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INLEIDING
Dit rapport bevat, bohalve de ontwerptekst zelf ook de resultaten van
h€t onderzoek, dat ten grondslag heeft geleg€n aan het ontwsrp vatr
het uiterwaardpark Meinerswijk.
In totaal zijn zeven deelstudies uitgevoerd.In dezo doelstudies lag
het accent op het verzaEelen van nieuwe gegevens, terwijl roeds bestaande idormatie opnieuw geirterpreteerd werd.
Dit Iaatste gebeurde op basis van, deels door oaszelf oDtwikkelde,
Dieuwe inzichten over het datuurlijk systeeE vaE uiterwaardeD, ov€r
Daruurbeleving en het funktioreren van een natuurpark itr het hart
vatr een grote stad.
Het in oEderling€ saEenhang uitwerken van de oEd€rzoeksresultaten heeft iteiDdelijk tot de oDtwerptekst g€leid, die U vooraan itr
deze buDdel aatrtreft.
Daarna volgen de samenvattingen val de deelstudies, waarbij de
volgorde 26 gekozen is dat de lezer geleidelijk aar het'digpe'wordt
ingetrokken. Van een landschappelijke wandeling rond de polder, via
de eleEeDten, planten en dieren, raar de eeuwsroode geschiedenis
var de'Heerlijkheid' eE h€t ste€novenvolk.
Het toekomstige beheer van het uiterv.aardpark is in een aparte toelichting trog wat verder uitgewerkt, omdat de bezoeker van het park
ir de toekomst het Eeest Ioet dit aspekt te mak€r krijgt.
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Voorwoord
De Rijn staat in het niddelpunt van de belangstelling. In haar stroomgebied wonen en werken 75 miljoen mensen. De samenleving heeft in
d€ afgelopen decennia haar levensader schrometjjk verwaarloosd en
misbruikt. Diezelfde Rijn dic onze rivierdelta heclt g€boetseerd en
opgovuld met vruchtbare klei, speelt nu een hoofdroL iD de reanimatie
van de natuur in onze naaste omgeving. Ondcrliggend rapport is een
gloedvol betoog over de katrsen voor de natuur in Mcinerswijk. Planten en dierer die in hc( rivierenlandschap thuishorer krijgen een
plaats. Het gebicd wordt ook voor de mens beter toegankelijk. Dit
project verstorkt het karakt€r van Arnhem als Rjjtstad. Het maakt
dccl uit vatr het Rijnoeverprojcct.

Uiterwaardpark Meinerswijk is cen uniek project ondat het natuurleven in de uiterwaard vele nieuwe gezichten krijet: ooibossen krijgen
de kans zich tc ontwikkelen tot majcst!euze atmetingen. De lectruim1c voor vogsls, vissen en zoogdiercn van het riviermilieu staat cstrtraal. Hct project sluit daarncc aan bij een reeks van
natuurontwikkelingsprojccten die in de algelopcn tijd in het stroomgebied van de Rijn zijn gestart.
Even bijzonder is evenwel dat naast d{r natuur, de mens centraal
staat als toeschouwer. Meinerswijk wordt een natuurgebied met ecn
vrij locgankclijk gedeelte waar gewandeld en gefietst kan worden.
Ecn natuurgebied vrijwel zonder hekkcn!
Dit project verdietrt een goed vervolg. Ik vcrtrouw er oP dat dit
door gezamenlijke inspanningen tot sland zal komen en wil U dit rapport van harle aanbeveleD.

W.A.M. Lemmens
Wethoudcr Milieu
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INLEIDING
Dit is het ontwerp voor Nederlands eerste uiterwaardpark, waarin we
de mogelijkheden uitwerken van ratuurontwikkeling

h

het hart van

een grote stad. De voorstellen die we hierna doen zijn deels geinsPi-

reerd op idceijtr uit het Plan 'Ooievaar', maar zijn vooral ook ingegeven door de specifiekc situering van Meinerswijk in het cen(rurn van
Arrhcn en aatr de voet van de Vcluwe.
Orndat onze visie op de natuur, op het landschap en op de beleving
vall beide allesbepaleDd is voor de gemaalte leuzes, is hoofdstuk l
van dit ontwerp gehesl aan deze visie gewijd.
Bestaande gebiedsk€nmerken zijn vanuit deze visio beoordeeld en
waar gegevens ontbraken, hebben we deze door middel van eigen ondcizoek aangevuld. Hoofdstuk2 geeft hiervan een bekropt overzicht
van deze deelstudies, waarvar u de volledige teksten verderop ir deze
bundel aantrett.
De dcslstudies maketr duidelijk waar de mogelijkhedetr voor naluurontlrikkeling en natuurbeleving ligg€n en vanuit iedere deelstudie
worden een aantal ontwerpvoorstellen geformuleerd. De boofdstukken 3 en 4 geven achtereenvolgens de uitwerking in hoofdlijnen en de
nadere detaillering per gebiedsdeel aan. Behalve inrichtingsvoorstellen hcbbetr we ook iichtlijnen voor hel beheer opgesteld,
waarvan hoofdsluk 5 een samonvatting is.
Het laatste hoofdstuk be!at tenslotte etrkele suggesties voor monito_
ring van de natuurontwikkeling in Me;nerswijk.

VISIE ACHTER HET ONTWERP
l.l Visie op natuur
Een duidclijke scheiding tussen natuur cn cultuur bestaat niet, maar
in het huidige Ncderland zoudcn wc van natuur k!nncn spreketr daar
waar de mens zich alleen als waartremor doet gelden Kcn.nerkend
voor die natuur is een sPontare vestiging en rangschikking van Platrtetr en dieren onder invloed van een aantal kennerkende' gebiedseiVatruj1 ccn slerk door de ncds beinvloede (geculliveerde) situatie
kunncn we natuurontwikkeling beschouwen als het schcppen van voorwaardcn waaronder deze processen weer oPtimaal kunnen funk-

ln hel riviorcngebied zijn dc bolangrijkste Processen : dc rivierdynamiek (overstrorningcn, erosie, sedimentatie e.d.), begrazitrg en kwcl
vanuit de aangretrzcnde stu$.xallen. Dc extreme wisselingen rn hct
abiotisch nilieu naken dat veranderingen itr de lcvcnsgemeenschaPpen elkaar snel opvolgcn:het is een hoogdynamisch systeem.
Natuurontwikkcling leidt ir dergclijko veranderlijke systcmcn rcla'
tief strel tot gebicdseigen levensgcmcenschappen.
Op de steeds terugkerendc vraag wat natuur nog is ir een sterk vervuild systcem als dat van de grote rivieren kan het antwoord luiden :
het onlbrekcn van kenmerkende sootten in het rivierengebied wordt
nie! zozeer door de vervuiliDg van het rivierwater alswel door het ontbreken van de geschikto biotopen (bos, rivicrduinen, schrale graslatrden etc) veroorzaakt. ln afwachting van verbetering van de walerkwaliteit (die natuurlijk wcl moet plaatsvinden en ook plaatsvindt l) kan
daaron met het onlwikkelen van die biotopen oot nu al een groot
deel van de verlorer waarden wordctr teruggekregen.

1,2 Visie op mens en natuur
Natuur is niet maakbaar. Daaron speelt de mens bij natuurontwikkeling slechts ccn bescheiden rol Na bij de irrichting optimale
voorwaarden voor natuurlijke processen gecreeerd te hcbbctr, bestaat
zijn inbreng bij hel behecr uit het passief volgen van de natuurlijkE
zelfregutalie on alleen waar nodig bij te sturen.
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l{ooien, plaggcn, jagcn, visscn un andcre mcnsclijkc i.grepen horcn
in principe nict ;n dezc !isie ihuis. Veel inreressanter is het om el ach1cr 1e kotnen wat de natuurlijke tesenhansers hiervan zijo on waar bij
voorbecld'rtprsch0 hooilandsoorten' een plek vindcn in meer
natuurli.jko situ!ries
N-atuur is veranderlijk. Pogingcn om ccn stalisch natuurbccld lc:
handhavcn zijn, zckor in hct rivicrcngebied, gedocmd te mislukken
Hel nieuwe doel n1oet juist die natuurlijke veranderlijkheid zijn
De mens doer in onze planren een stapje terug als beheerscr cn als
inr;chter van zrjn ongeving, gevolgd door een stap vooruit in de belevtng van dc nat uu f.

1.3 Visie op natuurbeleving
Zo bescheiden a1s de mens zich dient op te stellen bij de inrichting er
het beheer vrn !aruurgebieden, zo uitgebrcid moeten dc mogclijkheden zijn om van dic naluur te genic!en
Ceen natuur achter hekken daaro , maar met eer hogc beleling5waarde voor dr l)ezoekers : Arnhens heerlijkheid De grote n;Idagins
is om in een Datuurgebied intense natuurbeleving samen te laten gr.ln
mel ongestoorde natrurontwikkeling
Menscn moctcn zich in de natuur thuis kunnen loelen. steci.ral
voor kindereD is bet van beLang te kxnnen spelen i! eerr omgevinp
waar nict alles voo. zc bcdacht is, waar nog wat tc ontdckkcn !al(. Dil
bctckcnl ook ccn nicuwc bcnadcring van hct contrast slad-na!uur r-'ir
tuurgcbieden moeten voor een dccljuist loor dc poortcn van dc s(rd
sesiLueerd $orden: Meinerswijk als podiunl waarop d! nrtuuronrwil'
kciing in het riviercngebicd aan hct publick zichtbaar \rordt gcnrrLl.
Hct contrast tusscn stad cn Datuur m.rak! mcnson !aD hcidc mccr
bcwust, hergcen ecn belangrijk gcgcvcn is, dat ook bij dc inrichting
cen rol mosl spclen.

Het contrast stadnatuur staal
centraal in het

ONTWFRT

Bij dit allos is van bclatrg dat de monsen in hun waarneming van hcl
gebisd zich ook een duidclijk natuurbocld kunnen vorEer Dat ze in
hel no,,aick van bos, struweel en grasland de invlocd van grote gra
zers kunnen herkcnnen. Dal Tc ruigten, dood hout etc. niet als chaos
ervarcn, maar a1s onmisbarc ondefdelcn van het natuurlijk systeem.
Ook om dat te bcroiken, is ccn consistente inrichting en behcor vaD
het gebied van sroot belang. Daaron ook Tijn bijvoorbeeld wild ) grazers berer dan huisvee, ondat ze helpcn dc juiste associalics te maOnze verwaohting is dat oen direkterc conlrontatie mct hun natuurlijkc omge!ing, rncnscn ook meef bcwust naakr van mogelijke bedreigingen (milieuvcrvuiling) van dic omgeving Zo moet de kwalitcit van
hct Rijnwater snel vcrbeteren ivoor ons dfinkwalcr, voor de plantcn
en dieren dic langs de rivrcr lcven rnaar ook voor de levcns

geneenschappcn in de (waddcn)zee. Dc maalschapPelijlc druk om
daaraan te wcrkcn zal ons inziens toencmcn als de bevolking mecr bij
de rivieren bctrokken raakt. In N{cinerswijk bijvoo.beeld

1,4 Visie op h€t landschap
Mensen nemen ccn Lrndschap als cen geheel qaar' Ze letten daarbij
op hct gcbruik van hct landschap cn op de manier waarop ze het zell
kunnen gebrrikcn. Het Iandschap wint aan kwalrtoit wanneer ze het
ook als een eenhcrd ervaren;wanncer ze zien dal de verschillendc gc'
bruiksvormen elkaar ruintelijk vcrstcrken en cr zclf ook hun steentje
aan bij kunnen dragen
Voor een oplrmale beleving van Meinerswijk als uiterwaardpark
stellen uij voor lc kiezen voor kcnrnerken dic horetr bij het na!uurlandschap (Inet begrazing en overstroming), het stscnovenlandschaP
en klciputtcn) en hct rivicrcnlandschap (mct de Rijn,
de bakens, bruggen, dannen en sluizcn). Doof dczc kcnmerken zo
duidelijk mogelijk zichtbaar te latcn zijn, ontstaar cen latuurlijk lunktionerendc Rijnuiterwaard, waarvan duidclijk is dat de bakstccnindus'

(nct iabrickcn

lric v0el van her land govormd hecfl;con landschap

mc1 dric nauw

I'crwe\,en'betekenislagcn'.
Elernenten die vcrw;jzen naar co. ander landschapsgcbruik en afbreuk doen aan dc bovengenocmdc cerheid (bijv hc! crossterrein of
het prikkeldraad dat hoorl bij hct landbouwkundig patroon) worden
zovccl mosclijk verwijdord.
Door hct behoud cn de verduidslijling van historischc clomsnteD
on trac€'s, krijgl de Iandsohappelijke beleving borendien een his!o'
risch perspeklicl.
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AANVULLEND ONDERZOEK
Om tot het ontwerp !e komen hebben we eerst studie verricht oaar
oen aantal zaken waarvan ons iruiens nog te weiEig bekend was. Het
ging om een zevental deelstudies met de volgende vraagstellingen :
a. Bodem en Geologie

-

welke processen hebben geleid tot de huidige bodemsam€nstelling en -opbouw van het gebied
hoe is met name de bodem-opbouw van do kleiputten in Meiners-

wijk

-

op welke wijze kan bij de inrichtiEg en het beheer van de uiterwaard worden aangesloten bij de bodemkundige ea geologischo
geschiedenis

-

kan er nieuw licbt worden geworpen op de reconstructies van
oudo rivierlopen in Mein€rswijk.

-

hoe nanifestecrt zich de Nederrijn in het plangebied
welke eigenschappen heeft de rivier als hydraulisch syst€em
welke randvoorwaarden worden vanuit het rivierbeheer aan in-

richting en b€heer van de uiterwaard gesteld
c- Hydtologie eh

-

wate*tasliteil

in welke mate speelt kwel vanuit de Veluwe een rol in Meinerswijk
hoe is de waterkwaliteit van de Meitrerswijkse plassen
hoe is de waterbodemkwaliteit

d. De levensge eenschap

,
-

wat zijn de belangrijkste sturende processen itr het ecosysteem
wetke levensgemeenschap hoort vaD nature in een uiterwaard als
Meineiswijk thuis en wat is daarvan in de huidige situatie terug te
vinden
met welke ingrepen en welk beheer knnnen de natuurhjk€ Proces'
scn g€stimuleerd wordon opdat de natuurlijke levedsgemeenschap terugkeert.

Febrra

ri

1990

e.

Historie; hct oule !u,dst:ho!)
wat is de h;siorischc bclckcnis \:n

nu nLrr Lr., kcnba rc LnC

schapselemcnlcn cn hoc kan hicrniee rck!nidg uo'dcn gc]roudon

bij dc inrlchting vau het geL.icd
I. Histotie ;

het

stuno|(n

tnn

l!t

hu

!

welkc invloorl hcbhcn de sternlal)rick.r ()p ilur N'lcincrssiiksc
landschap gehad en hoc kan hicrop \L,ird.n iDgc\pccld in hct ui-

welke bclc!idgswaurdo hrttt heL landschat van \leinersluijk !anuit de omringcndc srad gczicn 'jr .nlteke.rd \\'clk. hel€vingswaafdc hcolt dc slad !anuit Nleiners$ijk
hoc kunncn landschaptrelijke ingrcp.n di. b.levingswaardc vo.
groten
Docl van dczc declstudies is niet zo?ccr oft datgcnc
bckcnd rs
"'al
nog cens op een rij te zetten maar om na lc gaan in hoo\ crrc bcsLarn
de gegevens voldooDdc aankno ngsruntcn l.;cden om dc in hootdstuk 2 gctormulccrde risie !erder uit tc lvc, kcn

-
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Voorzover er locmten in de beschikbare informatie werden aangetroffen zijn dcze zoveel mogelijk met eigen onderzoek aangevuld.
De resulralen van deze otrderzoekingen zijn in apparte rapporten ver'
scheDen. Dc voorslelletr die in de verschilletrde deelstudies worden
gedaan m.b.t de inrichting van het gebied zijn eerst op elkaar afgestemd on vervolgens uitgcwcrkt in ds hiertravolgendc hoofdstukken.

ONTWER!

J

UITWERKING IN HOOFDLTJNEN
3.1 Driedeling in de w a t e r h u i s h o u d i n g
Hct rivicrcrgcbicd kent van naturc een breed scala

aaD walertypen,
varierend van slilstaand naar stromcnd, vaD diep naar oDdicp, van
weinig naar veol fluctuerend, van pcrmanent nat naar tijdclijk ovorstroomd en met ccn grote variatie in dc walcrsamenstelling
Met relatief siInpclc inrichtingsmaatrcgclcn kunnen in Meinerswijh, gcbruik nakend van bcstaandc hoogteverschillen, voorwaarder
wordcn gcschapen voor ecn groot rantal wateriypen. Bclangrijk is het
crceren van glooiende ocvcrzoncs op het nilo van dc mccst voorkometrde waterstanden cn hct gcricht isoleren, ofjuist opcnmaken van
bepaalde plasson met het oog op riviord)raniek en kwel
Dczc ingrepen leiden globaal tot een driedeling in dc watcrhuishoudine (fig. 1) |
1. sLrultjLpLAssEN EN KRIari(: mct con niouwc opening naar de
Rijn (nodig voor de ontsluilrng van de jachthaver) ontstaal hicr cen
plasscngebicd, waarvaD de walcrstand 365 dagen perjaar (gcn 125
dagcn bovon sruwpeil) met de ri!icrwaterstanden meenuctuccrt Ook
hc! tcrrcin tetr westen van dc wcstelijke doorlaatbrug, rnst daarin dl)
krcck, kcnt eer dergelijk watcrrcgrcm.
2 KwLiLpL.\ssEN : aohter de sieuteldam als nicuwc kade en naar het
zuiden 1oc afgeschermd door hc( dichten van enkele verbindings'
sloten, ontstaat in het centrale deelvan dc polder eon gebied dat gerniddeld slechrs 16 dagen per jaar (en dan vrijwel ahijd 's winters)
inundccrt. Hicrdoor is dit tevens hcl mcest geschikte gebied orn kwelwatcr vanuit de Veluwe (dat hicr rnderdaad aan de oppervlakle komt
l) en rcgctrwater vasr te houdcn cn dc invlocd van dit schonere water
in het natu rgebiod te doen toenemen.
3. Kr-ErpurrD\ | via oen kreek en een slxisje staat dil gcdcclls van
Meincrswijk gcniddeld 3a0 dagen per jaar (waaran ca. 100 ddgen bo.
ven sruwpcil) in opcn verbrnding nct de rivrer en kan hct ccn bclangrijk voortplantingsgebied voor visscn en rnacrofauna worden.
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3.2 Verdere differentiatie door begrazing
De bovengenoemdc driedeling leidt tot gevarieerde oever- en watersystemcn. Op hct land zal de levensgemecnschap zich uiteindelijk
richling bos ontwikkeler : zachthoutooibosscn daar waar zomeroverstromingen voorkomen, hardhoutooibossen waar nooit of alleen's
win!ers rivierwater komt.
OrD tot een gevarieeide struktuur van bos, grasland en struweel te
komeD is extetrsieve begrazing het natuurlijke proces waarvan we gebruik willen naken. Extedsief betekent een lagere begraziDgsdruk
dan in de huidige situatie, waaritr bomen niet eens de kans krijgen op
te groeien. Extetrsi€ve bograzing betekent ook dat w€ niet kiezen voor
eetr'nie(s,doctr-beheer' Vanuit de huidigc, sterk agrarisch beinvloede, siluatie leidt niets-doen namelijk tot een explosie van ruigtkruiden en tot dc opslag van vrij eenvormige bostypetr.
Het strevetr is om te komen tot 66n grote aaneengesloten opPervlalte zonder hckkon omdat dit tot een grotere variatie in het terreingebrui} en dus de vegetatiestruktuur leidt. Met de beperkte hoeveelheid land in Meinerswijk (de helft is water) betekent een keuzc voor
natuurlijke begrazing dat het huidige agrarische gebruik bedindigd

3.3 Tweedeling in de recr€atieve
toegan keli j

kh

€i

d

Om optimale natuurbeleving en ongestoorde natuurontwikkeling samen te laten gaan, is gckozen voor een nagenoeg vrij toegankelijk gedeelte voor fietsers en wandelaafs, raast een afgesloten rusrgebied
dat slechts vanaf de dijk en vanui( observatiehuisies te overzicn is.
Automobilisten kunnen ovcr twee toegangswegen Parkccrplaalscn
bercilen vanwaaruit ook zij het vrij tocgankelijke gebied kunnen be-

In dit vrij toegankelijkc gebied kunnen de bezoekers zich nagcno€g
vrij tussen paarden en runderen begeven, zorder dat ze zich daarbij
aan padon hoeven houden. Het aanlal nogelijke routes voor omnetjes e.d word! daarmee eindeloos vecl groter. Als enige beperking
wordt ecD afsluiting tijdens het brocdseizoed (naart-juni) voorgesteld vatr het weidegebied tcn wcstcn van het benedenstroomse uitlaatwerk.
Twee doorgaande fietsroutes, met vrijliggende er eveneens verharde wandelpaden leiden de bczocler latrgs de randen van het parkl
66. voert langs de steetrIabrieken, tcrwijl do ander de winterdijk
volgt, beide met fraaic paiorama's.
Over twee'spannende' instcckpaden (deels door wilgenstruweel,
deels over houten vlondcrs) bcreikt men de kijkhuizen, dio (lichr
moo !) zicht noeten biedcn op zowel de vogelplassen als op cilanden
en begraasde gebicden.
De schciding tussen rustgebicd cn het toegankelijk gedeelte wordt
grotendeels door watcr tot stand gebracht. Om ervoor tc zorgcn da(
de grote grazers w6l het hele gebied kunnen belopen wordcn voor
deze diereD een aartal doorwaadbare plaatsen aangelegd. Daar waar
weger het gebied verlatctr belemmeren wildroosters de doortocht aan
de grazers.
Met de bovcDgcnoemde inrichtingsmaatregelen wordl Mcincrswijk
aantrekkelijk voor vcrschillende kategorieen recreanten : er komen

grote rondjes voor joggers, een klein ommetje voor hondenuitlatcrs,
zwerftochtcn voor natuurninnaars, wandelingen voor pickniclers en
aantrekkelijke doorgaande routes voor woon-werk-fietsers. Met name
de route over de dijk is voor do laatstc (er groolste) kategorie een
enormc vcrrijking van hun dagelijks gependel.

3.4 De h oogwa tervrij e steenfabiieksterreinen
Deze worden in het natuurgebied opgcroncn vanwegc :
hun belang als hoogwatervrijc vlucltplaals voor grazers, amfi-

bieen, muizen e.d De oppervlaktc hoogwatervrij terrein bepaalt
in belangrijkc mate de populatiegrootte van deze dicrcn in dc ui"

-

hun beteketris voor de ontwikkcling van hardhoutooibos etr voor
de stroorndalflora, een zoldzame, trlaar voor he1 rivicr€ngebicd

kenmerkerde groep planten

10

MEINERSWIJK

de inrichtingsnogelijkheden van de voormalige fabrieksgebouwen
als bezoekersccntrun, vleernuizeDvcrblijf, EuurplanteDreservaat
o.d.

