bijland, heen.
MGUI 23 en RIUI 36:
Molenhoek

De Maasuiterwaarden tussen Heerewaarden en

Deze landschapseenheid bestaat uit de tussen Heerewaarden en Molenhoek aan de noordkant van de Maas gelegen uiterwaarden. Het is een
vrij smalle strook.
Opvallend in het gebied is dat er op veel plaatsen dichtgegroeide en
geëgaliseerde oude Maaslopen aanwezig zijn. Deze zijn te herkennen
aan de vlakke ligging en de regelmatige verkaveling. Vaak worden ze
begrensd door steilrandjes. Langs de Maas staan op regelmatige afstanden solitaire bomen (vaak wilgen of populieren). In de Neder- en
Overasseitsche Uiterwaarden zijn meidoornhagen aanwezig.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. De verkaveling is opgebouwd uit langwerpige blokken. Op een aantal plaatsen
zijn deze loodrecht op de Maas gericht, wat zeer typerend is voor de
afgesneden en opgevulde oude Maasarmen. De open ruimtes zijn tamelijk grootmatig.
Hoewel op veel plaatsen steilrandjes voorkomen is het gebied vrij
vlak.
In de Loonsche Uiterwaarden ligt een afgesneden Maasmeander waarin
een jachthaven aangelegd is. De grootste Maasuiterwaard aan de Gelderse kant van de Maas (De Megensche Ham) is geheel ontzand. Hier
wordt momenteel een recreatiegebied aangelegd De Gouden Ham. Deze
voormalige uiterwaard is reeds beschreven als landschapseenheid RIRE
10.
2.13 Het zandverstuivinzenlandscha
MGZA 6: Het Worth-Rheder Zand
Deze landschapseenheid ligt ten noorden van Rheden in de zuid-oostelijke Veluwezoom. Het gebied kent een grote afwisseling van grote en
kleinere zandverstuivingen, heidevelden en bosjes. Op een aantal
plekken komen solitaire bomen voor. Het gebied is zeer heuvelachtig.
Het wordt doorsneden door een stelsel van bochtige, slingerende wegen.
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Bijlage 1

Voor indeling in landschapstypen gebruikte beelddragers

Voor de indeling van het landschap in verschillende landschapstypen
zijn de volgende beelddragers (gesplitst naar beelddragers massa en
beelddragers ruimte) gebruikt:
Beelddragers massa:
lintbebouwing
verspreide bebouwing
geconcentreerde bebouwing
loofhout
- solitairen
- beplantingen:
erfbeplantingen
- wegbeplantingen
- houtwallen
- houtsingels
- boomgaarden
- grienden
- bos
- naaldhout:
- solitairen
- lijnelementen
- bos
- puntelementen
- overige elementen:
- lijnelementen
- vlakelementen
- bebouwing:

-

Beelddragers ruimte:
- bodemgebruik:

- verkaveling:

-

grasland
bouwland
heide
moeras
zand
modern-rationele verkaveling
blokverkaveling
mozaiekverkaveling
slagenverkaveling

- maat van de ruimte:
9
- zeer kleininatig
200
- kleinmatig
- tamelijk grootmatig
500
- grootmatig
1500
4000 +
- zeer grootmatig
- plaatselijk reliëf
- reliëf:
- heuvelachtig
- glooiend
- vlak
- rationeel, recht
- wegenpatroon:
- slingerend
- rationeel, recht
- waterlopenpatroon:
- slingerend
- begrenzing van de ruimte: - strak
- grillig
- puntelementen
- overige elementen:
- lijnelementen
- vlakelementen

-'

200 m
500 m
1500 iii
4000 m
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Schematisch overzicht van de belangrijkste beelddragers per deelgedied

Bijlage 2

Omdat niet alle landschapskenmerken in gelijke mate bijdragen aan de
tot standkoming van het landschapsbeeld is binnen de beelddragers
een hiërarchie aangrbacht. In de schema's is dat weergegeven met de
tekens 0 en
Betekent dat het betreffende kenmerk in belangrijke mate het
o
landschap bepaald of in overheersende mate aanwezig is.
Betekent dat het betreffende kenmerk mede het landschapsbeeld
bepaald of in mindere mate aanwezig is.
De codering onder het kopje "overig" is ontleend aan Burrough c.s.
(Het informatiesysteem Landschap) en is een manier om elementen die
niet in de rest van het schema passen weer te kunnen geven.
De gehanteerde codering is bijgevoegd.
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Bijlage 3

Lijst van beschreven landschapeenheden
landschapseenheid

code

beschreven op
bladzijde

MGBO
MGBO
MGBO
MGBO
NGBO
MGBO
MGBO
MGBO
MGBO
MGBO
MCBO
MCBO
MGBO
MCBO

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Voorstse en Achterste Schaddeveld
Het bos op de Prins Willemberg
Landgoed Hagenau en de Middachter Bosschen
Het bos rond de Velperberg
Schaarsbergen-noord
's-Kooningsjacht
Het bos op de Zijpenberg en Ossenberg
Het bos ten noorden van Arnhem en Velp
Het bosgebied rond Doorwerth en Wolfheze
Het bos ten noorden van Renkun,
Het Hernensche en Leursche Bosch
De Wylerberg
Het bos op de Nijmeegse stuwwal
Het bos ten zuid-oosten van Wijchen

15
16
16
16
16
17
17
17
18
20
20
21
21
22

MGDO
MGDO
MCDO
MGDO
MGDO
MGDO
MGDO
MGDO

17
18
19
20
21
22
23
24

De Kemper- en Arnhemsche heide
Arnhem-noord
Westerheide-Papendal
Heelsuxn-noord
Uleput - de Meiberg
Het gebied ten noorden van Groesbeek
Heiveld
Het gebied ten zuiden van Groesbeek