3.5 Het historisch perspektief
De historie van Meinerswijk, maar ook die van Arnhem, is det zozeer
door de vroegere aanwezigheid van een Romeins castellum of van een
Middeleeuws kasteel bcinvloed als wel door de steenfabrieken In de
uitwerking van het uiterwaardpark is daarom gekozetr voor ccn rolatief grote inbreng van het steenovenlandschap cn een bescheiden aanduiding van castellun ctr kasteefterrein.
verder worden historische elemontetr als dammen en bepaalde sloten gehandhaafd. Bij de aanleg vatr het doorgaande fiets- €n wandelpad wordt het vroegere (rac6 van Meginhardwcg en Sleuteldam in ere
hersteld.
Een nadere invulling aan het historische gedeclte zal overigens
gegeven wordcn door de Stichting Archeologie Meinerswijk

3.6 Bodempatronen
Nu de kleilaag grotendeels is afgegraven, worden oude Rijngeulen,
op- en aanwasser zichtbaar. In het ontwcrp is zoveel mogelijk op dit
oorspronkelijke patroon ingcspeeld. waar op- of aanwassen boven
het wateroppervlak uitkonen, zi.in deze als eilandcn in het ontwerP
opgenomcn en waar de zandig€ ondergond verPlaatst is, wordt voorgesteld de?e weer op de oorspronkelijke plaats terug te brengcr.

Figu ur

2 Vanuit een

vlakke polde. (a)
ontwikk€lt zich
na afgraving van de kl€i
(b) een plassengebied
tr)et Yog€leilondeD (c)

:iii

i;
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Ook onder wdter is het oorspronkcliJkc rclici zovccl mogclijk als uiG
gangspunl voor de inrichting genomen, waarbij verwacht mag wordetr
dat dit parroon op dcn duur ook zichtbaar wordt in de oever- en waterplantenvegetaties. oude rivierlopon worden door doze benadering
weer in het uiterwaardpark zichtbaar gemaakt.
Oevers worden zoveel mogelijk rond dc gen;ddclde waterstatrd afgevlakt (in de kleipulten dus lager dan in dc kwclplassen), tenzij een
naaslgelegen vuilstort dit onmogelijk maakt

3.7 De Yuilstorten
In afwachting van verder onderzoek naar dc aard van het gcstorte materiaal worden geen graafwcrkzaamhcdcn in of nabij voornalige vuil'
stortplaatsen itr het gebied gepland. lntegendeel, daar waar de
afdcklaag te dr:n wordt geacht, zal extra grond worden roegevoegd
Dczc consolidcrende aanpak betekent voorlopig dat bij de instroomopeniDg van de groene rivier in Meinerswijk geen waterbarrierc gegraven kan worden, vanwcgc de ligging van een voormalige vuilstort.
Hicr zal, bijwijzc van uitzoDdering, een doornstruweel geplaatst moelen worden om hel vrij toegankelijke gedeelte van het rustgebied te
schcidcn

3.8 Het

sted

elij k contrast

De beleving van Meitrerswijk als natuurgebied middenin een grote
slad \tordt het dccst intens wanneer de natuur meer natuur is en de
stad mccr stad. Voor de bebouwingszone rond het natuurpark wordt
dan ook voorgesteld om deze ook echt een siedelijk karakter te geven, zij het met hoge architectonische kwaliteiten.
Hct corrrasl tussen stad en natuur komt optimaal tot zijn recht
wannecr bcidcn zich ook letterlijk in elkaar kunnen spieeelen, xrn
weerszijden van water; de Rijn of in her geval van Meinerswijk, de
Sleutelplas Vanuit bet uiterwaardpark ricblen de belangrijkste zichtlijnen zich ook over het water op markante prnten in het noordelijke

stadsfronl, zoals de Eusebius.
De verbirding met de unieke omgeving noet in de Dieuwe stadsdc'
len op de zuidelijke Rijnoc!er vorm krijgcn via walerkunstwerken, ruime uitzichten op rivier en natrurpark en rode baksteen als dominatrt

Mct de verstedelijking van dc zuidclijke Rijnoever moet het uitzich( op markante borwwerken in de oude stad behouden blijven. Do
jachthaveD zou zoveel mogelijk in de luwte van de bebor:wing moeten
worden aangclcgd etr zo min mogelijk in hct voornaanslc uitzicht van
bovenatvanat de nieuwe woonwijk.

3.9 Hel instromen als spektakel
Ook in de toekomst zullen bij een stand van mccr dan 10.00 ('s winters), respektievelijk 11.35 n + NAP ('s zomers) dc schuivcn in de
doorlaatwerken opcngaan. Hct inslromen van de uiterwaard kan cch-
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ter uitgroeien tot een fantastisch kijk- en luisterspel. De inrichting
van Meinerswijk is er in iedcr geval op gericht dit zo spectaculair mogelijk te lateE gebeuren en de waarneembaarbeid ervan te vergrote!.
Dit laatste wordt met rame bereik! door de situering van een nisuw

inlaatwerk centraal in de woonwjjk op Arnhem-Eiland. In coEbinatie
net (dan tijdelijk funktionerende) fonleitren en flow-forms kan bet instromen hier voor een groot publiek zichtbaar word€n gedaakt.
Het br isend €n kolkend inlopen van de waard via het oude benedenstroomsc sluisje, kan beleefd worden vanafhet bruggetje in het
wandel- en fietspad.
Door gebruik te maker van kleine boogtevorschillen in het terlein
zal elders in de waard op een subtiele manior te zien etr te horen zijr
hoe het water kleine barrier€s overwint en paden en hellingen largzaam onder water komen te staan.

3.10 Kij

kh ui zen

Deze moeten de toeschouwer op ceD aatrgename, sfeervolle manier in
het hart van het natuurgebied leiden zonder dat verstoring optreedt.
Door een uitgekiende vorBgeving moeten ze uitnodigetr tot waarne-
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UITWERKING

PER GEBIEDSDEEL

vooropgesteld dient to wordcn drt dc $(rlclijLe inrichting door de
natuur zelf gcschiedt De hiefna genoemdc inerepen hcbbcn allecn
tsn doel om hisrvoor gunsl;ge voorwaarden te creeren. Zowel voor de
natuurontwikkeling zclf als voor dc bclc!ing darnan

4.1 Buitenkaads Yan de Sleu(eldam
Voor hct uitTichr vanuit Meinerswijk i" het van belane dat de dan
Iaogs dr Rijn bcncrlen.rronr, !1n .lc r..1,'m.rige invaaropening naar
dc Slcutelplas wordt afgcgravcn onr de rivier weer vanuit grote deleD
van dc uiterwaard zi{,htb ar lc makcn. De h;crbij vr;jkonende grond
tan vcrplaatsl \yordcn naar hct voormaligc kirsLccltcrrcin.
Voorgestcld wordt om dc SJcutclplas naar hct ooston uit te broidcn, uitlopend in ecn watcrploin tusson de bcbouwing van Mernersw;jk, De Praets en Hcr Hcuvoltjo. Dc woonw,jk krijgt hicrdoor een
fraai waterfront.
De jachthaven kan het beste gcsituccrd wordcn op ccn plek die bij
wijze vatr sprcken al jaren op cen haventje ligt te Nachten I de laagte
tussen Praets, steenfabrick Nlcincrsw;jk cn Hel Heuveltje. Indien
deze lokalic riol gekozen wordt, rcrdirnt ccn zLr oostclijk nogclijk gc'
legcn alterna!i€f dc voorkcur in vcrband mct dc ui(Tichtcn over het uiterwaardpark, het ruimtebeslag van de havenaktiviteiten en de afbreuk die de jachthalen doet aan het vrij toegankelijke gedeelte van
hct uiterwaardpark.
Dc Mesinhardweg wo.dt voorb;j de jachthaven afgestoren voor
geDotorisecrd verkccr cn gaal verdcr als een doorgaande fietsroute
Bij de afwerking van de Slcutclplils moct rckoning gchouden worden mer de nogelijkheden voor steilraDdon als brocdplaarscn voor
oeverzwaluwer Mc1 nanc dn op hct zuidwcsteD gcdr;enteerde oever
biedt mogetijkhcdcn i.v.m. ocverallalving door golfslag

4.2 Het kwelpla ssengebied
Afwerling van de oeverzones, met cen zo groot mogclijko opper,
vlakte rond hel (cons!antc) watcrpcil, voor ocvcr' cn moerasvegetaties, natle weilatrden, anfibicenvoorlplanting clc.
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Van de voormalige vuilstorten is er rnogeli.ik e6n die naar een naastgelegen plas doorlekt en dic net een dikkere klcilaag zal noetcn worden afgedekt. Ovcrigers was her ondcrzock naar de vuilstorten tn
Meincrswijk, b;j het gereedkomcD !aD dit ontwerP, trog n;et af
Het graven van cnkele poelen resp. hct weer opengravcn van de
oudc kastcclgracht komt met nanlc in d;t terreingedeelte de amfi'
bicansland 1on goode.

Een constante s t room
van schoon kwelwal€r

Als extra publickstrekker wordcn voor het nootdclijkc kljkhuis een
aantal zwartc stcrncnvlotjes uitgelcgd.
Ovcr hcl traod v.rn de Meincrswijkse straat en vervolgcns over dat
van de oude sleutcldan, loopt het doorgaande fiels- en wandelpad
naar het westen, waar hct \rordt aangelegd tcgcn dc zuidoosGhelling
van de steenfabrieksterp, langs een aantal fraaic uilzrchtpunten Vanaf deze route kunnen zowcl het informatiepunl op hct fabrieksterrein
als hcl voctpad naar de vogelkijlthuizen bereikt worden.
ovor scn dan in het oosten van het kwelplassengebied wordt cen
wandelpad voor hondenuillalers aangelegd dat aansluil op zowel de
nieuw te bouwen rvij[etr langs de Rijioc!cr als op Arnhem-zuid

,1.3 De kleiputlen
Dc ocvefs worden hier vcrdcr afgewerkt met ccn zo groot nogelijkc
oppervlakte rond hct stuwpeil (8-9 m.) voor paaiplaalscn van vissen,
slikken voor steltlopc.s etc.
lUet het doorgravcn van een aantal dammen ontstaan een aantal ge_
schik!c vogeloilanden (aalscholverbos en visdievcnplaten) Tevcns
wordt hicrnee de l;gging van de woegere Rijnloop onderlangs dc
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Drielsedijk zichtbaar gemaak!. Aan dc noordoosGrand van dc?c
strang zullen de oevers jaarlijks ailalvcn a1s gevolg van de verhevigdc
golfslag (grotere plaslcngte). Hier ontsraat dan ook hcl optinale nilieu voor steilrandon als broedplaars van oeverzwaluwcn
Itrdicn de kwalitejt va'r dil wator gocd gonoeg is (nader ondcrzock
zal dat nog mocton uit$'ilzen) kan regenwatcr vanuit Arnhem-Zuid itr
hct klciputlcngobied worder ingelalcn via ccn toe,loersloot, die tevens als afschciding van het rustgebicd dicnst kan doon
Dc kreek naar de Rijn wordt zo gegravcn dat maxinale uitwisseling
van vissen kan plaatsvitrden

4.4 Het s I e e n f a b r i e k s e r r e i n
Elden/Galanlij nse waard
|,

Behorden blijven de oudc ovcn neI de dubbele kap, bel wcstelijkc
droogrek, de tabrickspijp, de kraan op de sokkcl )angs dc rivicr, cnkc
lc ruines van machinckaners e d.. De rcsl van dc )oodscn wordt atgc
brokcn en hcr b.cdc astaltdek wordt opengebrolcn, toldal tussen
rivicr en ovcn nog slcchts een enkelvoudigs rijbaan .oslccrt. Hct ta
lud naar de rivier wordl dusdanis aigevlakt, dat men zondct vecl
moeite bij het water kan komcn
Naar het natuurgcbrcd toe wordt een deel van de oudc ringwal algcgraven om ecn fraaie doorkijk tc vc.kr;jgcn. De ruintelijle beleving
van deze plek zal nog verstsfkl wordcn door het afbreken van de centralc droogrcklenrij en het weggravcn van dc dwarsdam waarop dic
droogrekkcn staan
S

€ k El deD
m€t dubbele kap

t€€n fa bri
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De oude steenfabriek zelf kan omgebouwd wordeo in eetr kleitr etr
sfeervol bezoekerscentrum, waarbij het rosterende gedeelte als vleer-

muizenverblijfplaats wordt ingericht. Behalve aar de ontwikkelingen
in het natuurpark zou het bezoekerscentrrm ook ruiEe aandacht moeten geveD aan de historische waarden var Meirerswijk en wellicht
ook aaD Nederlands waterstaatsverlodeD dat ooit in deze streken begon.

Het steenfabrieksterrein blijlt vanaf de Driels€dijk bereikbaar voor
auto's van bezoekers en bewoners. Parke€rplaats€n worden aangelegd onder de laaggelegen haaghutten in het westen vaD hct
fabricksterrein. Binnen in de fabriekspijp is ruimte voor een wenteltrap naar een 24 meter hoge observatiepost.

4.5 De Winterdijk
Tegen her noordclijke dijktalud wordt een nieuwe fiets- eE wandelroute aangelegd. Indien aar de binnenzijde van de Eldense dijk een tankstation gebouwd wordt, kan op die plaats ook een uitzichtpunt voor
automobilisten gcrealiseerd worden, dat via een klaphek en een trap
in de dijkhelling bereikt wordt. Overigetrs moet er brj de eventuele
bouw van het tankstation op wordon toegezien dat de bijbehorendc
lichtreclame niet boven de kruin van d€ dil uilst€ekt.
Om vertrapping van de grasmat bij hoogwater te voorkomen, wordt
de dijk alleen bij lage waterstaDdetr opgenomen in het begrazingsbeheer. Het raster komt daarbij onderaan de biuenkant van de dijk
te staan, waardoor het uitzicht naar hct uit€rwaardpark vrij blijft.
Ruigtes, die ondanks d€ze begrazirg blijven staan, kurnen met een
aanvullend hooibcheer worden verwijderd.

4.6 Historische elementen
Behalve bepaalde gedcelten van de steenfabrieken, blijvetr gehandhaafd : de Sleuteldam, de oude doorbraakkolk bij de Gallantijnse
waard en de trac6's van Meinerswijkse straat (Meginhardweg),
Meinerswijkse dwarsstraat en Winkelstraat (Uitweg).
Het kasteelterrein wordt weer herkenbaar gemaakt door het herstel
van de grachtcn, aanvulling van het eertijds afgegrav€r westelijke ge-

deelte en het aargcven van de cortouren met bomen. Bij voorkeur
dienen hi€r truitbomen Cutteperen !) geplant te worden, vanwoge de
dominar!e aaDwezigheid van fruitbomen in het MeiDerswijkse
hardhoutooibos. Samen mer de nieuwe grachten houdt cctr dichtc
doornhaag rond het kasteeltcrrein de grazeis op afstand Het maakt
deze terp tot een aangename picknickplaats binnen het vrij toegankeIijke gebied.
De contouren var het castellumterreir worden zichtbaar gemaakt,
maar verder blijft het castellum in de huidige toestand gehandhaald:
afgedekt dlet een (ev€ntue€l nog wa! dikkere) laag klei en voor archeologisch onderzoek beschikbaar.
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4,7 De kijkhuiz€n : 'de ogen ran Meinerswijk'
De beide huisjos worden 26 geplaatst drl 7c uitzioh( bieden oP vor'
schillende delen van hol uiterwaardpark, dc 66n op dc kwelplasscn
met sternenvJotjcs voor het huis, dc andcr op het slikkengcbicd vlakbij ecn vogclciland.
De besloten routes crnaartoe gaan dcels ovcr ncl wilgenstruweel
bcgrocidc danmen, deels ovcr houten vlonders, waarvatrdaan men in
hel water naar vissen cn watcrplanten kan kiiken.
De huisjes \rorden uit baksteen opgetrokkcn en zijn hoogwatetbestendig, terw;jl dc hoogste waters(andcn zich zowel aan de binnenkaDt als aatr de buitcnkanr op de nluren zullcn aflckenetr.
Met een atgcschcrnde entr6e en van boven invallend licht groeien
dsze huisjcs ur! tot'tempels van waarnerning'

4.E De stadswijk op het st€enfabrieksterrein
vanuit de beleving van het uiterwaafdpark z;jn ook voorstellen te fornluleren voor de vorngcving van de nieuw tc bou{cr stadswijk op het
slccnlabrioksterrein De volgcndo suggesties worden gedaan :
- e. wordt optimaal gcbruik genaakt van de ligging aaD hct walet,
zowel aan dc rivierzijde als aan de kan! van dc sleutelplas. Zo
zou de bebouwing aan de nootdzijde zich in dc longlerichting
langs dc rivior rnoeten uitstrckken, daarmee het karalter van een
srad aan de rivier acccnlucrcnd Ook aan de zuidzijde zou een waterfront gerealiseerd kunDcn worden door de Sleutolplas Lot aan
dc Practs door te trekken
Om dc uirzichten vanaf Bovenovcr tc bchouden en de relatie tussen poldcr en hcuvelrug niet te vcfliczcn zou dc bcbouwitrg in ds
belangrijksro zichtlijnen niei hogcr mogcn ?ijn dan resp 4 eD 2
verdiep;ngcr aan de noord- en zutdzijdc van hcl fabrieksterrein.
Buiten de zichlasscn mag dit oplopen tot 8-10 verdiopingcn, wan
neer daarbij dc lijn van de heuvelrug wordt aanschouden (zicht
vanrit dc waard).
Dc ligging op het zuider kai vcrdcr wordcn uitgebuit door een
deel van de bcbouwing met ruime r!interrasscn op het zuidcn uit

-
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waterstandsfluktraties van dc Rijn zouden in de wijk zichtbx^r gemaakt moeten worden d.m v ccn daartoe ontworpen kunstwerk of
door de Rijn in verbinding lc stcllcn mel ccn plas in het centrum
vaD de wijk en deze plas nauwc, roegankelijke taluds te geven.
ook langs dc rivicr zelf rnoet rnen op vcrschillcndc plaatscn bij
het water kunnen komen.
de aanvoerroulcs cn de parkeerplaatsen voor de auto's moeten zoveel nogelijk uit het zichr vanuit Meinerswijk/vanaf onderlaDgs
worden aangeleSd.
de westelijke punt van het schiereiland blijft onbebouwd en kan
uitgroeien tot ccn aangcnaam wandelgebied waar, vanwege de geisoleerde Iigging, ccn hooilandbeheer de meest geschikte beheersvorm lijkt.
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4.9 Arnh em-Eil

an

d (Stadsblokken)

Bebouwing op dat vroegere industrieterrein in h€t hartje van de stad
moet op de eerste plaats het stedelijk karakter van Arrhem centrum
versterkeD. Daarom wordt voorgesteld om zow€l de'zomer- rivier' als
de (groene)'winterrivier' tussen verstedelijkte boulevards door te laNet als het Meinerswijkse stadsdeel ligt AiDhem-Eiland als een
groot schip in de rivier, een beeld dat met uitgekiende hoogbouw
('boeg etr achl€rsteven') nog verstorkt kan wordeE.
Cotrtrasten m€t de omliggende natuur kunnen in dit deel met name
tot uitidg worden g€bracht aatr de Rijnzijde, waar ruig begroeide
zaDdbanken scherp af zulletr steken tegetr de iechte stadsmuren
Met een inlaatwerk gekoppeld aan twee waterkunstwerken kan het
iDstromende water met al zijn grillen zichtbaar worde! gemaakt

4.10 De Groene rivier
Met het opruiEen van d€ rasters kan hier een gIote stadsweide onF
staar. die 's winters Deestroomt, maar's zomers aan talloze kinderen
en sporters ruimte biedt om te spel€n.
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BEHEER
5.1

B

e

g

r

azingsbehe
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Er is gekozen voor eetr extensief begrazingsbcheer met ca. 1 dier pcr
3-4 ha., wat neerkomt op eetr kuddc van totaal ca. 30 diercn. Hct strevcn is om hicrmee een evengrole oppervlaktc bos cn slruweel te verkrijgen als grasland (iedcr ca.60 ha). Met het veranderen van hcl
aantal dieren heeft de beheerder hc1 belangrijkste sturingsdcchadsme in handen om de gcwenste bosgraslatrd-verhouding tc kri.jgetr.
Het (zeker de ecrste jaren) optrcdcn vaD overmatigc vcrruiging,
kan deels wordon tcgengegaan door aanvullend hooibcheer (vooral
op dijkgraslanden van belang).
We willen gebruik makcn van aan natuurlijke omstandigheden aangepaste rassen, omdat deze die.cn natuurlijker palroncn opleveretr
en bovendicn ook ninder onderhoud vergen. Verder is voor het publiek de assocratre met'ech1e nalu!r'var belang
Jaarrondbegrazing verdiert de voorkeur vanwege de exlra differentialie die hierdoor in de vegetaliestruktuur opt.ced1. Jaarrondbegrazing kan echtcr alleen gerealiseerd worden bij voldocndo
oppervlakre bereit(baar hoogwatervrij tcrreiD. De steenlabricksterp
van Elden/callantijnse waard moet daa.oE itr de begrazingsccnheid
woroen opgenomen,
We kiezen voor begrazing in kuddeverband, omdat ook een natuurlijke sociale struktuur binnen do diergroep bijdraagt tol cxtra differ€nliatie in de vegetatiestruktuur.
verder valt begrazing met paarden en rundercn !e profereren boven bcgrazing mst 66n van deze dicrsoorten, omdat beide cr verschil'
lende graasgewoontes op na houden. on diezelfde redcn kan eventueel ir cer later stadium de introductie van een aantal cdelherten
overwogen worden,

5.2 Stuwbeheer
Ten opzichte van het huidigc stuwbeheer hocft alleen de bediening
vatr hct sluisje in hel wcsten van de polder tc veranderen. zo)ang er
agrarische aktiv;teit in het gebied plaatsvindt moct dc?c bij oplopeDde waterstanden tussen de 9 25 en 11,35 m + NAP. dicht blijvctr,
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naar betreden de 9.25 m. kan dit sluisje permanetrt worden geopoEd.
Hierdoor treden in het kleipultcngcbied veol vaker kleine schommelingen in de waterstard op, di€ esscntieel zijn voor met name de slikmilieus.

Indien in de toekomst het agrarisch behcer geheel uit Meinerswrjk
verdwijnt, kan overwosen \vorden om de sluizen geheel buiten werking te stellen. De gemiddelde overstromirgsfretentie van de kleiputten zal dan toenemcn van 100 naar 125 dagen per jaar, die van de
kwelplassen van 16 naar 30 dagen por jaar, waarbij het gebied ook's
zomers vaker overstroomd raakt. Met name dat laatste h€€ft Dadelige
consequenties voor do levensgeneenschap van het moeras, hetgeen
wellicht de aantrekkelijkheid van Meinerswijk als'podiumvan het rivierengebied' vermindert.
Via een tussenoplossing, waarbij het klcine sluisjc alleen dicht gaat
tussen 10.00 en 11.35 rn., kan de dynamiek in het kleiputtencomplex
nog wat toenemen, zonder dat het waterpeil itr de kwelplassen noenenswaardig verandcrt (aUeeD bij bedindigins van het asrarisch gebruik),
Bij calaniteit€n (gifranper e.d.) noeten de sluizer zoveel mogelijk
gesloten blijven indien de rivierkundige situatie dit tenminste toclaat.

5.3 Rustbeheer
In het zuidoosten van het gebicd kan d m v watcrbar.idros vrij een'
voudig een rustgcbied gecreocrd worden Orn de grazers w6l toegang
tol dit gebied te geven moeten een aantal knichoog_doorwaadbare
plaatscD worden aangelegd.
om in het bfoedscizoen een groter rustgebied te creeren, wordt
voorgcstcld om het westelijke uitcrwaardgedeelte in dc periode
maart-.iuni voor bezoekers af te sluiten Dit zal dan m€t borden, niet
mci hekken, moeter wordcD aangegeven om dc grazers wel toegatrg
re geveD,

Behalve een speciaal daaryoor aangelegde rondwaDdeling in het
westen van het gebisd, zal Meiners*ijk ontoegankelijk zijn voor hotrden, in verband not her rnogelijk opjagen van de grazers en andere

5.4 Jacht en vis serij
Beidc vormcn van recreatic conculreren met dc naluurlijke predatoren en zijn daarom niet gewenst in een gebied waar ccn zo natuurlijk mogelijke onrwikkeling voorop staal
De kraamkamcrfunktie die Mcincrswijk voor de vissen van de Rijn
kar vervullen verdraagt urtsluitend sportvisserij rond de Sleute'
lplassen en in dc Rijn zelf
In principc zouden diercn, die geen natuurlijkc predatoren meer
hcbbcn in Ncderland, bejaagd kunnen worden, maat dergelijke dieren komen voorlopig niet of nauwclijks in Meinerswijk voor' Eer uiF
zondering vormen bijvoorbceld de grote grazcrs, maar die hoeven
nict d n v jacht gereguleord tc worden.
Met name jacht is cr de oorzaak van dat d;eren schuw worden voor
mcnsed, hetgeen de bclevingswaarde van de natuur vermindert

5.5 Bosb€he€r
Vanuit de huidige, bemesto situatie, kan de bosontwikkeling wel eens
lragcr op gang komen dan verwacht. Een plaatselijke itrlensiove begrazing det periodieke ondcrbrcking biedt wellichl aan jonge boonpjos dc kans on door t€ groc;cn.
Uitzaaiing van voor hct rivierengebied kcnmerkende boom- en
struiksoorton in de schralcre delen van het terrein is ccn ardere mogelijkheid o de bosontwikkeling op gang tc brcngcn.
Msl name dood hort kan een problcen worden voor de scheePvaart op de Rijn en zal, wanneer het gevaar oplevert, verwijderd moe-

verder kan het nodig zijn orn, wanneer het riviorbeheer dat vraagt,
plaalsclijk bos of s(ruweel te kappcn.
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5,6 Bewaking
De volgende beheerstaken kunDcn worden onderscheiden I
toezicht houden op de kudde (gezondheid, gedrag bij overstromingen) en de fauna in het algemeen.
- opruimen van overstromingsafval
- roezicht op het recreatief gebr!ik, het funktioneren van de rustgebieden en het daadwerkclijk bebindigen van intensieve recreatievornen als motorcross e,d.
het geven van voorlichting e! informatie
- het beheer van het bezo€kerscentrum
- het onderhoud van de buitenrastsrs
Omdat het totale uiterwaardpark mecr hcl karakter van een bosrijk
natuurgebied heeft dan van een stadspark, wordt voorgesteld toezicht
en beheer onder te brengen bij de dienst bosbeheer van de afdcling
Milieu eD Openbare werken.
Het bovongcnoemde takenpakket vraagt om eetr beheerderswoning
in het gebied zelf.

O\TWERP

6

MONITORING
Gczicn de geringc crvaring dic tot dusvor net dergehjke natuurontwikkclngsprojektcn is opgodaan, is hct wenselijk on door monilo'
ring duidclijkheid te krijgen over cen aanta) specifieke

'naluurontwikkelingsvragen', Toals :
het terreingcbruik van dc Iudde, graaspalronen on socialo slruk'
tuur
- bos- en struweelvorming
- distel- en zuringontw;kkelitrg in .clatie tot de bcgrazing/ tot vorschillcnde bodemtypes
- ontwikketing van muggcn in droogvallende, ondiepe watcren
erosic- en sedimcnlatiepatronen (bodemophoging door kleiafzet
tingcn) na hoogwater
hct gebruik van hoogwalcrv.ije plaalson door de fauna
Deze zaken zouden jaarlijks gevolgd noeten worden. Datzsltde geldt
voor cnkele eenvoudige graadmcters, zoals:
ontwikkelirg van planten' cn (broed)vogelpopulaties
ontwikkil;ng \dn winrcrpupuldr ie !lc(rmui/etr
Mocrljkere graadmctcrs, die bilvoorbeeld vijfjaarlijks opgenomen
zouden moeten worden:
- ontwikkclingvisbestand
- ontwiklcling nacrolauna in combrnatie met de waterkwaliteil
(kwelinvlocdcn)
- ontwikkclingzoogdicrcn-cnaInfibjconpoPulaties
- onlwikkcling slib- er waterkwalitcit
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INLEIDING
Mensen nemen een landschap op de eerste plaats als een geheel
waar. Daarbij kijken ze of allc elotnenteD dio bij een bepaald landschap horen ook inderdaad aaDwczig zijn: een heidelandschap is completer met schaapskudde dan zonder. Ze kijlen ook of er storerde
elementen zijn : een kruidenierswinkel hoort niet op de hei.
Het tweede puDt dat bij de waarnemitrg vatr een latrdschap met tradruk naar voren komt, is de aard van het gebruik. Mensen stellen zich
de vraag:wat gebeurt er in het landschap, wordt er geboerd, staar er
fabriekeD, of is het oon na(uurlatrdschap. Daaraan gekoppeld vrageD
[lcnsen zich af wat ze zBlI in een landschap kunnen doen.
Onderg€schjkt aan deze hoofdsysteeml€nrrrerken: eenhoid vaa systgem er aard van het gebruik, kuoned eetr groot aantal andere systeemkenmerker genoemd worden, zoals bodem, waterhuishouding €tr
relidf, flora en fauna, de ruintelijke ordoning, het bebeer, het tijdsbeeld.
Het zietr en beleven van het landschaD van de uiterwaard Meitrerswijk door de bewoners en bezoekers van Arnhem is h€t onderwerp van dcze deels(udie voor het ontwerp voor het uiterwaardpark
De studi€ is verricht vanuit de hierboven genoemde opvatting over
waarnemiDg en waardering van landschappen, die door J.F. Coeterier
in 1987 werd seformuleerd*.
Dat betekert dus vooral, dat er uitgegaan wordt van de manier van
kijken cn belcven van de Arnhemmers, en alat er gezocht gaat worden
naar die sys(eemkenmerken, vormetr vatr gebruik, gebruiksmogelijkheden, processen en patronen, die tesamen van het uiterwaardpa.k
Meinerswijk een eeDheid kunnon makea.
Dat betekent ook, dat er geeD dwangmatige (landschaps)architoctu.
rale opvattingen vanuit het "creatieve ik" van de ontwerper zullen worden gclentilecrd : geen symmetriedr, geen vieikanten, sterren,
cirkels, Lanen, bogcn, geen grote p€rsoonlijle daden van de ortwerper dus, geeD rrDesignrausch".
De uitgangspositie van onderzoeker etr otrtwerper verschiller nogal
sterk. De waarnemingspsycholoog Coeterier bcgor bij de hensen, en
vond vanuit die oo.itie svsLeemkenrnerken.
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De ontwcrper moet v66raf ten behoeve van het plan inschatten, of
gokken, welke systcemkenmerken l6ter door de nensen die het park
komen zion en beleven, als wozenlijk zullen worden ervaretr. Dat vereis! een duidclijkc ontwerpkeuze voor de kenmetken die men wil late. zien, en kenmerken die juist niet aanwezig moet€n zijn.
In de navolgcnde hoofdstukken zal eerst de keuze voor 66n eenduidig landschap gedaan worden, dat gekarakteriseerd kan worden als
het naluurlijke rivierlandschap. Daarna zullen de twee samenstellende landschappen r'an Moinerswijk, hcr rivierlandschap etr h€r natuurlandschap, met hun systeemkerEerken aan de orde komen.
Hicrop aanslu;tend zal worden ingegaan op de Danier waarop historische informatie zinvol gebruikr kan worden. Vervolgcns zal worden inSegaan op dc relatie die het natuurpark Meinerswijk met de
omgcvende stad hee11, en tenslotre zal een tocht om en door Arnhems
Heorlijkheid Meinerswijk gemaakt wordetr otrl te later zien hoe het
park er uit zal gaan zien
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DE LANDSCHAPPEN VAN MEINERSWIJK
Een landschap is zelden of nooit eenduidig. Aftankelijk van de instelling, achtergrond, er interessesfeer vaa de waarremer ziet hij aDdere
dinger. zo is de huidige polder Meinerswijk voor de eer'n natuurparadijs, voor de ander eer industrieel afvallardschap, voor eer derde
eer half verjunkte stadsratrdzotre, of een potetrtieel bouwterrein, of
eetr plek voor de winning van zand on klei. (zio afb 1 en 2 )
De vele mogelijke betekenissen van een landschap overlappen elkaar in "beteke slagen", Veel van zulke lagen, met sterk uiteenloperde betekenissen veroorzakea chaos in de beleving door een groep
Eensen, oEdat de leden var 20'n gro€p dat landschap heel anders ervaren , en er dus geen eefftemmigheid over bestaat. Veel van zulke lager daareDtegen die goed op elkaar aansluiten, naken de
zeggingskrach! vaD een lardschap eeDduidiger en groter voor een gro-

He! tratuurparaillJs
MelnerswiJ k

MEINERSWIJ(

1.1 Ontrrerpkeuze
Bij de irrichting van he! uiterwaardpark Meinerswijk moer een duidelijke keuze gemaakt worden voor de verschillsnde betckenislagen ir
bet Park.
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Voorgesteld wordt in het ontwerp re kiczer voor twee met elkaar sanenhangende laodschappen: het rivierlandschap en het natuurlandscbap. Elementen die horen bij deze betekenislagen, zulleE zo
duid€lijk mogelijk worden gemaakt, etr tot een eeuduidig geheel gesmeed moeten worden. Het is van belang daar nog een aanral belangrijke historische eleme!ten e! plekken aan toe te vooger. Die
historische elenentetr betreffeD op de eerste plaats h€t recente verleden vatr het steenovenlandschap, maar, zeker niet ninder belangrijk,
het castellum-terrein, h€t kaste€lterrein, en de damnen, dijken, wegen en waterlopen uit het verleden.
Elementen uit ard€rE landschappetr, die tru ook mir of meer te
zien zijn in de uit€rwaard Meinerswijk, dieDen daD te v€rdwijnen : her
motorcrosserslandschap bijvoorbeeld met z'n specifieke patronen en
geluideD, het visserslandschap met z'n speciale oevers, het tippellandschap waar op bepaalde uren hoeren met hun klarten heenrijder.
Het gaat er dus in het uiterwaardpark on, de essentidle kenmerken
van de drie uitgekozen landschappen zo duidelijk nogelijk re 1aretr
zion, terwijl iedere storing vatr andere "landschappen" ver.neder
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1.2 Het RiYierlandschap
De rivier, de Nederrijn, vormt het bart vaD her rivierlandschap bij

Belangrijke sanenhangende kermerken , die samen de eenheid vormen en de aard van het gebruik bepalen zijn (zie afb, 3 en 4):
- de loop van de rivier onder aan de heuvelrug;
- de rivier bij de stad met de kade net afg€meerde schepen;
- het stromend water, de kribben en de varende boteD;
- een jachthaven bij de stedelijke bebouwing;
- de brede uiterwaard met waterplassen, grasland en bosjes;
- grazende koeien, afgerasterde percelen;
- de bescherming tegen overstrominged : djjkon, dammen en
sluisjes;
- de drie bruggen;
- het hoogwater etr datr ook de met water gevulde groene rivier.
Het gebru;k is duidelijk. Op de eerste plaats is dat de afvoer van water, Irleestal in eeo smalle rivier, sods gepaard gaa!d met overstromiDgeE van de hele uitorwaard. Daarbij boren Datuurlijk alle
kunstwerken om dit natuurgeweld te reguleren oI te overwinnen: sluizen, dalnnen, dijken, kribben, bruggen. Daarbij hoort ook de scheepvaart, met varende boten op de rivier of de plas. Rivier er stad saden
vormen een logische eenheid met aanlegkadeD met boter. Eon
jachthaven aan dc rand van de stedehjke sf€er past daar ook heel
goed in.
Het agrarisch gebruik, vooral het beeld van grazend vee, hooiland,
en gras tot aar de horizon hoort traditioneel bij het beeld var het rivierenlaad.

3 Het rtvi€ rla n ds ch a p:
Arnhem aan d€ riYier
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Maaf dit is in de uiterwaard Meinerswijk al nict mccr eenduidig tc
vinden Dat komt omdat het oppervlak agrarische grond vecl minder
is dan het oppervlak water en oevers, ctr omdat het graslandbeeld al
vrijwel verdwenen is ten gunste van een beeld van een afwisseling van
weitjes, bosjes, ruigtes en plassetr. Her ruinrelijk parrooD van lijnen
en vlakken (afrasteringen on percelen mct homogeen gebruik) van het
agrarisch gebruik is al in hoge mate door andere ruimtelijke patronen, van kleiputten eD vaD spoD!ane natuurlijke processen, vervangen.
Ook de vertikale ruitrltelijke ordening van het systeem, in het oorspronkelijke agrarische uiterwaardenlandschap vlak eindeloos grasland, met een verre einder, etr een doDinercnde heuvelrug en vooral
met spectaculaire wolkenluchteD, is al gfotende€ls door de vele vorricale begroeiingselementen verdwenen
E6n zeer belangrijk systeemketrmerk is in de tijd maar af en toe
aanwezig: de overstromingeD. Door het water heeft deze plek van de
Rijn b;j Arnhen binding met heel het bovenstroomse gebied van de
Rijn. De stroming van het water heeft voor iedereen de beteketris :
band me! Duitsland en de Alpen. De ove.stromingen benadrukken de
beteken;s van het water: het zegt iets over de lente en het smelteD
van de sDeeuw op de hellingen van de Alpen, over het zomersmeltwater vatr de gletschers, of over zware regenval in Duitsland.
Het instromen vatr de uiterwaardetr kan heel spectacrtair zijn, en
het verdient dan ook aanbeveliDg in hct ontwerp om de zichtbare er
vooral ook hoorbare effekter vatr het instromend hooswater zo soed
mogelijk tot hun recht te laten komon.

Het riYierl an d s cha p:
riYi€r en uiterwaard
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1,3 Het Natuurlandschap Meinerswijk
Een natuurlandschap is een gebied, rvaar de vormen er de aard van
het !errein (hoog - laag; water - land; kle; - zand e.d,), eo de verspreiding van dc types begroeiing ( weilaDd, bos, struweel eD ruigte) niet
door menselijk gebruik bepaald zijn, trlaar door ratuurlijke processen. In de uiterwaard Meinerswijk is het belangrijkste proces d€ werking van het water : de overstromingen, en het afzetten van klei. Dit
overstroningsproces bepaalt op den lange duur het relief van het gebied, en het bepaalt waar moerasplanten en waar droogteminDende
vegerarres groelen,
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In het plan voor het uiterwaardpark wordt aan het overstromingsproces nog eeD tweede essentie€l proces toegevoegd: begrazing. De
vraat var weinig 1'rij rondlop€nde paarden en/of runderen levert een
proces op, dat bepaalt waar grasland, ruigte, struweel of bos katr blijven bestaan, of ontstaat, Deze twee processetr leveren patronen op
die vrijwel geheel natuurlijk zijn.
Het rivierlandschap is in een aantal opzichren ook een natuurlandschap. Vooral door het geweld van het (hoog)water kan de bekijker en de bezoeker van de uiterwaard de oerkracht€n van de natuur
belever. Door de overheersende invloed van de overstromingen voimen de uiterwaarden een van Nederlands' hauratulrrlijke landschappon. In het plan voor de uiterwaard Meitrerswijk wordt ernaar
gestreefd juist h€t aspect van het'natuurlijke rivierlandschap" te versterken.
Nu het agrarisch gebruik van de uiterwaard Meinerswijk op zcer
grotc delen (door toedoen van de s!eenfabrieken) is beeindigd, doen
zich her en der allerlei spontane processen voor, die het natuurlijk karakter nog vergfoten
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Kcnmertende elementen in Meincrswijk zijn:
- Het water: kolken, en vooral de onrzaDdings en ontkleiiDgsgaten (zie afb.6). Hocwel deze laatste itr hun !orm geen naruurlijk patroon Iaten zien, maar een patroon dat hoort bij het
steenovenlandschap, zijn zij toch zoer belangrijk in her natuurlijk functioneretr van het gebied, vooral door de bewoners
ervan.Ook krijgen de oevcrs, wanneer zij begoeid raken met
ruigtkruiden, riet of wilgenstruweel, al gauw een nat!urlijk aaD-

Na tu

rlij ke patron€n
in de uiterwaard
u

Cortenoerer

-

Bosr Her en der slaaD op plekketr waar het agrarisch gebruik
achterwege wordt gelaten bosjes op, Vooral wilgenbos kornt

voor, Eaar hier en daar ook rozen of meidoornstruweel (zie
arb.5).

-

ruigtes. Op sommige door de landbouw niet meer gebruikt€ terreinen groeien ruigtkruiden, ook wcer met hun kenmerkctrde

bodem. Op een aatrlal plaarsen zijn door het verwijdereD var
het kieidek dat zich sinds dc bedijkingen als een deken over de
uiteru'aarden heefr afgezet, oudo rivierloper mct op- en aanwassen uit rorneinse tijd zichtbaar geworde!. Dar zijn dus resren
van een oud natuurlijk patroon, dat heel wezenlijk is voor een
gebied langs dc rivier.
De patronen waarin dc bovcngenoend€ clementen itr de huidige situatie voorkoncn zijn evenwel maar ten dele door naluurlijke processen
ge!ormd Er is weliswaar ecn natuurl;jke ordcning te vinden in de verschillcn in begroeiing van lage en hogc tcrreinen Voor hct over;gc is
het verspreidingspatroon van de natuurlijk uirzicnde elementeD be-
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paald door activitciten dic horen bij andere landschappen. De riotranden volgen zo het patroon van dc tichclgalen; dc bosj€s etr ruigtkruidvegetaties ontstaan op die plekken waar zowel de
steenfabrikanten als de boereD cven niet op hun hoede zijn.
ODdanks een sterke aanwezigheid van natuurlijke elementer ia de
vertikale geleding (riet, bosjcs, bomsn) van de uiterwaard, is de horizontale geleding, het patroon, in hoge mate toevallig, zonder interne
ordening, zonder relatie met €cologische processen, Er bestaat een
veelheid aao natuuflijke elem€nten, evenwel zonder veel samenhang.
Het is kortom wel natuur, maar toch cen zootje; de samenhang tus'
sen de werkzame ecologische processen en de daaruit voortvloe;cnde
patronen is vaak zoek.
Het verschil tussen natuurlijke en agrarische patroren in het rivierenland is te zien op een luchtfoto (zie afb.7) van de uiterwaard Cor.
tetroever, bij Brummen aan de IJssel. De huidige loop van de Ussel is
van oorsprong natuurlijk, maar door kribben, strekdammen, oeverbestorting en dammetr aangepast en gefixeerd. In de uiterwaard zijn
langgerekte plassen te zien, in eetr natuurlijk patrooD die de verplaatsing van de vroegere rivierbeddirg weergeeft. De uiterwaard wordt
sinds enkele jaren begraasd door een kudde vrij rondlopende koeien.
Dat lcvert een patroon op van meer en miEder iEteDsief begraasde
stukken grasland, on paadjes die door het lopende vee worden gemaakt. Deze.atuurlijke patronen, die sanenhangen met de ontstaansgeschiedenis vatr het gebied, en met het begrazingsproces, zijn geheel

ten met een
na tu urlij k karakter
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verschillend van dc patronen die het agrarisch gebruik in ecn landschap trekt. Op de voorgrord rechts, aan de overzijde var de rivicr,
en zelfs Dog midden in de uiterwaard liggen de afgerasterde landbouwpercelen:bcgrensd door rechte lijnen, per perceel mcl ecnzelfde gebruik, en vrijwel zonder verschillen in bcgroeiing.

1.4 Het vervagende

Steenov enIand scha

p

In hel rivierlandschap Ioort de baksteenindustrie thuis, dat weet
iedereen ln de slceofabriek werken de vier oerelemeDtetr samen : de
door het water aangevoerde klei wordr gevormd en door de wind gedroogd, er vcrvolgens is het vuur gebakker tot bakstenen en kliokers.
De hoge pijpen en de rode, vaak dubbele daken van de vlam en ringoveDs, en de robuuste nuurpartijeD zijn g€accepteerde en gewaardeerde, ook al wel geromantiseerde onderdelen van de uiterwaarden :
het steenovenlandschap. Zeker nu de herinnering aan het vele menselijke leed, dar de erbarmelijke woon. en werktoestanden op de steenovens veroorzaakten, begitrt te vervagen.
Allerlei elemeDren "passen'in het steenovenlandschap. Bij werken-

de sreenfabrieken zijn dar ontgrondiDgsgaten, kleibergen, spoorbaantjes en darnmen, vrachtwagens rnet klei. Bij stilgelegde
steenfabrieken, zoals in Meinerswijk, zija dat vooral do tichelgateD,
plasseD met typische min of meer rechthoekige vorm en rEet ecn on,
derverdeling door darnmen, dio vaak begroeid zijtr net riet En\of wilgenstruweel, en verder de resten van de spoordaEmetjes, laad- en
losplaatsen, en soms restheuveltjes vaD kleidepots.