22
23
23
24
25
25
26
26

MGHE
MGHE
MCHE
MOHE
MGHE

28
29
30
31
32

Het Worth-Rheder Zand
Terletsche en Rheder Heide
De Imbosch
Rhedensche Heide
De heide ten zuiden van Woifheze

27
27
28
28
29

MGIU
MGIU
MGIU
MCIU

3
4
5
6

Het Ellecomsche Broek
Het Rijnstrangengebied
Erlecom
Tiengeboden

29
29
31
31

MGKA
MGKA
MGKA
MGKA
MGKA
MGKA
MGKA
MGKA

30
31
32
33
34
35
36
37

Laag Soeren
Het gebied rond de Rerikusnsche Beken
Het gebied langs de Heelsuinsche Beek
Didam
Bergharen en Horssen
Leur - Wijchen
Het gebied rond Malden
Het gebied tussen Wijchen en Heuitien

32
32
32
33
33
35
35
36

MGKS 1 Huissen-Het Zand
MGKS 2 Lent

36
37

- 82 -

deelgebied

code
MGKO
MGKO
MGKO

4
5
6

MGKO 7
MGKO 8
MGKO 9
MGKO 10
NIGKO 11
MGKO 12
MGKO 13
MGKO 14
MGKO 15
MGLA
MGLA
MGLA
MGLA
MGLA

17
18
19
20
21

MGNO 18
MGNO 19
MGNO 20
MGNO 21
MGNO 22
MGOE 6
MGOE 7
MGOE 8
MGOE 9
NIGOE 10
MGOE 11
MGOE 12
MGOE 13
MGOE
MGOE
MGOE
MGOE

14
15
16
17

MGOE 18
MGOE 19
MGOE 20
RIOE 31
RIOE 32

Het noordelijke deel van de Liemers
Het gebied tussen Arnhem en Eist
De Liendermeint, het Hollanderbroek en
de Meilanden
Het Zettensche en Dodewaartsche Veld
Reeth
Kamervoort - Het Broek
De Ooijpolder
Het Ewijksche Broek en de Ewijksche Velden
en RIKO 23: Het Appelternsche Veld en het
land van Maas en Waal-west
Het Laagveld en het Hooge Veld
Het Neerveldsche Blok
Het Neder- en Overasseltsche Broek

beschreven op
bladzijde
37
38
39
40
41
41
41
42
42
43
44
45

De zuidoost Veluwerand
Zijpendaal - Sonsbeek
Mariëndaal - Groot Warnsborn
Hemmen
Kasteel Loenen

45
46
47
47
48

Soerensche Broek
Het gebied ten zuidwesten van Rheden
en het Velperbroek
Didam-oost
De Horst - Bredeweg
De Teersche Sluispolder

48

Dieren-noord
Het gebied rond Doesburg
Het gebied tussen Lathuin en Giesbeek
Het gebied tussen Randwijk en Driel
Het gebied tussen Loo en Babberich
Het gebied tussen Zetten, Andelst en
Dodewaard
Opheusden-oost
en RIOE 30 Druten - Weurt en Wamel - Boven
Leeuwen
Valburg - Aam
Slijk-Ewijk - Angeren
Pannerden - Tolkamer
Het gebied tussen Leuth en Nlillingen
aan de Rijn
Ooij
en RIOE 38 Batenburg en Oude Maasdijk Appeltern
Niftrik - Overasselt
Altforst
en RIOE 37 (noordelijk deel) Wamel-Dreumel en
Heerewaarden (noordelijk deel)

49
49
50
51
51
52
53
53
54
55
56
56
57
58
59
60
60
61
62
63
63

code

deelgebied

MGRE 6
MGRE 7
MGRE 8
MGRE 12
RIRE 10

De Bijland
De Groene Heuvels
De Berendonck
Het Rhederlaag
De Gouden Ham

MGUI 8
MGUI 9
MGUI 10
MGUI 11
MGUI 12
MGUI
MGUI
MGUI
MGUI
MGUI
MGUI

13
14
15
16
17
18

MGCI 19

MGUI 20
MGUI 21
MGUI 22

MGUI 23

De uiterwaarden bij Spankeren
De Fraterwaard
De Havikerwaard en de Beimerwaard
De Kappenwaard, Zuiderwaard en Valwaard
De Velperwaarden en de Groote- of
Koningspleij
De Klaverwaard en de Randwijksche Uiterwaarden
De Doorwethsche Waarden
Driel, de Rosandepolder en Meinerswijk
Westervoort-noord
Hondsbroeksche Pleij en de Loowaard
De Huissensche Waarden, de Angerensche en
Doornenburgsche Buitenpolder en de Roswaard
en RIUI 31 (gedeeltelijk) De Drutensche Waarden,
de Hiensche Uiterwaarden, de Afferdensche en
Deestsche Waarden, de Wamelsche Uiterwaard en
de Dreurnelsche Waard
De Winssensche waarden, de Loenensche
Buitenpolder en de Oosterhoutsche Waarden
Tolkamer
De Lobberdensche Waard, Millingerwaard,
Gendtsche Polder, Klompenwaard, Groenlanden
en Bemmelsche, Gendtsche en Ooijrijksche
Polder
en RIUI 36 De Maasuiterwaarden tussen
Heerewaarden en Molenhoek

MGZA 6 Het Worth-Rheder Zand

beschreven op
bladzijde
63
64
64
64
65
65
65
66
66
67
68
68
68
69
69
70

70
71
72

72
73
73
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