8 Her
s

tee

n

fa

ove

n I

an ds cha p:

bri eks

g€ bo uwe n

10

ZIEN EN BELBVEN

Zeer opvallend zijn de grote hoogwatervrij€ lerper die de ste€nfabrieken in de loop der tijden van hun eigen puin rond zichzelf hebben opgeworpen. Deze steenfabrieksterp€n zijn Eeestal de enige echt droge
plekken bij overstromingoD.
In M€inerswijk, waar drie steenfabriekon staan, is het steenovEnlandschap nu nog zeer nadrukkelijk aadwezig. Het uit zicb in de
volgende elemeDten I
- de steenfabrieksgebouwen. De steenfabriek Meinerswijt (zie
afb. 8 ) zal worden afgebroken. Van de westelijk€ steenfabrieken zijn er van de steenfabriek calantijdse waard geen
oude resten over. De vlamovetr vatr de steenfabriek Eld€tr is,
met de halve pijp, nog redelijk goed bewaard.
Voor de compleetheid van het steenovenlandschap is het van
groot belang dat er (delcn vad) de fabrieksgebouwen blijven bestaan. Dat zou kunnen gebeuren door de steedfabriek Elden iE
z'tr geheel , met halve pijp en droogrekken, in de plannen op te
nemen, en door van do steetrfabriek Meiderswijk andere zware
IDuurresten als ruine op het grasveld bij d€ rieuwe woonbebouwlng op te nemen.
- de steenfabrieksterpen. Deze kunnen een blijvende rol itr hot
oEtwerp sp€len, det alleen als karakteristieke onderdeleq van
het steenovenlandschap, maai de eDe terp als terrein voor wonitrgbouw, de andere als hoogwatervluchtplaats voor de grazers.
- de tichelgaten. Deze zijn van overheers€nde betekenis in de beleving van het steenovenlandschap in deze uitorwaard,
Maar hocwel dit recente verleden vaE het steenovenlandschap op dit
monent nog heel duidelijk en ook nog heel levend aanwezig is in de
polder, zal iD de toekoEst kleiwiunirg als leveDde activiteit verdwijnen, en zal ook het ste€noveDlandschap begiunen te vervagen. Het
steenovenlandschap zal dus steeds minder als onderdeel van bet levende landschap gaan funcriotreren, en steeds meer als eeE relict uit
bet verleden.

1.5 Historische elementen
D€ uiterwaard Meinerswijk is trog niet zo oud, voor een landschap
dan. De rivier heeft het land in enkele duizerdeD jaren gevornd, en
de vormingsprocessetr zijn ten dele nog levend, onder invloed van de
rivicr. De discussies onder bodemkundigen en archeologen over de
Ioop var oude rivicrarneD is levendig, en dat bctekent dat men het

In ieder geval ho€ft cr ecn romeitrs caslelluo gelegen, dat gedurende een paar eeuwen gebruikt is. Hoewel dit een archeologisch belansrijk object is, is er voor de leek nu niets meer van te zien; alleen
vaklui en freaks vindcn wcl eens wat bak- of tufsteenscherfjes in de
molshopcn. Om di1 gegeven belccfbaar tc maken, zouden bijvoor-

br.lJ J. (uniuu,,', i! i,ci \(iJ JuiJ(i;j^(r aangrgrvrr iuonrn wur-
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Ook heeft er een laat-middeleeuws kasteel gestaan. Daarvan is de
oude kasteelheuvcl, de toegangsweg en een deel vaD de grachten nog
zichrbaar.
Enkclo dammcn en wcgon, ecn slukje waterloop en de plaats van ecD
shis, zijtr naspcurbaar tot in de zestiende, zeven(iende of achttiende

Het gaal bij doze eleDenten: castellum, kastcel, danmer, wegen,
gracht niet steeds or een samenhangend gcheel. Het zijn eerder losse elementen,oIgroepcn elementen die ieder voor ?ich een betekenis
hebben, een verhaal te vertellen hebben, en daarmee aan de gisterenkant van het heden diepte cn inhoud verlenen.
Het is zaak om deze losse elementetr zo betekenisvol mogclijk in
het on(werp mce 1s nomctr.
De gegevens, inzichten en voorstellen van de Stichting Archeologie
en Historie Polder Meinerswijk spclen daarbij een belaagrijke rol.
Van belang hierbrj is nog, dat wanneer de voorstellen voor een
Incor naluurlijkc ordcning vatr de uiterwaafd worden gsvolgd, er ecn
naruurlandschap ontstaat, dat wcliswaar op geen stukken na hetzelfde
is als het landschap i r de romc;nsc lijd, naar dat toch opgebouwd is
uil een aantal ondercelen dic ook toen het landschapsbeeld bepaaldcn : wilgcnpopuhcrcnbos, riet, grasland rnet bosjes n)cidoorn on cik
cn grazende rundere r cn paardcn, slikranden, zandstrandjes, srro'
mond cn srilstaand \|,rrcr, en periodieke overslromingcn, alwarcn dic
dcstijds vccl nindcr roog. Wat er nu onrbreckt lcn opziohtc !an dc
romcinsc rijd zijn clz;nbroekbossen Daarvoor zijn dc schonmelingen
in de watcrstand sincs de bedijking van de Bctuwo, 1c groot.
Al met al kan van het uiter$'aardpark Mcincrswijk ndt of z6nder
opgrav;ng en reconstructie van hel castcllum in dc nieuwe situatie gezegd worden, dat de romeinen destijds over zo'r soort landschap,
ovcr ccn Iandschap met dcze componenten, uitkeken vanuit hun cas.ell!m.
Op eenzelfde mani:r kan van dc clemcnten die bij het kasteel horen: de Meginhafdw)9, de percclcring rond de kasteelplaats, de sleuteldam, een grocp samcnhangende elementen met grote bctekcnis
Ook de elementen uit her steenovenlandschap, vooral het overblijvende fabrieksgebouw, maar ook de plassen en dammen, krnnetr
als zinvolle relicten blijvon bestaan, en gewaardccrd blijven worder.

1.6 Eenheid, cornpleetheid en niet passende
elementen
Het Uiterwaardpark \{einerswijk besraat dus uit een combinatie van
een tweetal deellandichappen, die sanen het natuurlijk rivicrlatrdschap vormen, en ee,r behoorlijke conpleetheid bezitten. Slechts op
cnkelc pudlcn docn zich coDflicten voor tussen de aard cr conpleetheid van de deellandr chappen. Daarover dient in het onhrcrp wel een
keuze gemaakt te wor den.

72

ZIEN EN BELEVEN

Het eerste punt bctreft de vraag of het agrarisch gebruik van de uiler'
waard, met de speciefieke daarbij behorende patroDeD, wel itr het uiterwaardpark zichtbaar moeten blijven.
Dit agrarisch gebruik, herkonbaar aan de grazende roodbonte of
zwartbonto kocion, etr vooral aan de vierkarte afgerasterde P€rceleD,
met ieder een ander, binnetr het raster homogene kleur, geur en textuur, is ir strijd mct hcl idee dat het hier om een natuurlandschap

9 De rechtc lijren Yan
het s t€ en oven I a n ds c ha p

zou tunnen gaan. De restanten van het agrarisch patroon conflicteretr
met een natuurlijk patroon, waarvan overstromingeD en beglazing
door vrij rondtrekkende kudden do basis vormen.(zie afb.'t)
In het ontwerp wordt bierover een knoop doorgchakt : wel voortzet'
ting van begraziDg als beheersvorm, maar niet meer op de gebruikelijke perccelsgewijzc vorm. Geen bceld van het traditiotrele agiarisch
gebruik itr het uiterwaardpark Meinerswijk drs, in plaats daarvan de

patronen die door versclillen ir statrdplaatsfaktoren ( hoogte, hel'
ling, wind, droo&inat) en door verschillende ecologische processen
(overstromirg; begrazing; lwel;) in wisselwerkiog met do standplaalsfaktoroD veroorzaakt worder.
Deze keuze houdt in dat waar mogelijk rasters zulletr worden opge_
ruimd, en zo groot nogelijke begrazingseenheden zullen worden gevormd. Dezo keuze wordt veraDtwoord door het gegever, dat het

hier om een natuurontwikkelingsprojekt gaat.
De genoemde kenmerkctrdo elementen van hot steenovenlandschap
konflikteren nict met de andere landschapPen waarvoor is gekoz€r,
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De typische rechthoekigc vorn van de tichelgater, met damnen en
zeer steile oevers, is minder geschikt voor het beeld van eer natuurlatrdschap. De rechle lijncn, kunstmatige hoeken etr steile oevers horen bij het stoenovcnlandschap, naar doen weinig ratuurlijk aan.
Toch wordt in het otrtwerp vanv/sge de sterke historische betokenis
van het steenovcnlandscbap gekozen voor handhaving van deze vor-

Gelukkig komt hier de rivieLrelf ons al enigszins tegernoet. Immers
de eroderendc werking van de golfslag in de plassen, en de ovcr.
stromingen, alsmede op lange ttrnijn het sedimonterende slib zullen
iD de loop der tijd de harde contouretr vorzachtcn.(zie afb. 9)
In dit ontwcrp wordt voorgesleld om weliswaar ten behoeve van
meer slikoevors cn brcdere rietliragetr het relief vatr de dammen en
oevers af te vlakken, maar zondDr het karakteristiehe, door mensen
gemaakte en toch ook weer toe!allige patroon van de plassen en dammen aatr to lasten,
Het resultaat hiervan zal zijn, dat er door de inwerking var de processetr vanuit dc rivier een steec s natuurlijker patrootr gaat ontstaan,
waar vaag het oude patrootr van de tichelgaten doorheen blijft schijneni het stecnovenlandschap zalvervagen, en steeds mecr tot het verleden gaan behoren.
Samen met een aantal zinvol iogepaste historische elementen kar
een uiterwaardpark ;ngericht worden , dat een glote eenheid vertoont.
Voor deze eenheid is het ook van belatrg dat storende elementen
ontbreken of gewccrd worden.
E6n storend clement kan de nieuwe jachthaven zijn.
Zoals hierboven, bij het rivierlandschap, is vermeld, past een jachC
haven Ditstekend in het rivierlardschap, maar dan gekoppold aan de
stedelijke kant van de riyier, d!r gekoppeld aan de plek waar water
en stad logisch samengaan.
In het uiterwaardpark zelf, ol dat nu op de oude lokatie in dc p|ltrt
van de plas van Bruil is, of op de nu voorgenomen lokatie langs de
Meginhardweg tegen het kasteelrerrein aan, misstaat ecn geisoleerde
jachthaven.
Vanuit deze opvatting over compleetheid en nictpasscndleid is de
beste plaats voor de jachthavetr :le ruimte tussen Praets, Heuvoltje en
de nieuwe bobouwing van Mein.rswijk, samen met een royaal en vrij
waterfront voor de bebouwing vrn Meincrswijk. Wanneer de planvorming rond de jachthaven ertoe I jidt, dat toch ecr andere plek gekozen wordt, dan valt daarmee urtoraard !e lcvcn, maar het zal afbreuk
doen aan do ruimtelijke kwalite ! van hcl uilerwaardpark in relarie ror
de stedelijkc omgeving
Zoals in hct begin van dit hoo dstuk al is vcrmeld zullen ook een
aantal andere act;vitciten, die i( dcr zo hun Eigen clEmenrcn cn patronen in hun Iandschap hebbcn, tr octcn verdwijnen als niet langer passend in het landschap var hct u Lcrn,aard. .k M'
swii!. Z,rlke
activitciten zijn: overal vissen, mororcrosscn, cn h. onrgronden van
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STAD

EN NATUUR
Het Uiterwaardpark Meinerswijk gaat dus een eetrheid vormen, met
rrleerdere b€teketrislag€r, eer grote koEpleetheid aan passeDde elemeoter, en met zo min nogelijk storende elementen.
Dit uitorwaardpark ligt evetrwel niet zomaar ergens.Integendeel,
het ligt in het hart van eea behoorlijk grote stad. Zowel ten noorden
als teD zuiden vaD het uitorwaardpark wonen zo'n 60,000 mensen, en
die gebieden zijn dichtbebouwd en stedelijk. (zie afb. 10 )
Het gebied kan dus beschouwd wordeD als de ceEtrale ratuurlijke
ruimte in het midden van de stad Arohem, waar de corfrontatie tus.
sen stad en landschap zich op eetr zo betekeDisvolle wijze noet afspeletr.
Om de twee halve cirkels die d€ stad rord de natuur in het uiterwaardpark trektJ goed tot hun recht te laten komen, is h€t var belang
dat ze ieder zo duidelijk mogelijk zichtbaar en beleofbaar zijn, Daarvoor moeten op de eerste plaats de grenzen duidelijk zijn: bior stad,

10 Als ecn clrk€l

omslult d€ stad
Arnhem II€ln€rswijk
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ginds ook stad, en binnen die cirkel Arnhems Heerlijkhcid, Geen we.
zensvreemde elementen moeten dat becld verrroebelen rgeen stedelijke element€n in het park, maar wel twee sterko stadsfrontcn naar dc
centrale rurmte to9,

2.1 FIet noord€lijke stadsfront
Hct noordelijke stadsfront (zie atb.11) is uireraard van oorsprong
het best ontwikkeld, omdat daar de oude stad ligt. Bovendien wordt
aan dit stadsfront iD het kadcr van hcr Rijnoevcrprojekt de neeste
aandacht gegeven, waarbij er enkele groto opvalletrde elenetrren aan
toegevocgd worden

11 Ecn st€rk en

duidelijk kontrast
tus s en

stad €n natuur

Allecn de gebouwcn vaD het Kemalaboratorium zijn nier bepaald onr.
worpen met het oog op eetr positieve bijdrage aan het noordelijk
stadsfrotrt; deze zouden het beste zo gecamoufleerd kutrnen worden
door beplanting, dat het grootste deel van de gebouwen orzichtbaar
is, zonder evenwcl de gebouwen helemaal te verdoezelen.
Bestaande markante punten
: de Eusebiuskcrk, de roren van de
"ijn
Kleine Eusebius, de kunstacademie, het gemeentemuseum, de koepel,
de televisiemast, het Rijnhotel, de Riervcldflat, de bruggeD, cn uireraard de bouwmassa van de stad als geheel, mct de kade.
Het noordelijk stadsfront zal in het kader van het Rijnoeverprojecr
een nieuwe stedelijkc impuls krijgen. Behalve accenten langs dc Rijnkade beheft het vooral nieuwc hoge gebouwen op Ahhem Eiland
(stadsblokketr) en op hct terrein van de stcenfabriek Meinerswijk.
Dcze laarste twee groepen gebouwen gaan, vanuit het uitelwaardpark
Bn vanuil Arnhcn-Zuid gezien, een soort stedelijke voorgrond tegen
de achtergrond van de oude stad tegen de heuvels vornen.
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Dat is fantastisch, want door zo'n geleding in voor- en achtergrond
kan een heel markante ruimtelijke opbouw vaD Arnhems midden tot
stand komen, vooral omdat daarmee ook de loop van de Rijn door de
stad geDarkeerd wordt.
Alles staat of valt evenwel met de kwaliteit van de archit€ctuur vaD
de gebouwen op deze plaatsen. Want de plek is goed, de verhouding
tot de rivier en de rest va! het noordelijke stadsdeel is goed, €D de
niErwe gebouwen kunn€tr de al bestaands kwaliteiten vaE het noordelijk stadsfront nog opkrikketr.
Maar als de kans gemist wordl om de kwalit€it vaD de gebouwen
zelf van hetzelfde hoge gehalte te laten zijr, dan zullen de gebouwetr
op deze opvallende plaats eer monument voor deze mislukking worDe tekenidger in het boek Rijnoeverproj€ct latea Du et Eeteen
hoogstandjes van eigentijds€ architectuur zier,
Omda! de lwaliteit van de centrale ruimt€ van ArDhems Heerlijkheid Meinerswijk nede bepaald wordt door de verhouding tot de
stedelijke bebouwing, etr de aard vatr de overgang uiterwaardpark stad, wordt er hier voor gepleit on de architecturale vormgeving vaD
het geheel, de afstemming var de architectuur op het gehele stadsfront, en de relatie tussen het uiterwaardpark en de stad als aparte
opdracht aan een architectenbureau op te dragcn.
Meer itr detail mo€t op de volgende aspekten g€let worden :
zorgvuldige vormgeviDg van de nieuwe gebouwen.
- zorgvuldige plaatsitrg van de nieuwe gebouwen op de voorgrord
ten opzichte vatr de oude stad en de heuvelrug op de ach-

rergrono.
- zichtbaar houden van markante punten, vooral de Eusebiustoren, vatruit Arnhem-Zuid, varaf de weg en !'atruit het uiterwaardpark.
- opeDhouden van uitzichten vanDit de stad tussen de gebouwen
door op Arnhems centrale open ruimte,
- markeretr van de loop vaD de Rijn, de Groene Rivier en de
vorm van Arnhem Eiland door een nadrukkelijke en uniforme
beplanting.
- bebouwing van de zuidelijke oever (dijk lnet een deel vatr hct
ten zuiden daarvan liggeDde parkje) van de Groene Rivier, oD
de Rijn aan beide zijdea langs een gesloren stedelijke bebo!wing te voeren, en daardoor deste beter het stedelijk karakter
daar te benadrukketr.
- sterke stedelijke bebouwing van het gebied stadsblokken, "Arn'
hem Eiland", om samen met de vcrstedelijkte oevers, en in positiel koDtrast net Meinerswijk de spil t€ vormen waar ArnhcE
om draait.
Met betrekking tot de bebouwing nabij de Praets gelden de volgende
aanbevelingen:

concentratie van stedelijke elementcn
scherpe grens tusscn stad en uiterwaardpark
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waterfront van alle€n water aan de zuid cn westkant van de be.
bouwing op het terfein van de steenfabriek Meinerswijk.
inrichting van ccn jachthavcn in stedelijk geanimerde sfeer op
het tcrrein tussen Praets, Heuveltje, en stcenfabrick Meincrswijk. (alb. 12)

2.2 Het ontbrekende zuidelijke stadsfront
Het zuidelijke'stadsfront' (zie afb. 13) van Arnhem besraar voornamelijk uit rijen popuheren. Hier en daar sreekt een flargebo!w boven de
groen,r brei uit, maar een stadsfront heeft Arnhem-Zuid niet Vanuit
Arnhern-Noord, vanaf de toegangswegen, en vanuir her uiterwaard,
park iUeinerswijk bcstaat Arnhem-Zuid dus eigenlijk nier. War nen
z;el is een populicrenbos, en daar zouden dan eveDveel mensen wonen als in Noord.
Wanneer we er wcer vanuit gaan dat menseD hr:n omgeving vooral
als een eenheid waarnemen, en in eerste instantie letten op de compleetheid van het systeem, en op storende elementen, daD valt Arnhem-Zuid al snel door de maDd.
Immcrs, men w66t dat er eer stad ligt, maar men zi6t oeD Betuws
populierenbosje Het systeem is niEt alle€n niet complect, het is zelfs
nauwelijks waarneembaar. Tegelijkertijd is die verdoezelerde groene
stadsrand ook het storetrd en overheersend elemeDt in de waarDeming.
Naar mijn opvalting ligt hier ook een van de redenen van de geringe populariteit van Artrhem-Zuid.
VaDuit het uiterwaardpark Meinerswijk gezien gelden dezelfde bezwaren. Men weet wel dat het park aan alle katrten door de stad omgeven is, cn dat Arnhem-Zuid trog dicbterbij is dan ArDhem-Noord,
maa! nen ervaarr het riet of nauweluks.
Het centrale uiterwaardpark heeft maar 66n rand, etr wel aan de
noordzijde; aatr de zuidzijde ervaart mer gee! overgang naar de stad.

12 D€ ideale lokatie
vo or d€ jachthaven

ZI EN EN BI]I,TIVEN

De ren1edic is natuurlijk, om in de toekomst nadrukkelijker aan een
zuidelijk Arnherns stadsfrotrt te gaan werken.

Maatrcgelen kunDeD zijr :
- Het weghalen van delen van de verdoezelende boplantitrg (op
het parkbos na),
- het benadrukken van stedelijke vormen in kotrtrast met de
natuurlijke vormen in het uiterwaard park,

l3 Arnhem-Zuid ziet er
uit als €€n
populier€nbosje

-

bet bouwen van architecturaal goed€ geboowen die het stadsfront versterken,
het bebouwen van de dijk langs de groene rivier met terraswoningen (zoals hierboven al bepleit).
Als voorbeeld voor eetr uitstekend stadsfront, met ook een heeL span.
nend koDtrast in de overgang tratuur-stad moge de €ntree van Arnhem-Zuid vatraf de nieuwe Pleyroute gelden, de flats die daar aan de
o!erkant van de ImmErlooplas uit het wilde wilgenstruweel en de populierenrij oprijzen. (zie afb. 14)
De bouw van het stadion Eurodrome kan aan de verbeteritrg van
het zuidelijk stadsfront €etr zeer belangrijke, z€lfs dominerende bijdrage leveren, mits d€ kwaliteit van de stadswand van gelijke kwaliteit is als die van Arnhem-Noord.
Een groot, dominerend gebouw aan de noordrand van Artrhem'
Zuid leve!t een positieve bijdrage aan het tot stand komen vaD een
duidelijk stadsfront van Arnhem-Zuid.
Een duidclijker stadsfront van Artrhem-Zuid leverr een positicve
bijdrage aan de relatie tussen stad en de centrale natuurlijke ruimte
van hct uiterwaardpark Meinerswijk, ondat het de gewonste scherpe
grens stad - natuur versterkt, eD omdat het duidel;jkheid schept over
de aard en dc inhoud van hct uiterwaardDark zowel als van de stad.
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Door ecn duidclijker zuidelijk stadsfronr \\ordetr noord en zuid Arnhen naar clkaar toe ge.icht, net Meincrswijk russen dc sradsdeleD in,
als ecn natuurlijl klcinood

14 Stadsfront van
Arn hem-Zuid bij de

immerlooplas
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EEN TOCHT ROND EN DOOR ARNHEMS
HEERLIJKHEID
Arnhems Heerlijkheid Meinerswijk kan op allerlei manier gezien en
beleefd worden. In het vorige hoofdstuk is gekozen voor een duidelijk
kontrast ratuur-stad. [n hct hoofdstuk daarvoor is voor Meinerswijk
als natuurlijk rivierlandschap gekouen als kern van het uiterwaardpark, saxnen met het behoud van de cssoDtiole kenmerken van het
steenovenlandschap, en van een aatrtal historische elemert€n.
In dit hoofdstrk zal eco beschrijving gegeven worden van €en aantal belatrgrijke manieren waarop het uitcrwaardpaik waargenomen
kan worden, welke elementen er dan te zien zouden moeten zijn, en
welke niet,

3.1 Van Bovenorer
Arnhem kent de rijkdon van een hoog op de flasken van de Veluwe
gelggen weg, Bovenover gehete[, van waarvandaan men ee[ ruiE uitzicht heeft op de rivier, de stad, de Betuwe, en Eeer in het bijzonder

15 Van BoYenoYer
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op Arnhcn-Zuid (zic afb.2,3,4,5, 13 en 15). Dil ujlz;cht is al eeuwen bcrocmd, cn vaak door schilders en tekenaars uitgclozcn oln de
schoonhcid van Arnhcms omgcving vast te leggen
Als op ccn prcsentccrb)aadjc is vanaf Bovenover het uiterwaardpark Mcinerswijk in z'n gchcel te overzien, en zo'n overzicht op
eeD hcel landschap vxn bovenaf is in ons vlakke deltaland bijzonder
Hiervandaan noet de kijker op den duur Mcincrswijk waarnemen
als ccn ccnduidig gclrccl mct alle clemetrteD die bij her sarnengcstelde landschap horen: het rivierlandschap vaD de rivier trler botet, kribben, kaden, bruggen, en af en toe ccn spcctaculaire ovcrstroming vatr
de uiterwaard; het strenovenlandschap met nog 66n vertrouwdo
sohoorstoen, cn, nog herkenbaar, de vele plasscfli hct natuurlandschxp met water en moeras, rict cn bos, ope! wciland en struweei, en de rondrrek (ende luddc, cn, tcnslortc, do hrstoriscbe

olcmcnten en ds geb,)uwtjos voor dc obscrvatie van vogels
Om Arnhems Heerlijkhcrd Mcincrswijk zo als een geheel te kunnen
waarderen, zullen er ook cen aantal clcmcn(cn DoeteD verdwijnen:
dc indcling in agrarischo pcrcolen, de restanten van industriele activiteiten, de auto's en dergelijke
Her uiterwaardpark zal duidelijkc grcnzcn noetcn krijgen I de stedclijkc bcbou*ing aan dc noord, oost en zridzijde, de spoorbrug aan
de westka.l Daarlo|, Tullcn dc overgangen tussen stad en uiterwaardparl zo duidclijk en ichcrp nogclijk genaakt moeten worden, zonder
romneligc ovcrgangrzoncs. Het zuidelijk stadsfront van Arnhem zou
wat nindcr op ccn pDpulicrcnbosje, en wat meer op een stad moeten
gaan lijkcn.

Een heel bijzondere betekenis heeft de poldcr MciDcrswi.ik voor
Arnhcm door het vel,r Iicht, dat vooral in de wiDter bij lage zotrnestand door de talrijke spiegelende plasscn cn ook door het wateroppervlak van de Rijn de stad in gclaalsl \+'ordt. Di! effekt zal in het
plan behouden blijver.

3.2 Vanaf Orderlangs
Vanaf dc Rijnkarlc cn vanaf Onderlangs is het nauwelijks mogelijk
om de poider Meinerswijk waar te nemen Het standpunl is daar
'16
laag, dat de zuidelijk. oever van de Rijn, de bcplantins dic daarop
s1aat, on dc beborwing daar dirccl achler grotoDdeels de grens vormen !an wat waargcnoncD wordt. Zo goed als Meinerswijk vanaf Bovenover waargcnome r katr worden, zo slecht kan da1 vanaf
Ondorlangs
Dit kontrast vergroot de spanning in de relatie tussen ArnhemNoord en het !iterwaardpark Mcinsrswijk : nict ovcral noet jc slecds
alles kunnen zien, en het is aantrekkelijk dat langs twee zo dicht bij elkaar lopcnde roules:rls Bovcnovcr en Onderlangs de Ri.jn, en de overkaDl volslrckt vc'sch llcnd bcleefd kunnen worden.
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In het plan voor het uiterwaardpark zal dit kontrast versterkt worden
door vanaf Onderlangs vooral de stad en de rivier met kade en bruggen zichtbaar te latetr zijn, en zo wcinig Dogelijk te laten zien van
wat achler de overkant vorscholen ligt.
Vanaf OnderJangs is wel de Rijn zetf zeer duidelijk waarneembaar
en beleefbaar. Vooral omdat vanaf dit punt de bocht in de Rijn, met
aan de eno kant de stad en aan de andere kant de landelijke verten zo
zichlbaar zijn, moet deze visuele relatie mcl de rivier zelf, en niet met

l6 Het kale uilzicht
Yanaf de Eld€ns€ Dljk

de uiterwaard aan de overkant, benadrukt worden.In feite zou Onderlatrgs de ideale plaats voor eetr Rijnborlevard zijn, in de g gekoesterd door de heuvels, gericht op het warEe zuid€n, en iD direkts
relatie met stad en rivier. De aanwezigheid van de weg maakt dit helaas vrijwel onmogetijk.
De visuel€ relatic Det de rivier wordt nog eens beDoeilijkt door de
woonboten Iangs de oever, die op veel plaatsen het waarnemen van
het stromende water onmogelijk maken. Aanbevolen wordt dan ook
om dcze woonfuDctie niet verder uit te bouwen, en om op termijn tc

streven Daar een verbetering van de rclatie Onderlatrgs - Rivier.

3,3 Vanaf de Nelson Mandelabrug
Wie vanaf Arnhem-Noord de Nclson Mandelabrug opdraait, krijgt al
op de oprit een glimp van Meinerswijk te zien, maar dat is ook voldoende, watrt dc k.appe bochten eiser alle aandacht vaD de bestuurder op, en het is niet verstandig hier een spaDDend uitzicht te Baker.
Boven op de brug is er even een uitzicht over de huizen en de bonren van dc Practs cn, in dc toekonlst, langs de woonbebouwing op
het stecnfabrickstcrrcin heen op het uilcrwaardpark. Hier kun je dus
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17 Ecn glimp

van het

uiterwasrdpark

de rand van de stad en het uiterwaardpark direkt ervaren rje komt
uit de stad, je rijdt boven de rivier, v66r je zie je nog enige stedelijke
bebouwing, en daarachter, in kontrast, ligt her uiterwaardpark.

Fietsers kunnen dit uitzicht over Meinerswijk meer op hun gemak
bekijken, ondanks het feit dat ze daarbij over de dubbele autolteg
heen moeten kijken.
Zo waargenonen krijgen her stedelijk gebicd van de praets, het
Heuveltje en de gebouwen op het steenfabrieksterrein een speciale

aantrekkclijkheid.
Dit uitnodigende stedelijke karakter lan nog worden vcrsterkt door
in het weiland dat door de genoende stedelijke clementen wordt
omsloten, de jachthaven te lokaliseren : de b€sre plek voor een levetrdige jachthaven midden in Arnhem, aan de rand van de srad, aan de
rand van waler en natuur.
Ook het herslel van een oud gebruik, dc viering van volksfeesten op
de Paaschwcide, kan dit gebied bij her s!edclijk gebeuren betrekken.

3.il Het d6collet6
Een automobjlist kan nauwclijks enige tijd achtereen naar rechrs oI
naar links kijken; het blijft in deze richtingen, haaks op do rijrichring
b;j korte kijkfl;tsen. Bij de snelheid van 50 km per rur dic een auto in
de stad rijdt, is allcen een kijkrichting naar voren, en schuin naar
rechts of schuin naar links vcranrwoord
Auto's die dus op de dijk tusscn dc Mandelabrug en Eldcn rijden
hcbben ccn zeer specifieke manier om het r:itcrwaardpark Meincrswijt te bekijken. Van noord naar zuid jdend kunncn ze lvteincrswijk
schuin naar rcchts inkijkcn, tcrwijl ze nooit lang achter clkaar naar
ecn en hctTelide objsct krnncr blijven krjken

21

ZIEN EN BELEVEN

Nu is hct zo, dat voorbij de beplanting ter hoogte van de Praels Meinerswijk zichtbaar wordt, waarbij op de voorgrond latrgs de weg
slechts cnkelc vlakke weilanden en plassen zichtbaar zijn, en pas in
de verte wat bomen en de spoorbrr:g. De opborw van deze scdne is
zeer onbcvrcdigcnd; (atu. 16) de unifornre voorgrond driDgl zich op,
er is geen goede opbouw in dc diepte, cn spanning ontbreek(.
Hct zicht op Mc;nerswijk vanaf deze lvcg wordt dan ook nogal eens
als storcnd ervaren.
Toch heeft het uitzicht vanaf deze weg op Meinerswijk alle kwalitciren in zich van ccn goed d6collet6: een glimp op iets aantrekkelijks,
mel een verlangen naar meer.
Daarvoor is het alleen maar nodig, on net beplanting op de voorgrond de zijdelingse steelse blik van dc automobilist(e) in te kaderen,
en een aangenaam, maar beperkt zicht op het uiterwaardpark te bie.
den. Daar moer bij let dagelijks passeren van deze plek het verlangen
groeien om in de vrije tijd ernhems Heerlijkheid Meinerswijk te gaan
bezoeken. Hoe zo'n sffclt eruit zou kunnen zicn toont afbeelding 1?,
waar de vorige foto is gecodbineerd met een zicht vanaf de Noordberg op de Doorwerthse klciputten.

3.5 Vanaf de dijk
De autoweg duikt al snel van de hoSe dijk raar het kruispunt met de
BataviereDweg, cn daar ziet de automobilis((€) niets meer van de uiterwaard. Op de dijk aatr de zuidkant van Meinerswijk loopt geen weg
of pad, en toch is daar eetr heel speciaal en gedetailleerd overzicht op
het natuurgebied mogelijk.
Het rivierengebied van celderland kenmerkt zich door de dijken,
waarop vrijwel overal wegen lopen. Het uiterwaardengebied is vanaf
die lintvormigc hoogte ir overzicht zichtbaar en beleelbaar, en dat is
dan ook een van de grote charnes van dit land. Vooral langzaam verkeer, fietsers en wandelaars hebben vanaf de dijken een heel goed
zicht op de strangetr, wielen, moerasscn, bosjes en weilanden in de uiDaarom wordt voorgesteld om op de D!ielse Dijl eetr route aatr te
legger voor het Iietsverkeer tussen Zuid etr Noord. De dijk grenst aar
het zuidclijke klciputtencomplex van het uiterwaardpark, waar de
schommelingen van het waterpeil boven de stuw van Driel gedurende
zo'n zestig dagen per jaar voor de hoogste mate van veraDderlijlheid
in het milieu zorgen.
Hie! zijn vanaf de dijk plassen te zien, (alt. 18 en 19) nlet beboste
eilandjes, veel watervogels, slikrandjcs, weinig riet. Onder aan de dijk
zrillen natuurl;jke begrazingspatronen met enige str!weclopslag en
spontane bosvorming te zien zijn.
Dit deel van het !iterwaardpark is vanwego de gevoeligherd voor
verstoring van vooral de vogelbevolking niet vrij toegankelijk voor bezoekers; hct gebicd kan wol vanuit verscholen kijkhuisjes bcleefd wor-
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Daarom is het !rije en ruirne zicht vanaf de drjk op dit waterrijle terrcin van zo'n groot belang: zichtbaarheid zondcr dat vcrstoring op-

trcedl.
Ten behoeve van wardelaars en joggers dic vaDuit het uiterwaardpark een rondje orn" wjllen nakeD, is het van belang dcze route over de dijk ook geschikt te maken voor wandelaars.

3.6 Bij de steenfabriek Elden
Het uitorwaardpark Meinerswijk is van tweo kanton bereikbaar ivanuit Arnhen-zuid langs de bcstaaDde weg traar de sleenfabriek Elden,
en vanuit Arnhem-Noord via de Praets.
Bij de steenfabriek Elden komcn de bezoekers rit Zuid bij elkaar,
!atrdaar vertrekkcn de routes naar dc twee kijkhuizcn in het wateren vogelrijke z!idelijke deel vaD de uiterwaard, en vandaar vertrekt
ook de wandel en fietsroute door hct vrij toegatrkelijke deel van het
natuurpark naar de Praets.
Voorgesteld wordt om het gebouwencomplex van dc steenfabriek
Elden te bewaren als belangrijkste element van het steerovcnlandschap. Drs de oude oven, met de pijp, de droogrekken, de dirccter:rswoning, de dijken en dammen. (afb. 19)
Daar is dan ook ruimtc voor een parkeErplaats die goed geca'
mouflecrd itr het Iatrdschap moet liggen, bijvoorbeeld oP het lage, omdijlte terrein onder de droogschuren. Er is ook ruimte voor een
bezoekerscenlr!m, met i ormatie over geschiedenis van het romein.
sE castellurn, het middeleeu*se kasteel etr tratu rlijk van de steenbakkerij in de polder Meinerswijk. In de gebouwen is zelfs plaats vooi
een uitgebreide cxpositieruimte etr een beperkte horecavoorzietriDg
Van belang bij de iffichting is dat het karakter vatr een irformatief
opvangpunr ten behoevc van de natuur en de geschiedenis van Meinerswijk behouden blijft, en er geen al te grote aantallen mensen
door deze voorzieningen wordcn aangetrokken. Er moeten zeker
geen activiteiten ondergebracht worden die niets van doen hebben
ioet de polder Meinerswijk.
AI deze dienstverlenende voorzieningen zouden zich in de gebouwen, of op het door de drooghutten genankeerde terreiD aaD de zuid'
kant moeten afspelen, zonder zich(baar te zijn vanuit Meinerswijk, of
vanuit Arnhem-Noord of Zuid.
voorgesteld wordt het steenfabriekcomplex zelf direkt op te nemeo
in het uiterwaardpark, met het begraasde grasland tot aan de muren
van de gcbouwen. op deze wijze *ordt het belangrijkste resrant van
het steenovenlandschap op een heldere manier i. hel!atuurlandschap g€zct, zonder verwarr;ng, en zonder overbodige elemen(en De
verha!de terreinen rond de st(rcnfabriek kunnen oPgebrokcn, cn bij
hel natuurgcbied gelrokken wordcn. Van de steenfabriek Galantijnsc
Waard zijn nog rnaar heel weinig historische bouwresten over.WelIicht bestaan er nog delen van oude ovcnmurcn Diezoudendan
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gospaard kunnen worden als een met muurphtrten bcgroeide ruine in
hct begraasde terrcin: een passcnd clcmcnt als herinnering arn her
steenovenlandschap
Dclcn van dc oudc ovens kunnen gcschikt gemaak! worden voor dc

overwitrtcridg van vleernuizen
Voor de inrichtj.g !an dit gcbicd zullcn log detail-on!wcrpcn ge-

20 De Rijnocver vanat
hei s tee n to br i€ ks t€ rrci n

Intussen ligt de steenfabriek Eldcn vrijwel op het hoogste punr van
het uiterwaard park, en vanaf dit terrein zijn schitrerende ui(zichten
mogelijk. Van de afgelnotte schoorsteenpijp kan zelfs e€n uitzichrroren gemaakl worden. De Rijtr, in oostelijke richting ovcrzietrd, Ievert
het gezicht op vaD de rivicr met de versredelijkte hc!velrug daarbovenuit, en de stad zelf op de achtergrond (afb. 20). Meer naar het
zuidoosten kijkend overziet men de uirerwaard in wesr-oosr richt;ng,
ovcr het begraasde terrein langs de nieuwe dam en de Meginhardroute. ln het zuiden ligt het waterrijkc natuurgebied. Van hierujt zijn
schittercnde;nkijkeD (afb. i) over de door zachthoutooibos ongeven
wateren nogclijk. Achter dezc omboste meertjes zijn de sredelijke
elenrenlcn van Arnhcm,Zuid te zien. ln her wcstcn, tenslorre, volgt
het oog de loop !an de Rijn, met de spoorbrug als mafkanr, Arnhern
begrcnzend elencnt. (afb 21)

3.7 Het romeinse landschap
Hot landschap, dat vanaf hel hoog gclegen srccnfabrieksterrein re
zien is, bcslaat uit weiland, aigewisseld mct bosjes, rier en warer, ner
op dc achlorgrond stceds de stad. Hcr is een modern landschap Toch
is er in dit latrdschap een band n1et hct romcinsc castcllun, dat pal
ten zuidcn vaD hct terrein van de steenfabrick Elden ligt. De oLcmen-

28

ZI EN EN JIELEvEN

ten water, moeras, riet, begraasde bossen met weilanden en struwelen
kwamen in romeinse tijd ook voor, zij het natuurlijk in een andere
configura(ie, en nog aangevuld met elzenbos. Deze elementen uit het
rivier en natuurlandschap zijn authonti€* genoeg om er van te kunnen
zeggen : "Ovcr zo'n soort landschap, net zulke weilandeD en zrlke
bosjes, en met zulk soort dieren keken d€ romeinen uit vanuit hun

ln dit thema is ook de verbitrding te vinden tussen het natuuriandschap Meinerswijk en de initiatieven van de Stichting Archeologie er
Historie Polder Meinerswijk, die iets wil doen om het romeinse verlede! weer zichtbaar te maken i0 de/e omgering.
Eeo bijdrage aan de meDingsvouiDg daarover moge het voorstel
zi.jn, om hgt castellum Diet ter plaatse, en ook niet ernaast te r€con-

struereD, maar om in het in te richten documentatiecentrum infornatie over dit castelluE te verstrekken, en om op de hoogte van het
steenfabrieksterrein een eeDvoudige omgrachting of omwallirg van romeins type op te richten, waarvandaan men het castellumterrein en

het landschap eromheen katr overzien.

21 Met paarden
b€ graas d natuurg€bied

MelherswUk
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3.8 Riet en water
Tot dusver zijn er stceds standpunten en rijroutes aan de orde geweest waarbij hct g€heel, of een deel van Mein€rswijk zichtbaar was.
Nu komen de dctails aafl de orde.
vatraf het hooggelegen terrein van de steenfabriek Elden kuDneD
de bezoekers het zuidelijk deel vaD het uiterwaaldpark botreden door
een tweetal beschutte routes, die traar vogelkijkhuizen leiden. Daar
ki.ikt IneD vlak over he! water uit, in twee heel verschillende milieus.
Over plassen in het zuidelijke deel waarvan de bij laag water slikachtige oevers (afb. 22) met wilgeD, populier€n en misschien een eakele
els be8loeid zijn, of over door ri€tkrageD (afb.6) en wilgeDst.uw€el
(afb.23) oDzoondc plassen in het midden van het uiterwaardpark.
Door begrazing zijn hier en daar met gras begroeide en moerasachtige oevers ontstaan. Als de stand van de rivier boven h€t stuwpeil van
de stuw bij Driel uitkomt, overstromen delen van het bos, en verand€rt het open moerasachtige terrein in water. Dit beeld correspondcert met het natuurlandschap, zoals dat Eet deze elemerton ook
door de bezoeker verwacht werd.
De ligging in de stad zorgt voor eon aantal opmerkelijke gcwaatwordingen. Op dc eerste plaats is de toren var de Grote Kerk alomtegenwoordig. Waar je ook bent in het uiterwaardpark Meineiswijk,
overal bes(aan cr visu€le relaties met de stad rondoE, etr het aantrekkelijke uiterlijk van de Eusebiuskerk is daar wel het belangrijkste van.
Dit zicht hoeft datr ook triet vaDu;t 66n punt vastgelegd te worden, het
is een steeds op allerlei plekken terugkerend thema. Alleen vanuit de
kijkhuizen (aft. 6) zou een zorgvuldig beheerd zicht open gehouden
kunnen worden. ook andere dominante gebouwen (afb. 24) vaD het
zuidelijk, maar vooral van het troordelijk stadsfront zijr vatruit allerlei standprnten zichtbaar; zolang dat maar op een duidelijke afstaDd
blijft doct dir geen afbrouk aan de waarneming, vanuit het natuurgebied, var het uiterwaardpark.

3.9 Grasland,

st

ruwe

el en hardhoutooibos

Heel het noordelijk deel var de uiterwaard, van het Heuveltje tot en
met de landtong bij de spoorbrug, is vrij toegankelijk voor wandelaars, zij het dat het westelijke deel alleer buiten het broedseizoen betreden mag worden. Weliswaar loopt er een pad tussen de Praets en
de steenfabriek Elder, maar daar hoeft een wandelaar zich niets van
aan tc rrekken. De gronden ter weerszijde van di! pad, dat voor een
groot decl hct trac6 van de Meginhardweg, er van h€t verdwenen st k
van de sleuteldam volgt liggen vrij hoog, en zullen onder invloed van
do begrazing veranderen iE ecn gebied waar weilanden ED stukjes bos
en struweel clkaar afwisseten. (alb.25) Daartoe is het zaak oE de afrastcringen die horen bij het landbouwkundig gebruik weg to halen,
en de natuurlijke patronen, zoals die door dc overstromingen' de be'
grazing, en ongetwijfeld ook het menselijk gebruik worden gevormd,
te laten ontslaan.
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IIcl prd zcll hccft

nog ccn rant.\l \crrassingsn in pctLo Komcnde van
dc sLccnfrbricl Eldcn loopt hct oerst vrij\{cl ovor hct hoogstc dcol
!aD dc stccnfabr;ckstcrpj nrcr vanaf ccn stoilro ccn uil/icht over dc
*i1gon/oor)rdc plrsscn ( atb l)
Vcrvolgcds duikt hct pad cvcn ccD Du al aanwczrg sLUkJc bos in, om
!cr!olgcns langs d. ran(l van (le m.t kwclwalc. gcvuldc plas lc lopen
Vanilrar is clc Eusebiuslcr t zichLbra! , drc irorcn hfr wilgcnlx)s uit'
slctc!d.7ich spiegclr in lrct Nater (alLr l
E\cD vrrJ!r openl Tich hct liclrt o\cr h.t klsl.chcrrrin hectr naar
hct (cnrruDr loc (ai1..:7).
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Uitcrwaarden naken bij hoog water deel uit van het rivierbed. Ze dionen voldoende doorstromiDgscapacitcil te bicden voor een vrije afvoer van watcrt sodirnen! en ijs. Wanneer deze capaciteit afneemt
door bijvoorbeeld ophoging van terreinetr, opslibbing ot het (doen)
ontstaan van opgaande begloeiing (bos, riet) stuwt het water op Dit
noodzaakt tot hogere cn zwaardere dijken Daarnaast kan erosie optrodcn door plaatselijke toenane van do stroomsnelheid+,
De normalisatie- en regulatiewerken die sinds 1850 in de rivier zijn
uitgevoerd, hebben ten doel de rivier veiliger er beter bevaarbaar te
makcn. Een stelsel van kribben en verded;gdc gcstrekte oevers fixeerr
de hoofdgeul en Loudt deze op diepte. In de hootdgeul mogen geen
eilanden ontslaan; eetr situatie waarin een hoofd" cn nsvergeul voorkomt vergroot in voorkomoDde omstandighoden de kans op ijsdammen en beperkt de vaarbreedte en vaardieptc. Daarnaast verzandt de
riviergcul 1e snel, wat voor de scheepvaart exlra belcmmeringen ople-
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Dc kaartbeelden seven een voorstellins van de rivier zoals die er vbbr
de regulering ui! zag. De Nederrijn was een meanderetrde rivier met
hoofdgeulen en nevengeulen, die sods verland waren (fig. 1). Er lagen zandbanken, eilanden of opwassen in de rivierbedding. Deze otrtstonden door plaatselijkc onregclmatigheden in de strorEing* . De
uitcrwaarden hoogden steeds op door sedimentatie van klei en zavel.
Bij hoge waterstanden stuwde het water op door stloombelemmeringen. Bij vorst kondeD op deze plaatsen ijsdammen ontstaan. Veelvuldige dijkdoorbraken hebben in de laatste eeuwen voor rampspood en
overlast gezorgd. Doorbraken van steeds hogere wiDterdijkeD veroorzaakten ook st€ods sleeds grotere en diepere kolken.

IlIEINERSWIJX

In de polder Meitrcrswijk kwamen kleine dijkdoorbraken voor, zoals
de kolkjes langs dc Slcutcldam te zietr geven* . De grotere wielen
langs de Eldensche Dijk (Wcsterveld r740 en Steenen Kaner 1820)
ge(uigen van grotcrc doorbraken. Ze zijn trlogelijk vcroorzaakr door
de plotsclinge versmalling vaD hct winterbed van de rivior bij Elden

(Iig. 2).
Dc hoogtemeting zoals op deze kaart is aangegeyen wijst op een re,
laticf vlakke ligg ng van hct maaiveld itr de poldcr.
Msinerswijk liitt in de binnenbocht van ds Nederrijn. De !ircr,
waard behoorde voorheen tesamcn mcr Stadswaarden cn Malburgsc}e Polder tot de Arnhernse Rijnuitorwaarden. De bouw van
Arnhem-Zuid in r935 heeft ccn bcla.grijke iDvlocd gchad op her rivie.cnlandschap ror d Arihem. Het bleck noodzakelijk de vcrsnalling
van hot winterbed te compcnseretr. Daartoc is de zogenaamdc croene Rivier onrwor ren: een relalicf smal winterbed zo.dcr stroombelcmmerendc obstakcls als kadeD en opgaande begroeiing (fig.3).
Ter beperking van het inunderen tiJdcns de zomerperioden zijn
twee doorlaatwerken gcbouwd.
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ECOLOGISCHE BETEKENIS VAN DE
RIVIERDYNAMIEK

zom!rb.d.i bur.^rrunrlnsi d. ban.
d. hos. sroid.i d I hd w.r.r i..

d jk oi

Laidbouw.n vb!.dJ, ctr F v.'r.i

dro

Het ov€rstromingsregiem van de rivier leidt tot erosie en sedimentatie in het wintcrbed+ , Vooral bij wassetrd water is de eroderende kracht h€t groorst.In het algemeen is er iD de rivie. sprake var
eetr dytramisch evenwichr tussen stroomsnelheid en de daarbij meegevoerde s€dimentlasr. Daalt de stroomsnclheid, dan valt er meteen een
deel var het sediment uit. Bij een grote stroomstrelheid transporteert
de rivier de grovore, zwaardere zandfracties. crote st.ooEsrelheden
lomen vooral in het zomerbed (de hoofdgeul) voor tijdens perioden
vatr hoog water. ln de luwtes (d.w,z. dalende stroomsnelheid) deponcert de rivier de zandige fracties. Ook door oddelbrekingen vaD de
evenwijdige stroiningspatroaen door kribben of bomen ontstaar
er aanzandingen. Daardoor zijn de terreiren dilect langs de oever
meestal zandig of zavelig.
ln de rest van het winterbed zijn de stroomsnelhedea in het algeEcen lager, waarbij een lichtere sedimentlast wordt meegevoerd.
Deze kleideeltjes bezinken vooral bij het "valleni van het water: de
stroomsnelheid ncemt dan stork af.
Een tweede aspect dat de rivierdynamiek ketrmerkt is de bemesting
die door het rivierwater optreedt. Itr het verleden was de natuurlijke
aanvoer van voEdselrijk slib eeD belangrijke voorwaarde om landbouw
te bedrijvcn in de uirerwaarden. De dieren. eo plantenwereld in bet
rivierdal was daardoor blijvend in staat ee! grote biomassa voort te
brergen'
Door inundatio wordt de vegetaliestructuul en -sanenstelling beirvloed. Bepaalde plantesoortetr veidragen inundatie beier dan andere.
Daardoor ontstaat een verscheidenheid dio o.a. is gekoppeld aan de
duur, de frequentie en de periode van de inundatie.
Tenslotte beinvloedt de rivie! de Eigratie van diersoorten (waaronder grazende runderen en paarden en de onder water levende diersoorten)i.
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GEREGULEERDE RIVIER
Om de polder Meinerswijk rnet de daarin gelegen Croene Rivier landbouwlundig 1e kunncn gebruiketr werden omstreeks 1935 twee doorlaatwerken aangelegd. De werken liggcn in de zomerkade, waarvan
de verticale schuiven (ca 1 60 m hoog) bij waterstanden boven 11.35
In + NAP,'s winters al bovcn 10.00rD + NAP aan dc pcilschaal Arnhem (ter hoogte van de J. Frostbrug)+ worden opgetrokketr.ln de periode 1953 tot 1967 is het beredenstroomsc doorlaatwcrk buiten
bedrijf geweest Er was toen ecn vasto kade aangelegd.
De waterstanden op de Nederrijn wordcn gorcgulectd door hct
stuw- cn sluizoncomplex te Driel, Amerongen en Hagestein dat gereed kwam in 197 )r . De stuw bij Driel waarborgt de bevaarbaarheid
van de lJssel. Deze stuw ligt ca 23 kn verwijderd van de Pannerdensche Kop en u,erkt niet alleen regulcrcnd t.a.v. het minimumpeil
op de Ussel, naar beinvloedt tevens de atvoerverdeling tussen Waal
cn Panncrdcnsch Kanaal,
om de waterstand in de Nederrijn benedenstrooms van Driel op
pcil 1c houden zij twoe stuwcn gcbouwd bij Amorongen cD Hagestein. Het eerste !tuwpand is 31 km, hel twcedc is 23 km lang.
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De Ussel is d€ b€langrijkste vaarroute tussen het midden en noorden
van Nederland (zie figuur 4). Do bevaarbaarheid van de rivier kwam
in droge periodcD in gevaar. Ir 1959 was op de lJssel geduretrde eetr
week een diepgang van slechts 80 cn nogelijk. Door de aanleg van de
stuw bij Driel wordt er meer water naar de IJssel gestuwd, waarbij gestreefd wordt naar een afvoer van 285 mlls*. Bij volledige stuwing
voerl de Nederrijn zelf no925 m3ls af.
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De opsluwing van de Nederrijn heeft daarnaast ten doel meor zoot
water raar het IJsselmeer te stuwen ter bestrijding van de verzilting,
het leveren van drinkwater en bevloeiingswater voor de landbouw.
De Usselbodem is in de afgelopen decerria uitgediept en er zijn enkele bochten afgcsneden. De afsnijdingen bij Doesburg (1954), Rheden en De Sleeg (1969) hebben de lJss€l met 8 km verkorr. Daardoor
is het verhang van de rivier vergroot. De stuwprogranma's zijn zodanig afgesteld dat de IJssel te alleu tijde 2.70 m, diep is, en de Nederrijn 3,00 in.
De afvoer van de Bovenrijn is momenteel zoda g verdeeld dat de
Waal het meeste water krijgt (65 % van het rotaal), en daarbij her
meeste en grofste sediment afvoert. De gemiddelde diameter van bet
over do bodem meegevoerde sediment is 6 mm. D€ Nederrijn voert gomiddeld 2r % van het totaal af.
De gemiddelde korreldiameter ('mediaar") neemt in benedenstroonse richting af, Tussen IJsselkop etr ArDhed (kn 883) neent de
gemiddelde waarde af van ca 3 Daar ca 2 Em. Ter hoogte van Meiners-

wijk is de nediaan geniddeld 2 mm.
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Analoog aan hct srulrprogramma "285 begint het neerlaten van de
stu\!cn wannccr dc afvoor van de Bovenrijn nog maar 2300 m3A bcdraagi. Door de uerking va' de stuwen "kantelt de waterspiegel rond
cen evenwicbtspuxt. Figuur 5 gecft cen schematische weergave van
het trajcct tusson Pannerdensche Kop en de Noordzee. Wannecr dc
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afvoer van de Rijn bij Lobilh minder dan 1400 m3/s bedraagt, worden
ook de stuwen te Driel gcsloten (nidnun afvoer 25 m3/s). Daarbij
zakt in eerste instantie dc walcrslatrd vaD ca 8.40 naar 8.25 m + NAP.
De polder Meitrerswijk ligt op ca 10.00 rn + NAP, terwijl het stuwprogramma lcidt tot oen benedengrens van hc( rivierpeil van circa
8.40 n + NAP. De doorlaatsluizen worder 's zomers opgehaald brj
een rivierpeil van 11 35 m + NAP, pcilschaal Arnhen, hetgeen gemiddeld noe geen dag per jaar voo.kont'.'s Witrters daarentegen worden de sluizen veel csrder gerrokken; doorgaans bij eer pcil van
10.00 + NAP, wat neerkomt op selniddcld 16-17 dagen per jaar. Bijlage Il laat zien dat indcrdaad 2/3 deel var de hoogwat€rgoLven in het
winrerhalfjaar voorkomcn. Het Maatgevende Hoog Water (MHW). is

MEINERSWIJK

berekend op 13.80 m + NAP peilschaal te Arrlsm (ter hoogte van
dc J Froslbrug). Dc huidige hoogte vaD de zonerbekading is 13.00 n
+ NAP,
De berckcnde overstromingsduur van dc poldcr is weergegever in de
tabelleD walerstandsduurlijn Pannerdensch Kanaal, Ncdcrrijr en Lek
(figuur 6). Als vergelijkingspunt is kilomctcrpaal SS? aangehouden
(nabij bencdcnsrooms gelegen doorlaatschurvcn), aangezien de uirer,
waard in cerslc iflstantie vanaf de benedenstroonse zijde inundeert.
Pas bij eer watsrstand van 11.35 + NAP ('s wintcrs dus bij ca
10 00 +)gaat de rirerwaard vanaf dc bovcnslroomse zijde meesrro
men. De doorlaatschuiven wordeD eerst bcncdenstroorns geopend,
daarna bovenstrooms, 1er hoogte van de Mandelabrug.
Dc laatste kolom toont dc gemiddelde duur van dc vcrschillende
inundatics aan de hand van de gcmiddcldc onderschrijding in aaDlal
dagen pcf jaar. De onderschrijding is ccn lansiafig gemiddelde van
de duur van de olerstfoming en zcgt nicts over de kans dat ecn hoog
water voorkomt. Deze is vastgostcld aan de hand van meetgcgcvens
ovef de pcriodc 1901- 1985.
Momenteel u,ordt door Rijkswatersraat een ondcrzock ritgevoerd
naar de rclatie tu tsen neerslag cn afvoer van het Rijnsys(ccm, inclusicf alle zijrivicrcn.
Een hoogwarergolf duurt in het algomcon 20 tot 40 dagen Een etr
ander betekcnt drrt zich niet ieder jaar ccn hoogwatergolf voordoet.
De bcncdcnloor van de Rrjn vcrwcrtt vooral in de winlcrmaandeD
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Hct stuwschena (fig. 7) toont hoe de waterstanden op de Nederrijtr
op en neer gaan ten gcvolge van het beheer van de sluwetr. De natuur-

lijke situatie herstelt zich weer bij een afvoer van meer dan 2300 m3/s
bij Lobith, hetgeen gemiddeld 125 dagen per jaar voorkomt.
Het stuwprogramma wordt bcpaald door de waterbehoefte van het
IJsselmeer, de oeverbelangen, de hoogwaterafvoer en de scheepvaart
op do IJssel. Omdat het Pannerdensch Karaal sEaller is daD de gezamelijke breedte van de Ussel etr de Nederrijr, rreedt er nabij het spiF
singspunt een z.g. sprong in de boden op. Dit is een plaatselijke
opboging van de rivicrbodcm.
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Figuur 8 toont ccn stroombanenpatroor op d€ NederrijD Ier hoogto
van Meinerswijk. De lijnen die evenwijdig aan de stroming lopen, vor-

nen banen waarin ccnzclfdc hocvcclhcid water stroomt*. De rechthoekige raslers op dc figuur roprcscntcren de terreinen waar gecD
stroming op zal rreden door bijvoorbeeld hoge ligging. De strorning
buigt zich orn dergelijke terrcinen heetr. Dit is ?icltbaar in figuur 9;
de kaart nct slroomsnelheidsvectorcn, waarin de stroomsnelheid en
de stromingsrichtiDg wordetr afgebeeld.
De toenemende letrgte vaD de vectoren geeft gen grotere stroomsnelheid aan, De croene Rivier is duidelijk zichtbaar na een grote

stroonsnelhcid lusscn do twee verkeersbruggen waaiert de stroming
in het open gebied uit.
De plaatsen $'aar bij alle waterslandeD 1ot aan het maatgevend
hoog water gc€n slromiDg optreedt bieden mogelijkheden om stroom.
belemmerende bosscn of andere begroeiingen te Iaten otrtstaatr. op

11

MEINERSWIJT(

alle andere plaatson vercist hct (docn) ontstaan va. stroohbolcmmcrendc begroeiing maatregelen die de doorstroming in de directe
omgcving vergroot. De br.izondere stromingssituatie van een over een
grotc lcDgle gescheiden stroming in zornerbed en groene rivier, tesarnen me1 do overige plannen van het Rijnoeverproject, Iijkt het mogelijk te maken orn rLls compensatie een verruiming van het
doorstromingsprofiel (bodenverlaging) van de groene rivier toe te
passcn. De mate !/aarin wordt beperkt door de invloed op de MHWstanden en op dc /crdcling van dc atvoer over dc Nederrijn en de IJs-

12
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RIYIERKUNDIGE RANDVOORWAARDEN
De Rivierenwet regelt d.m.v. een vergunningenstelsel het in goede
staat houden van de rivier als afvoerweg van water, ijs eo sedimenl.
Voor hct aanbrengen van ophogingeD, hct aaDleggen of spontaan latcn ontstaan van begroeiinger er hcl aanbretrgcr van andcre stroombelemncrende objecten is een vergunning van d€ Rivierenw€t nodig.
Door ku.stmatigc ingrcpen of spontane processen kan een toename
van de stromrngsweerstand cn/of ccD vermitrdcring van het waterbergende gebied ontstaan.
Bos levcrt bijvoorbeeld meer stromingsweerstand op dan grasland,
rietland m66r dan open water. Vandaar dat bij wijziging van dc inrichting 0n beheer van een uiterwaard een plan moet worden voorgelegd
aan Rjjkswatcfstaat, waafin de wijzigingen in de ljgging van het
naaiveld en wijzigingeD in de vegetatieslructuur dienen te wordetr
aangegeven. Tevcns dicnt een verzoek te worden ingediend voor hel
verlenen van scn rivierenwetvergunning of wijzigiDg van een bestaande

vergun

ng,

Zowel het voorlcggcr van het uiteindelijke plar aan Rijkswaterstaat als het aanvragen van vergunningen in bet kader van de rivierenwet, kometr iD cen volgende fase aan de orde. Door regelmatige
bssprekingen met de rivierbchecrder zijr de plannetr echter al wel in
grote lijnen afgestomd op de rivierkundige nogelijkheden.

MEINERSWIJK
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OVERIGE WATERHU] SHOUDKUNDIGE
ASPECTEN

.M€d,da ns Rlkswar!ts1aard rccr. G!

Ds Nederrijn heeft gedurende 125 dager per jaar een vrije afvoer.
Dit komt overeen rnet een waterstand boven 8 40 m + NAP, geDetctr
aan de peilschaal tc Arnhem.
Bij Meinerswijl, moet rekening gehouden worden mst de functie
van de groene riv er als afvocrweg. In deze grocne rivier gelden ook
bepcrkingcn ten r anzien van hct vergroteo van de zuigkracht, bijvoorboeld door een verlaging van het maaiveld. Daardoor zou de stromingsweerstand i 1 dit traject teveel kunnen afncmcn. Dc gcringe
breedte van dd grrene rivier veroorzaakt ecn srorkc rcaclrc bij wijzigingen in dc hooetcligging. Hcl vcrlagcn van het maaiveld beinvloedt
zclis de afvoerverdeling van de lJssel en de Nederrijnr.

6.1 Waterkrringen
De Drielse Dijk cn de zomerladcn in en rondon Mcinc.swijk zijn in
behcer bij het polderdistrict Betuwe. Het beheer van waterkeringen
dicnl tc voldoen ean de bepalingen die zijn vastgelegd in het Gelders

Walcrschapsreglement'.
De kunst\rcrkcr jn de doorlaalbrug ?ijn cveneens in beheer bij het
polderdislrict, lerwijl de doorlaatbrxggen zelf door de gemeente Arn,
hcm worden behe3rd. ln de afgelopen jaren is er geon daadwcrkclijk
onderboud aun dc zomcrkaden vcrrich!*.
Hct poldcrdistrict bczict momcntccl op wclkc wijzc het beheer in
dc tockomst moeL wordeD !oortgezet.
De bcwciding v ln winterdijken me1 groot vce (runderen en paarden) wordt in prir cipo nict tocgcstaaD vanwege do schade door
vorlrapping van d ) dijktaluds bij natre weersomstandighcdcn. Bcwciding door schaper en maaibeheer zijn tot nu toe dc enigc allcrnarie-
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SLOTBESCHOUWING
7.1 Uitgangspunten voor het ontwerp
- Het is mogelijk om op plaatsetr waar bij alle waterstandcn

. voorccrvodr Ndu!,p*r(

Me

nq54ilr d,

.

Frv
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geen

stroming optreedt, stroombelemmerende eleDentetr te laten ontstaan, zoals uitbreidiDg van bosser en andere weerstandverhogende elementenl6*.
Van de uiterwaard moeten tenminste bepaalde gedeelten zo lang
mogelijk met de rivier in open verbinding worden gebracht*.
De huidige hoogteligging van de polder vertoont nauwelijks geleidelijke overgangen in het traject vlak onder en boven het stuwpeil
8.40 m + NAP*.
De waterhrishoudirg itr de polder wordt gedomineerd door de
waterstanden op de rivier; daarnaast treedt er ir het centrale deel
veluwekwelwater uit in de kleiputletr'.
Het rivierregiem is als volgt:
. de Nederrijn heeft een veranderlijk peil gedurende gemiddeld
125 dagen p.jaai;
, het stuwpeil op de Nederrijn ligt op circa 8,40 m +NAP;
' het maaiveld te Meinerswijk ligt gemiddeld op 10.00 n1
+ NAP; deze hoogte wordt gemiddeld 25 dagen per jaar over-

-

de hoogte van de toekomstige beladjng is 13.00 m +NAP; de
berekende overstromingsduur is geniddeld rninder dan €6n
das per jaar;

de doorlaatschuiven worden opgetrokken bij 1r.35 rn +NAP
(peilschaat Arnhem, J. Frostbrug); de gemiddelde ovcrstroningsduur is circa 7 dagen per jaar;
NB dit zijn statistische gerniddeldc rvaarden uit het stu\,r'programma
"285', dje zijn vastgesteld op basis van gegevers over de perioden

'

1901- 19851
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7.2 Voorsfelten Yoor het ontwerp.
- Dc inlaatsluizen in de zoorerkade nabij do benedenstroonrsc

door-

laatschuiven wo.den zo lang nlogelijk geopend.

Hc! o!erstromingsregienr wordt zo gcdurende tangerc tijd in delen
van hct gebied merkbaar. Klcinc wissclingcn jn de waterstandon op
dc rivier tussen Ii 40 en ca 9 25 n + NAP rnanifesteren Tich in het
zuidclijl(e deelvan dc poldcf (gemiddeld 45 dagen per jaar+) Daarnaasr is hicr ccn permancnte urtwissoling lusscn rivier en polder moselijk.
In lfwachting van verdere veranderrngen, krntren de landbouwk!ndige gebruiksmogelijkheden in Mcinclswijk voorlopig onverninderd
wordetr gehandhaafd, wanncer de klcine sluis wordt gesloten bij een
watcrstand i'an hogcr dan ca 9 25 m + NAP.
Dc grote doorlaatschuivcn kunnen voorlopig bl;jven functioneren
als in de huidige situal;c. Daardoor blijven hoog gelegen terreinen gevrijwaard van veelvuldige overstromingcn, wat ten goede kon! aan do
jn het gebied !oorkomendc lcveosgemeenschappen of onderdelen
daarvan die weinig overstroming verdragen (weidevogels, stroomdal.
vegetaties). Daamaast worden de kleipulten in het centrale deel zo
veel mogelijk gcvrijwaard van ovcrstrom,ng, om het schone kwolwarer
tc laten overhccrscn.
- In het zuidelijke dcel van Meinerswijk wordt een aaDeengesloten
moeras' en watergebied geschapcn, dat in open verbindiDg staat
mot de riv;er.
Door het scheppen vaD een open verbiDding net de rivier wordt de
toegankclijkheid en nigratie voor vissen en macrofauna srerk uirge-

breid.
lng!ijpen in de hoogteligging: oevers etr danmen in hct zuidelijke
deel wordcn afgevlakt tot een niveaLr lussen 8.00 m en ca 8.50m +
NAP. Daarbrj wordt rckening gehouden rnet de bedijking, zoals in
dc bepalingen in het Gelders Waterschapsreglcment is besch!e,
Daardoor worden de pcilfluctuaties over eetr veel grotere oppervlakre nerkbaar; e. on!staan slikkige, veelvuldig droogvallende oevers.
Deze afvlakkingen mocten, sametr met de reeds gegraven zand- en
kleiputlcn, voldoende compcnsatie bieden voor bossen cn struwelen,
die bij een cxrensievere begrazing van het gebied plaarselijk zullen op-
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Wat is kwel? Kort gezegd wordt het begrip gebruiLt wanDe€r grondwater ir opwaartse richting stroomt en aan d€ oppervlakte opweh.
Omdat dit water tijde.s de reis door de bodeE gefilterd wordr, heeft
het vaak een relatief goede waterkwaliteit wanneer het aan de oppervlakte komt
In 1972 werd door onderzoekers var Rijkswaterstaat gecorsrateerd
dal tijdens perioden dat de Nederrijn werd gestuwd er in de sruwpanden e€n verzoeting van het Rijnwater optrad. D€ hyporhese luidde
dat de verzoetitrg wordt veroorzaakt door gelijktijdige kwel van Veluwewatcr €n wegzijging vaD Rijnwater+.
Dit onderzock werd in 1985 in uitgEbreidere vorm herhaaldr, waarbij deze hypothese werd herbev€st;gd.
Het lag derhalve voor de hatrd te onderzoeken of Veluwekwel ook
in Meinerswijk optreedt. Dir kaE immers de waterkwalileir vaD de
plassen in de polder verbeteren en daarmee voor specifieke organis.
metr leveDsvoorwaarden scheppen. Dit onderzoek Daar de samenstel.
ting en herkomst van het water in Meinerswijk werd uitgevoerd door
drs A.C. Garritsen cr de resultaten ervan vorEen d€ basis voor dit
raPporr
Er werd bereidwillige medewerking verleend door het CeEeentelijke Waterleidingbedrijf (Gewab) en bet polderdistrict Betuwe. Ter
aanzien van de bodemverontreinigingen itr hot gebied werden de pro.
vircie celderland, afdeling Milieu en Water, en de gemeentelijke
dienst Milieu, sector milier:hygidne geraadpleegd.

MEINERSWIJK

HYDROLOGISCHE OPBOUW
De hydrologische relatie tussen de zuidelijke Veluwezoom en de
Over.Beluwe beperkt zich tot de stroming van het grotrdwater in de
diepe ondergrond (fig. 1). Voor de oppcrvlakkige afstroning is de Ne-

derrijn een onniskenbare natuurlijke grens.

l'lguur I
vcluw€kwel ln d€
Betuwe

De opbouw van de ondergrond is in figuur 2 weergegeven.
Onder het holccene kleidek (0 tot max.4 neter) bevindt zich het eerste watervoercnd pakket (formatie van Kreftetrheye). Dir wordi gescheiden van hct tweede watervocrend pakker door de slecht door.
latctrde Iaag var de formatie van Kedichem. Uir diepe boringen en
putproevcn is gebleken dat de dikte van deze scbcidende laag otrder
Arnhem-Zuid raar het westetr toe afneemt. Daardoor treedt er neer
uitwisselidg va! het grondwater in de twee watervoerende pakkerren
op (Inededelinp cewab Arnhen).
De stuwwallen lebben toppetr van 50 a 60 meter +NAp. De zuidelijke begrenzinl;is stcil, waarin beken in erosiegeulen naar beneden
slingeren. De b rkenstelsels hobben vooral betekenis voor de ondiepe
walcrstroming r)p dc noordelijke zijdc van de Nederrijn (zoals in de
Rosardepolder). De Veluwczoom is via diepc watervoeretrde pakketten onder de RrjD door verbonden mel dc Over-Betuwe. Drirl(waterwinpultcn zijn.oor eeD belangrijk deel het einds(alion van deze
bijzondere kwe stroning. Hct g.ondwater stroomt looral via
ondergrondse Litlopers van dc stuwwallen de Betuwe itr".
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Het maaiveld in de Over Be(uwe is gelegen tussed 7 er 9 meter t
NAP. Het rivierkleigebied besraat uit stroomruggen en komafzettingen, waaritr natuurlijke waterlopen (Linge) en k [stmatige af,
wateringsstelsels (weteriDgen en sloten) gelegen zijn. Voorat d€
oudere watergangen zijn gesitueerd in natuurlijke laagten in het terrein, zoals vcrlande rivicrgeuler.
Recent wcrd in opdracht van het ninisterie vau Landbouw er Visserij een onderzock uitgevoerd naar grondwaterstrodingsstelsels itr Nederland+. Ook ir dit onderzoek wordr de relatie tussen
Veluwernassief en Betuwe aangeduid.Het voorkoden van waterviolier
(Hotto a palustris)+ in de Over-Betuwse sloten is eer aanwijzing
voor het voorkomen van kwelwater in de bovengrond. Dit wordt bo,
vestigd in het geo,electrisch ooderzoek Over Betuwe 19?6 waariE het
voorkometr van relatiefzachr water wordt aangetoond in de omgeving
van pompstatioD Fikkersdries (ren zuidoosten van Opbeusden) en een
smal noordoos!-zuidwest georidoteerd gebied ten ooster van Driel
(Vogclenzang)*.Er bestaat een invloed van waterontti€kkingen op
groDdwaterstromingen in de Over Betuwe. Het poinpstation Fikkersdries (Homoet- Zerten) onrtrekt jaarlijks 10 niljoen E|3 $ondwat€r,
bstgeen leidt tot een verfilitrdcring van de stijghoogte van het €erste
walervoerendc pakket van 15 cn (mededeling cewab).
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Dc grondwateronttrekkiDgen in de zuidelijke Veluwezoom hebber
eveneens een bepaalde invlocd op de warerhuishouding: de bekensrelsels worder gevoed door schijngrond$alerspiegels. De onrrrckking
vindt vooral plaats in ponpsralion La Cabinc (9 niljoen m3/jaar). Uit
het onderzoek blijkr dar de grondwater- en schijngrordwarerstand in
dc Veluwczoom verlagingen ondergaan van 20 (ot 120 cmr.
De Rijn had vrooger (ror 1200 na Chr) in gcheel Nedcrland een
drainerende rrerking, d w.z. cr werd watcr afgevoerd uit de hogcre
grondcn. Door bcdijking, onrwarering, vccnafgraving, droogleggirg
van plassen erL grondwaterw'nning veranderde de Rijn in de beDcdenloop in eer TNFTLTRERI'NDE rivier: her Rijnwater trelt nu de gebieden in waar de grondwarersrand door deze itrgrepen is gedaald.
Dit hccft gelcld tot de sterkc uitbreiding van het verschijnsel
oe!Jrg.ood'.\dt(r latrgs de ri!icrcn (tig 3r'.
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De plassen in (le polder Meiners\rijk, die zijn onLsraan door winning
!an klei, hcbben een dicpte van ciroa 0,5 ror 4 meler bencdcn maai.
veld. De Sleutclplas ('plas !an Bruil', zic tig.4)is ccn oDtzanding rnet
een diepte van ca 15 merer.In het gebiod liggen pcrcelen dic na afgra,
v'ng zijn sebrujkt als srortplaars (hoofdstuk 5 bodenvcrontreiDigin_
gcn) De pcrce en z;jn vervolgens afgedekt en in gebruil genonon als
grasland
De Sleutelphs reikt tol in her eerstc warervocrcnde pakkcr. De
plas ligl direct langs dc Nederrijr. De warerbodern is door Rijkswatcrstrat ond(irzocht op veronrrcinigingen. Dc klasse II kwalificalie
duidt op (rcn nirt veronlreinigdc bodem*_
De gemccnte Arnhcm heeft in 1978 monstcrs laren Dem{rn van hc1
hemelwater dal vanuir Arnhem-zuid via de Grocnc Rivier \r,ordt afgevoerdr Dc n onsters zijn geanalysccrd op gehatres aan ammonium,
nitriet, nitraar {,n fosfaat. Vergelijting hiervan met her de jongste ondorzoekcn van :iarritsen hceft nog nicl plaarsgcvonden.
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In oktobor 1989 werd van een groor aantal plassen in MeiDcrswijk het
watcr bemonstcrd. Figuur 4 goof( de ligging aan van dc monsterpunTijdens de monslertrame zijn de temperatuur, her elcctfisch gcleid'ngsvermogcn) de zuurgraad en de alkatiteit (her zuurbuffercrd vermogen) bepaald. Vervolgens zijn bintren 48 uur de monslers
geanalyseerd op rorale hardhcid (calciun ctr magnesiuIngehalrc), her
zoutgehalte en hct nitraatgohalte.
Eetr deel van de monsters is in het laboratorium verdcr geanalyseerd (zie brjlagcn).Voor de vcrgelijking is eveneens onderzocht
welke samenstelling het water hccft itr een mcetput voor grondwa[er
van de Gcwat, aan dc binnetrdijksc zijde van dc djjk nabij Elden. De
putlen be!arton peilbuizon van 8 eD 35 meter en worden al gcdurende
hen jaar rege.matig door do cewab gemcten teneinde het kwanritatie_
ve gedrag vaD het diepere grondwater re volgen.
Tenslotte is lct otrderzoek uitgebreid mer monstcrnames van de Im,
merlooplas en Rijkcrswoerdsc Plas, om daarmee iels te krnnon zeg_

i.vlocd van grondwaterstron;ngen in dc regio. Dc
rosultate! va, het ondcrzoek zijn lveergegovcn in bijtagc t. Uit deze
bijlase blijkt ( a1 de ptassci nr 1,4,6,8, cn 9 (zie tig. 4) een afwijkendc
waterkwaliteit hcbben. De samenstelling van dezc plassen komt veet
ovcrcen met dc monsters van her grondwater uit de peilbuizcn van dc
gen ovcr de

Gewab.

2.1 korte bespreking resultat€n
' G.eo!ons e'm ddo d. ai!d'' F li ,n
ch or d6s! ha r. vai d6w / r:6 ikw!i!a 5o
nrhj.i)

Dc plassen hebben relatief lage chJoridegehaltes ( < 70 mg Chloride
per liter) in vcrgelijkins mct de Rijn (geschar gemiddeldc 145 rnglt)+.
Het cbloride gibalre ondcrgaar rijdens de verplaalsing door de bo.
dem geen chcrrische !erandering, cn is derhalvc een goede indicator
voor de herkonst van het water.
De lage chloridcgehalres (het nane in de plasseD nummers 1,4,6,8
en 9) moetcn ! orden verllaard door uir te gaaD van verdunning van
Rijnwatcr (Rij r(ocver)grondwater en Rijn-inundaricwater) mer warcr
dat een laag cI loridcgchalre hccfL, zoals: regenwarer (3 mg/l) of
Veluwekwelwarcr (9 g/1). De toesrroming van kwelwarer met een
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verdunning met regenwarer is onwaarschijDlijk omdat:
- een 3 meter diepe ptas dan voor drievierde g€vuld zou moeten
z{r met regenwater (en voor eenvierde met Rijnwator), dus net
2250 mm rcgenwarer. Dit is het neerslagoverschor vaD een
Derio_
de van t0 jaar. Daarnaasr moer er ool, nog afvoer van wate; (mer
chloride en andere opgeto\re stotten) plaalsvinden, anders vindr
er wel cen continue invoer van chloride plaats, maar geen afvoer
det als gevolg ook weer hoge cbtoridegehaltes.
- Een tweedc argunent is dar er uir hcr gebied volgens de waar_
trcmingen (zie hoofdsruk 4) meer warerafvoer plaatsvindt dan al.
leen afvoer van ecn neerslagoverschot.
Teo de'de was plas 6, die in nei 1989 trog met €en ponp werd
drooggchouder, in okrober helernaal gevuld n€r warer met eer
laag chloridegehalte (38 mgll). In dc droee zomer in de russen_
liggendc periode was cr geer sprake van een neerslagoversclot
dus het wa(er is oDdergrords toegsstrooDd. Dat kan of lateraal
zrJn tocgestroomd of meer van ondercn zijn toegestroomd.
De herkoDsl vaD hct watcr is dus hoogsrwaarschijDlijk Veluwekwet.
Dit is detiniticf vasrgcsreld op grond vaD de voltedige anatyses in her
laboratoriurn. Evenrueet zou een dicp moDster uir de Sleurclplas
(plas 1) en cen doorgaande waterpassing van de plassen €xrra infor_
matie kunnen bicden Hct aandecl van hct Veluwewater in de plassen
in bel (cnr'dlc Bede(ltc vJn Vcioer.wijk is bcrekend op 5O %; ()p
grond van de gchaltes aan rweewaardigc ionen zijn de ecologische mo.
gelijkhedcD van her water zondcr meer goed te !oemen. Dit wordt qeconclud(erd dan de hand van cetr roet.itrg var de adalyses aao de
rcferentiewaarden ui! Roetofs en Bloemendaal (z1e bijtage 2\
De gevonden gehaltes aan nutrienter, zoals o.a. sulfaat e! nitraat_

De waterkwaliLeit van plas 10 is sterk afwijkend etr wordt als slecht
beoordeeld, wat nrogelijk wordt vcroorzaakt door bodemveront_
.eioiging. In dc direcrc nabijhe;d is een vuilstor! getegen.
Op basis van hct boverstaande wordr geconcludeerd dat Veluwelwel
van betekenis is voor de vocding van deze plassen. Dit geldr met
name voor de plassen;n het noorden en midden vaD het gebied. Kwel_
stroming vindt echter allcen plaats ondcr omstandighedon waarin aan
twee voorwaardetr is voldaan. Er moet ten eerste een potetrtiaalver_
s(hil (drukrer.chil) aanwezig zijn etr tcn l\ erde moer er afvoer van
(oppervlakte)warer plaatsvinden.
Het potetrriaalverschil is aanwezig, namelijk tussen de grondwatcrstijghoogte onder dc Veluwe en he! waterpeil vaa de plassen ia
de Meinerswijk.

De afvocr is echter det overal aarwezig. Volgens het polderdistrict
Betuwe horen alle plassen in principe met elkaar verbonden te zijn
om via 6dn sloot af tc wateren. Dit is ochter niet her geval. Zo is plas
9 gcheel afvoerloos. Afvoer van water kan uir d€ze plas alleeD plaats
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vinden via verdamping, overstroFing en grondwateruitstroning.In
een toekomstig€ sit!atie zal de mare waaritr Veluwekwel toesr.oomt
naar ptassen in het centrale gedeelle af}lankclijk zijn van de peiliNtel,
ling en de afvoersitua!ie rer plaatse. Wanneer er daadwerkeiijk afvoer
uit dit gebied plaatsviDdt zal het aandccl van Veluwekwelwater zeer
hoog zijn. Bemaling is oen mogclijk instrunent om de kwelstroming
te optimaliseren. Dit wordr echter Diet *enselijk geacht, vanwege do
doelstellirg van het plan, waarin natrurlijke processen zo coDpleet
en ongestoord mogelijk worden ingepast. Op grond van de huidige gegevers zijn de ecologische nogolijkheden van het water zonder meer
goed te noenen. Alleen de waterkwalitci( van plas 10 is slecht.
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LEVENDE KWEL IN MEINERSWIJK
In aatrsluitirg op het voorgaande onderzoet werd een proefgedaan
om le bczien in welkc mate de kweldruk zichtbaar was aan het waterniveau itr do plasssn.

Daartoe werd in augustus 1989 de uitwateringssluis in de wesrelijke
doorJaatbrug in ovcrleg met het polderdistrict Betuw€ gesloren. Op
dat moment was her Rijnpeil min of meer coDstant. De waterstard

Foto

I

Medewerkers van

polderdistrict B€ruwe
z€tten de uitwat€.ingsslulzen nabij de El den s che
Dijk weer op€ o
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werd bijgclouden rcr plaarse van dc resranrcn van het sluisje ir de
voormaligc Sleuteldam, ongelccr 100 melcr 1en oostcn van de huidige
urlwateringssluizen. Het heefl gcdurendc dc weken na het sluitetr vatr
dc sluizcn niet gercgend De walersrand binnen de polder bleek ra
enige dagcn met 15 cm re zijn gcsregen Vcrdere srijgjng rrad niet
mecr op. Do sluisjes wcrden beg;n novenlbcr weer geopend (foro l),
waardoor het.,valer Det grote snelhcid wegsrroolnde (zie foto 2). Het
hoogtevcrschi was binnen enkele dagen weer geslonken ror cn;ge cetr-

Foto 2 S t.om en d water
bij het voormalige sluisje
in de Slcutcldam

Hier!i1 kan wo, dcn afgclcid dar er ware. in dc potder wordt aangevocrd Vcrdere stijging van her warerpeil boven dozc 15 cm wordr
lvaarschijnlijk !oorkomen door de regendruk van hct warcl
Carrilsen ste t in zijn rapporrage dar deze k\\clsrroning pernanenr
kan funclionercn wanneer hcr \lare! lvordr afgcvoerd of zetfs bema_
lcn Daa.mee kan cen levcndc kwclslroming i! het gebicd wo.den in_
gcsleld Ilct js lie\rensl orn dezo proef uir le brejdcn met ocn
doorgaandc walefpassing en plaatsing van cnketc pcilschalcn. Daar,
nee kunnen nivrauverschitlc. per plas wordeD geresislreerd
Wcllicht zijn le variar;es in dc dicpte en dc bodcmopbouw van dc
plasscn van invlrcd op locale verschitlen
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In de Derde Nota Waterhuishoudingi wordt gecofftatoerd dat de waterkwaliteit op dit moElert een aantal basistwalileitsnormer niet
haalt, ondaDks de steeds uitgebreidere wetgeving (Wet Verontreiniging Oppervlaktowateren 1970, Wet Verontr€idging Zeewater
1975). De gewenste kwaliteitsnorm voor rivierwater is i! de Nota ge,
noend "kwaliteitsdoelstelling 2000".. De voornaamste motiev€n orn
de kwaliteit van het rivierwater tot deze norm te verbeter€r zijtr:
1 de ecologische doelstelling: verontreiDigingen beperken groei en
reproductie van o.ganismen;
2 oppeivlakrewater moet bruikbaar zijn voor bereidiag drinkwater;
3 het moer geschikt zijr als zwemwater (recreatieve functies);
4 het voorkomen dat oocosysteme[ van zee gn estuaria belast worden;
5 rle bruitbaarheid van de rivie. als potentiele voedirysbrotr.
Het programma beoogt o.a. in do periode tot 1995 een verminderitrg
van de emissie met 50 % van de Iosfaten, nitiaten, zware notalen en
organische microverontreinigingen t.o.v. het diveau van 1985 te realiseren. Ook zullen riolering- en andere loziDgsystemen worden geoptimaliseerd en aangesloten op zuiveringsinstallaties.
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In de nota 'de Rijn in Nederland'a wordr aangetoond dat de waterkwaliteit, na een treurig dieptepurt in 1970, op vele fronten is verbeterd. In figuur 5 zijn edge gIafieken weergegeven die de oDrwikleling t.a.v. gehaltes aan Ditraat en arEmonium, fosfaat. zuurstof en zout
aang€v€n.
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Voor het zuurstofgehalte, de zware metalen en de organische Eicroverontreinigingetr blijkt al een goede verberering re zijn bereikt. Voor
wat botreft fosfaat, nitraat en ammonium, bestijdingseidd€len en
PCB's is de situatie minder florissant. Het is dringend gewenst de belasting van het nilieu door deze sroffen te vermindereD.
De waterkwaliteit wordt mede bepaald door gehalted vaE stoffen
iD de opgeloste fase en gelocht aan het zwev€nde stof te meteu&1718[v]**. Zware metalen zijn overwegend geborden aaD de fijnere delen van bet zwevend stof. De kwaliteit var de zwevende stof ftan varidren. Als de rivier door het zomerbed voert, b€vat het water vrijwel
alleen'oorspronkelijk' slib, Eet relatief hoge netaalgehalreD. Dir is
slib dat over grote afstanden itr g€suspendeerdE toestand woidt meegevoerd. Bij stijging van de afvoer overstromen de oevers en aangredzende terroinen, waarbij het water nieuw slib opwoelt zodar het
aandeel'erosieslib' toetreemt. Erosi€slib bestaat voortramelijk uit conglomeratetr van slibdeeltjes en bevar relarieflagere metaalgehakeD.
Het erosieslib heeft reeds bodemgenetische processen ondergaan,
waardoor verkittiDg plaatsvond en sedimentatie sneller optreedr bij
alIemende s!roomsnelheid.
Het slib dat in de uiterwaarden neerslaat bestaat dan ook voor het
grootstc deel uit erosieslib.
De metaalbelasting (Cu, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) van erosieslib is beduidcnd geringcr datr die vatr oorspronkelijk slib. Dit bevesrigd door onderzoek naar zware metalen iD aquarische systeEen door het
Waterloopkundig Labora!orium. Daaruir blijkt dat de meraalbelasting van zwevend slib afneent bij toenorlende waterafvoer*.
Het Instituur voor Bodenvruchtbaarhoid heeft vastgesteld dat de
zomerkades wel enige beschermende werking hebbed tegen de water.
verontreining, al zijn de verschillen met onbokade uiterwaarden niet
groot. Als gcvolg van het beter wordetr va! de slibkwaliteir ren opzichte van de voorgaande deconnia wordt zelfs gewezen op het gunstige
effect van het bcdekken vaD de bodem mer scboDer sediment. Door
voortdurcrde sedimentatie van slib van een betere kwaliteit treedt
eetr relatieve verb€tering van de bodemkwaliteit op.
Bij giflozingen iu het bovensrroomse deel van d€ RijD besraat h€t
gevaar voor catattofale gevolgen, In dc afgelopen jarea zijn de neldingetr van giflozingen steeds m€er onder publieke aandacht gekomen. Er wordt stringente controle uitgeoefend, otrder andere met
behulp vatr de rJr'et Verontreiniging Oppervlakrewater (sitrds 1970).
Daarnaast leeft de aanleg vaD zuiv€ringsinstallati€s mede geleid tot
toename van het zuurstofg€hahe en ahame van gehaltes aar zware
metalen in het rivierwater',
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De ins(roomopening van een plas, die in open verbinding mer de rivler staat, kan zodanig worden gckozen, dat de belasting aan verontreinigende sroffen tijdens laagwaterperioden beperkt blijft.
- Ten eerste dienen de instroomopeningen stroomafwaarts re worden gericht en zo ver mogelijk benedenstrooms te liggetr. De massatraagheid van de slibdeeltjes is zodanig groor dar er vrijwel
geen instroming in opwaartse richring zal plaatsvinden.
Ten lweed ) heeft het rivierwatcr ten gevolgo van de doorlaa!functic vatr de polder bij hogere watcrstatrden een zodanige snelheid dat sedimentatie van fijne deeltjes bemoeilijkr wordr. Of de
kleiputten desondanks toch als slibvang werken zal nog onder.
zochl worden aan de waterbodemkwaliteit van de diverse kleipurten. Hcl reeds geroendc onderzoek naar de bodem van de
Sleutelplas wijst er al op dat deze nict als slibvang lijkt te wer
Br

!' Filk*ddira{, dr.dh cndd.

Bij calamiteiten in periodcn van laag warer katr her zuidelijke ktcipurlengebiod worden afgcsloteD van de rivicr, door de inlaatsluizen te
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De provincie celderlatrd heeft de stortplaatsen re Meinerswijk (voor
de ligging, zie bijlage 3E) geclassificeerd in her proviDciale
bodemsaneringsprogramma. De saDering van de storrplaatsen heeft
een lage prioriteit gekregen, op grond vaa de veronderstelde beperkte risico's voor de volksgezordheid en het milieu. Dir bl€€k o.a. uit
het bistorisch onderzoek dat in 1986 werd uitgevoerd.. BiDDen het kader van de Interimwet Bodensanering is in 1988 een orienterend onderzoel uitgevoerd naar bodemverontreinigiEgetr in Meinerswijkr.
Uit dit onderzoek is gebleken dat een aanlal kleiputren als vuilsrort
zijn gebruikt in de periode 1958 tot 197?, h de stortplaatsen is huishoudelijk en bedrijfsafval gedumpt, Her afval blijkt zeer heterogeen
van saBenstelling en bestaat uit huisvuil, puin, plasric, hout, banden
en olie. D€ stortplaatser zijn vervolgens afgedekt met een laag te€I,
aarde, om de tcrreinen weer in te kuntretr zetter in de agrarische secTevens hecft in dit onderzoek een chemische aralyse van de stortplaatsen plaatsgevotrden, om de risico's voor de volksgezondheid en

aantasting van het milieu te bepaled. De provincie heeft in e€r brief
van 18 november 1988 verslag gedaan van de resultaten van het oridnterend onderzoek+. Hierir wordt de situatie als weinig verontrustend
beoordeeld, waarbij wordt gercfereerd aan de beersende achtergrondwaarden van de rnilieubelasting in bet winterbed van de rivier. Er zijn vooralsnog geen sporen van de verontreiniging aangetroffen in hot grondwater.
Het derde, zogenaamde'nader onderzoek' is inmiddels uitgevoerd.
De resultaten zijn iD coDceptvorm op 13 trovember 1989 gepresenteerd. De provincie komt in haar briof van 3 november 1989* tot de
conclusie dat de verontreinigingetr toch dusdaEig zijtr dat uitgebreid
onderzoek verricht dient te worden naar de gevolgeE van uitloging en
de grondwaterkwaliteit. De provincie stelt voor binren het kader van
het Rijnoevcrproject te zoeken naar financiering van dit onderzoek
en intussen het tcrrein af te sluiten voor publiek.Eer ro€lichting op
deze onderzoeken door de geneentelijke dienst Milieu leert dat het
de volsende locaties bctreft:
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-

Locatie Grocrc Rivier (23) betreft het westelijke deel van de
Croene Rivier, waar hct terrein tot 200 cm diep is verontreinigd,
door s(ort van sintels, kolengruis, olie, puin, glas, touw, kalk en
cemcnt. De afdeklaag bedraagt 0 (ot 200 cm. De bovengrond is
licht verontreinigd, hetgeen vorDoedellk aftornstig is van slib
van de Rijn.
Op de voormalige Stortplaatsen Meinerswijk-west (locatie 24)
heeft het onderzoek zich Det name gericht op de samenstelling
vatr de deklaag (15 tot 80 cm dikte) van de stortplaatsen.In het
orientere)rde ondcrzoek (1988) is de srortlaag van 1.3 tot 1.5 meter zelt o'lderzocht. Ook hier blijkt de lichte verontreiniging van
de deklaag door rivierslib dat in het verleden over dc storlplaats
hsen werd afgezet
De vasre bodem etr de waterbodcm van de Plas van Bruil (sleutelplas) is onderzocht (locatie 38). Er zijn geeD verontreinigingen
aangetroffcn dic cen bedreiging vormen voor de volksgozondheid
on het nilicu. wel dient bij afgraving van de o€vcrzono in ds 1oe.
kon1st het vrijkonende slortmateriaal nader geanalyseerd te wor-

Onderzoek van storlingcn achter het stee abrieksterrein (locatie
39) laten zien dat dc vaste bodem van dit perceel verontreinigd is.
Ook het grotrdwater blijkt ni€t vrij van schadelijke stoffen Naderc boringen zijn noodzakelijk.
- Verdcr heeft er onderzoek plaatsgcvondeD naar de bodems van
de Havcn van Coers en de ASM haven. Hieruit blijkt dat deze havens beiden matig verontreinigd zijn net diverse stoffetr van vermoedelijk localc he.kornst (klasse 4). De gehaltes aan zwarc
metalen en arscen koElen overeen met de achtergrotrdwaarde vatr
het R;jnslib.
De Inspectie Voor dc Volksgezondheid heeft advies uitgebracht over
de ondcrzocksresultaten*. Er zal nader advics wordcn irgcwonrcD
over de consequenties van de verontreinigingen voor het landbouwkundige gebruik bij de Gezondheidsdienst voor dc Rundveehouderij.
De inspectie advisccrt voorlopig het volgende:
er dient inzicht te koEen in de kwaliteit van de landbouwgewasseD, en de kwaliteit van dierlijle producleD uit het gebied;
- de terreinen moeten \'oor publiek worden afgesloten i.v.m. gevaar
voor de volksgezondheid;
er moet een afdellaag worden aangebracht van tenminste 50 cm

klei
Zolang dc onderzoeken niet volledig zijn afgerond, adviseert de inspectie niets tri doen op de betreffende terroinen, etr eetr zogenaamd
saneringsonderzoek uit te laten voeren.
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AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWERP
In de door Veluwekwel gevoede plassen, die merotrde€ls gelogen zijn
iD het roorden en midder van Meinerswijk, dient de ontwikkelirg van
aquatische gemeeDschappen die gcbonden zijr aan schoon, zoet en
nutridntenarm water vooroP t€ staan.
.Een verbitrding met een overlaat tussen de centlale kwelPlassen en
het zuidelijke kleiputtengebied voert het oppervlaktewatei af en
brengt daardoor een levende kwelstroom op gang. Dit leidt tot een
geleidelijke overgang van het kwelwatertype naar het Bijtrwater$?e
in het zuidelijke gebied.
De invloed van calamiteiten op de rivier kan zoveel dogelijk worden
geweerd door de sluisjes en doorlaatschuiven t€ benutten.
De Iocaties van de bodemverontreiniging dieo€n gomeden te worden
bij graafactiviteiten. Dit hoeft overigens de uitvoering van de overige
delen van het platr niet te bolemmerer.

t'l
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SAMENVATTING
In Meinerswijk, een ten zuiden van d€ Rijn in Arnhem getegen ui!er_
waard, is een hydrochemisch ondcrzoek uitgevoerd om de
grondwaterlcrkomst van het water in de itr het gebied aanwezige klei_
en zandwinplassen vast te stelleD. Daartoe z;jn edge tientajl€n monDe waterkwalireir van de plassen is in het algemecr, voor wat be.
treft de macro-ionen, goed. Een aantal ptassen heeft eetr duidetijk afwijkend hydrochenisch ka.akter. Her gaar om de plassen 1, 4, 6, 8 en
9. Een berekeDing op basis van chtoride-gehaltes indiceert dar her wa_
tcr in dezc plassen voor ongeveer de helft aftomsrig is uir de Rijn, via
inundatie cn via grondwarerslroning (her zgr,. oevergrondwarer). De
ovcrige helft is van onder de Veluwc toegcstroond gron{:lwater; Velu_
we-kwel dus. l.ritgangspunt voor deze berekeningen is her gemiddelde
chloride-gehalre van Rijninundatiewater.

de nutridnten zijn de gehalres aan stikstof eD fosfaat bstrekkelijk taag,

l8
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2 Het voorkomen aan waterplanten in relatie
tot de orthofosfaatconcenlratie in wateren
waarin stikslof niet limiterend is en in relatie
tot de minerale - stikstof - concentratie in
wateren wa arin O - POa niet limiterend is
(R oel ofs en Bloemendaal, 1988)

soorrei vdn BLrq voed5er(rJk

Frn0r.rrrs trichop^yllus

s@rrEo vAn vo.d5.rrllk

f.re.

5oorlen wri zeer rcedserrilk

MEINERSWIJK

3

A

rn o n s t

e

rIocaties

aan de plassen

r}4) [n

o

r

26

O

7 oktober 1989 gedeeltelijke en labora toriurnanalys

e

vijftiger jaren (grondwater)

rlei

1989 oridnterende bemonsterins
e

KWEL EN WATERKWALITEIT

3 B numm ering Yan de pla s s€n I t/m
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3 C diepte van de plassen (in meters)
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3 D electrisch

g
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grondwarer waarde 201- 207 FS/cm

n (EGV) in
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3 E vuil- en puinstorten

bron: rappor:t Historisch onderzoek bodemsanering
demij Adv.bureau
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3 F zuurgraad (p H)

grondwater waarde 7,86-8,01
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3 G alkali leit (HC O3. gehalte op gangbaar
pH- lraj e ct) in m eq/l

In\j

grondwater,raarde HCO3- 1,8-2,2
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3 J CO2-spanning' negatief logaritme
P(CO2)

in .log

3,O3/3,11

7

ToEr-rclrrtN(i: d!?e wrarde wor{r berekend rn.b.i. dc pH cJde ilaH.'
reit. D€ atmosferische CO2 spardng is orgeveer 2,0 D€ COr sparning van de bodem is 1,5 (ot 2,0. De waarden voor een !cslo|en
systccm mct calciet is 2,8 tot 4,2 (Appelo 1980). Veol hogerq {dw?
rninder ncgdtieve) waardcn duiden vcelal op anaerobie van het wa(€r.
Dus: hoc lager het cijtcr is, des te hoger is de CO2 spanring
srondwater waarde 2,50' 2, 87
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3 K Ratio TH in (meq/l) / (EGV/100)
dirnensieloos

rh [u

ToELICITTIN(i: Deze ratio geeft he1 aandeel tweewaardige ionen aan
in dc totale kationensom,. Dit is een variant op de ionenratio van Van
Wirdun, die niot verrroebeld wordt door va.iaries in her chloridegehaLte t.g.v. anthropogere invloeden. Is ecologisch rclcvant.
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Itr eerste instantie blijkt een deelotrderzoek naar bodem en geologie
in Meine.swijk een moeilijk vraagstuk, gezien de mato waarin de polder is ontkleid eD "g€h€rcult;veerd'*.
Ui( h€t bodemkundig-geologisch ond€rzoek is gebloken dat de
grootscheepse afgraving var steenbakkersklei weliswaar de oorspronkelijke bodenopbouw heeft verstoord. Dit heeft echter geleid
tot het blootleggen van het daar order gelegen, zeer grillige en afwisselende rivierlopenpatroon, dat zich in de afgelopen eeuwetr heeft
ontwikkeld. De afgograven klei lag als een sluier ov€r dit gdllige stuk
bodcmarchief. Het patroon is vrijwel uitsluitend "zichtbaa!" op de bodern van de plassen of kleiputten. Doordat het water in de Nederrljn
wordt opges(!wd vallen de plassen nauwelijks Ineer droog. Het eertijdse patroon van rivierlopen zou anders bij lage rivierstanden zichtbaar zijn! Tocl ligt op sommigc plaatsen de bodem van de kleiputten
slechts eetr Deter onder water. Naar verwachting zullen deze bodemverschillen ir de watervegetaties zichtbaar worden. Daarmee zal het
landschap weer iets van de eertijdse veelzijdigheid terugkrijgetr. Een
landschap waarvan Julius Caesar i! De Bello callico schreef: "De
RijD spUts( zich, wadDeer hrj de Oceaan nadert, in vele takken, en na
zeer grote eilanden gevormd te hobben....., stroomt hij door vele mondinger in do Oceaan." Uit hot bodemkundig-geologisch onderzoek
moge blijken hoe Meinerswijk ooit deel uitnaatte var tet Insula Batavorurn (het eiland der Bataven) en welke ontwilkelingen er sindsdien
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In de zomer vatr 1989 is ccn bodcnkundig-geologisch onderzoek uiF
gevoerd in het kader van het ontwerp Uiterwaardpark
Meinerswijk Het onderzoek werd uitgevoerd etr gerapportccrd door
J.R. Mulder. Bij het onderzoek werd dankbaar gebruik gernaakt vatr
nog niet gepubliceerde gegevens van de Rijks Geologische Dicnst.
Deze declstudie is grotcndesls opgebouwd uit zijn rapportage'.
Het onderzoek richtte zich op de volgende vraagstellingen:
- Welke processen hebben geleid tot dc huidige samenstelling en
opbouw van het gebied
Hoe is met name de opbouw van de bodem vaD de kleiputten;
Op welke wijze kan bij de inrichting cn het beheer van de polder
worden aangesloten op de bodenkundigo €n geologische geschieKan er nieuw licht geworper worden op dc reconstructies vatr
oude rivierlopen io de polder;
Er is gebruik gsmaakt van bestaatrde gegevens:
, Bodemkaart van Nederland 1: 50.000, blad a0 West (1975). Op
deze kaart zijn de gronden in Meinerswijk globaal aangedr:id.
, Bodemkarlering van dc Polder Meinerswijk in het kad€r van de
ruilverlaveling Over Betuwe noord (Zegors 1956). Vele percelen
waren toen nog otrvergraveD; overigens is het kaartmateriaal sterk
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Gcgevens van Harbers en Mulder (1981, 1985) die in 19?9 op en
in de nabi.ihsid van het Romeinse Castellum talloze boringen
verrichten, in het kader van de recorstructi€ van oude rivierlopen

in bet oostelijke rivierengebied.
- Gegcvcns van de Rijks ceologische Dienst (niet gepubliceerd)r.
Voorts werden oude kaarten geraadpleegd, zoals de kaart vatr Artrhem €n omstrelen van Nicolaas vaD ceelkcrcketr (165a), de nilitair€
kaart van De Man (1806) en de topografische kaarten (1850 en 1885).
Als kaartbasii voor het onderzoek dietrde de huidige topog.afische
kaart l:10.000.
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Er werden circa 30 diepe boringen verricht, waarvaD profielbeschrijvinsen zijn semaakt (zie bijlage). De borinseE zijo setruEmerd terug !e vinden op de overzichtskaart boorpuDten(figuur 1), D€
boringen werden met een Edelmanboor verricbt, de diepere lagetr
werden met een guts of met een zuigboor (prototype van De Staay)
ge€xploreerd. De maximal€ diepte bedroeg 6 metor beneden maaiveld! In de kleiputten werd gebruik gemaakt vatr de zuigboor, tot eeD
diepte van 4 meter beneden waterpeil+.
Ter aanvulling op de genunnerde boringen zijn een reeks van niet
nader beschrcvcn bori!gen verricht, reneinde gedetailleerde inlormatic te krijgen over de hoogteligging van de kleiputtenbodeEs, de textr-rur en de ligging van de rivierlopen in de ondergrord. Dez€
boorpunten zijn eveneens op de kaart aangegeveD.

ten

boringen, uitgevoerd op het land, (juli 1989)
boringen, uitgevoerd in het water (juli 1989)

&

boringen van de Rijks Geologische Dienst
raai van Stiboka
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OMSCHRIJYING YAN ENKELE GEOLOGISCHE BEGRIPPEN
Eetr MEANDERENDE Rrvr0R (fig. 2a) is een rivier die zich zelf ingesneden heeft, met een hoogwaterbed of winterbed en ccn laagwaterbed

of zonerbed. Bij hoog water overstromoD de naast het zomcrbed gelegcn oeverwallen(fig.2c). Door de eroder€nde werkiDg van her rivierwater kalven de oevers in de buitenbocht af on zet de rivier in de
binnenbocht zand en grind af: daardoor onrstaar de typische slinge-
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cEUL.AFZETTTNGEN (fig. 2a) bestaan meestal uit grind en zand, die
zijn afgezct in de bedding van de acricvc rivier. Daar waar de stroomsnelhcid het grootst is, beziDkcn de grofste delen: dit is de stroomdraad van de rivicr.
RESTGEULAITZ-ETTINGEN (fi9 2a) zijn meestal donkerkleurige oEderwaterafzettingotr, bestaande uit bagger, zavel en klei. Ze ziin afgezet
ir ecr dode arm of een afgcsnedetr meander en vullen de geul geleidelijk aan op. Bij hoog water hebben deze geulen cen warerafvoerende
functie, tcrwijl bij laag water stilstand optreedt en de bcgroeiing uirbreidt. Er ontstaat bagger of zelfs (bedding-)veen. Restgeulafzertingen kunnen meer dan 10 nelcr dik zijn.
orwAssttN EN AANWASSEN (fig 2b) zijn geulafzetritrgen, die in de
bedding van een actieve rivier zijn gesedinetrreerd Na verloop van
tijd vormen ze eilander in dc rivier, die alleen bij hoog water nog
overstromen. Zodra zc boven het gemiddelde rivierpeil uirsteken,
wordeD zc afgeCekt met lichte zavel, zware zavel en klei. Opwassen
vormeo eilandjes in dc rivier, aanwassen zijn afzettingen dic tegen
he( vaste land aanslibbetr.
oEVERVALLIN zijn geomorfologisch gezien ruggen, die bolen het
omringerde landschap uitsteken. Oeverwallrin zijn in wezen hoog
watcrafzettingen die dc rivie. direct naast de stroomgeul op het vaste
land neerlegt. I)e ond€rgrond van de oeverwalletr wordt gevornd
door oudere af:iettingen.
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Een MEANDERGoRDEL (fig.2a) is hot gebied waarin de rivier €€uwenlang heeft gcstroomd. Een meandergordel kan dus uit m€erdere open aanwassen, met restgeulen, bestaan. Het patroon dat daarbij in de
binnenbocht van eetr meatrderende rivier ontstaat wordt ook wel kionkelwaard genoemd.
Eer sTRooMcoRDEL (fig 2d) besraat uit meerdere meandergordcls. De rivier heeft Iaar DaxiDale sedimentatie-breedte bereikt,
door ratuurlijke begrenzirgen zoals stuwwalletr e.d. Een stroomgordcl kan bijvoorbeold 5 km breed zijn, terwijl de rivier maxinaal 700 m
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Circa 200 000 jaar geleden begon de voorlaatstc ijstijd, het Saalien
Hct landijs kw:rn van Scandinavie en bedekte ook ons land voor ccn
groot deel. Plad(selijk was hel ;jspakkcl 150 mctcr dik.
Via de poldcr Mcrncrswijk, dic tocn uitcraard nie! bestond, drotrg
ccn ijstong ons rivierengebied binneD, de zg. Valburgse Lob (figuur
3). Doze vormde aan weerszijden stxwwallen die meer dan 100 mcter
hoog waren. D ) stuwwal van Arnhem en Oosterbcck vorndc via Hetercn' Andclst- Itergharen een geheel met de stuwwal van Kleef- Nijmc,
gcn. Ook 1v{onticrland was mct dc Nijrrccgsc stuwwal verbonden*.
Dc Rijn cn de Maas slroomden voorheen naar bet noorden, Daar
\rerden door d j sLu\rwalien gedwongon hun loop af 1c buigen. Door
de kr:rcht van I ct ijssmeltwater zijn de stuwwallcn ,n dc Betuwc later
\rcer opgeruimdi Bij Arnhem en Nijmegen zijn zc in dc ondcrgrond
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In de Ecn!ijd (e0.000 jr geleden) keerde dl) Rijn terus. Het ijs was afgcsmollcn, cn ook rn Meinerwijk kwamen smcltwaterafzettingen tot
Ca 75 000laar geleden wefd he1 opnieuw kouder; het zg

weich'

selien begon als laatste ijstijd. Hct landijs heeft ons land toetr niol bereikt Er heerste een toendraklimaal. Dc Rijn stroomde eerst nog
naar het noorden on vuldc zijn oorspronkelijke dal, het huidige Usseldal, nct grind cn zand.
In hel Midden-weichselien boog de rivicr oE Montferland heen af

naar hct wcs!cn cn zette o.a. in Meitrerswijk grof zand en grind af
(forrnatie van Kreftenheije). Na hol c;nd vatr het weichselien rrimde
de Rijn de laatste reslcn van de stuwwal tussen Montferland en KleefNijnegen op De Celderse Poorl was definitiofgeop€trd.
In dc Ovcr Botuwe hebben Rijn en Maas dikkc pakketten grof zand
cn grind van dc form van Kreftenheye afgezet. De rivieren hadden in
he1 algemeen ocn vlcchtend karakter. Dit hangt samen met de grote
vcrschillen in de hoeveelheden water dis algevoerd werden. Tijdsns
laag waterperioden trad op grote schaal windererosie op, hetgeen
leidde tot rivierduinvormirg cn opvulling van laagtes er riviorb€dditrgcn. Daarnaasl had hl)t rivierwater vooral bij hogerc waterstanden
vrij spel doordat de bodem nie( of slechts gedcoltelijk vastgelegd was

\/
Figuur 4 Ov €rzicht van

h€1

Holore€n

door bcgrociingt
Dc bodcm was lot 5 neter diepte bevroren. Wann€er dooi optrad,
raalte de bovengrond instabiel en konden bele pakkcttetr zand en
grind vcrschu;von cn door het rivierwatef meegevocrd worden.
Hct samcnspel van vorst, winderosie en walcrkracht leidde tot het
voortdurcnd verleggen van rivierbeddingen.

2.2 Holoceen
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Ca 10.000 jaa! gclcden verbeterde het klinaat definitief; het Holocccn bogon en duurt nog steeds voort. De zocspiegel rees. Grote delen van Nedcrland cn van het bovenstroomse gebicd vaD de Rijn
raakten begroeid De rivieren gingon mcanderen.
Harbers en Mulder (1981) hcbbon voorgesteld de Betuwe formatic
onder 1c vcrdelen. Met name de verdcling in de afzettingen van
cendt (de steenbakkersklei) wordcn gobruikt als gidsafzetting in dc
beschrijving van de bodemkundig-gcologische opbor:w van de polder

Meinerswijk
Het Holoceen wordt klimatologisch opzicht verdeeld itr vijf perioden (zie ook figuur 4):

PRAEBOREAAL EN BOREAAL
Hct Praoborcaal on Boreaal vormetr de overgaDg van het koude toendrak)imaal naar het warmere zecklimaat. De temperatuur steeg wel,
naa! he1 bleef nog altijd vrij koud De begroeiing bestotrd voornaneLjk uit gesloten berken- cn dennenbossen.In het boreaal kwamen ook
warmteminneDde boomsoorten voor zoals eik, linde, iep en els. De
bossen verhinderden crosie. De rivieren sneden zich in in hun stroom-

MEINERSWIJK
gebied en stroomden veel meer ifl 66n dicpo bedding met een kronkelend patroon. De rivieren kregen ecn mcsr meandereDd patroon. Grote hoeveelheden zand cn grind wcrdcn binnen het stroomgebied
opgeruilnd en in het wcstcn van Nederland weer afgezet.
Dc zcosplcgcl bcgon sterk te stijgen, waardoor dc rivicren een geringcr vcrhaDg kregen. De Rijn begon zijn dal op 1€ vullcn Det voor.
namelijk grof r:and. Deze grove zandcn vinden lve in Polder
Meincrswijk v(ielal als geulafzeltingcn in dc dicpere ondergrond
(grijs, matig tct zeer grof opwaszand).

ATLANTT:rUM (CA 6.000 TOT 3.000 JR VOOR
CHR,)
In het ailanticrm hecrstc cctr zccklimaat Vooral de els en het gemengde eileDbos not iep en linde kwamen voor. De z€espicgcl rees
geleidelijk verder.In dc polder Meinerswijk zette de rivier nog steeds
grof zand al (gculafzcttingsn). ln het Elderveld begon veen tc groeien. Ook binnen de poldcr Mcinerswijk kont bosveen voor, pal tegen
dc Eldcnsche Dijk ten wcsten van de Sleuteldam.

SUBBoREAAL (CA 3.000 TOT 900 JR VOOR
CHR,)
De beuk verschccn in hcl landschap, terwijl het iepenbestand achteruitging. Voorts nam dc invlocd van de mens op het landschap toe
(landbouw, veehouderij) Door de vorning vaD strandwallen en kustduinen en de daaracltcr ontwikkelende veengroei (Hollafldveen) slagneerde de wat.ratuoor van ds rivieren naar de zee. De

zetten vootnamelijk kalkrijke, fij(afzettingen
van cendt 0). In de polder Mei'
nc zanden en llcicn af
nc.swijk zijn dLrzc afzctlingcn aangerroffen en grorendeels afsegraven
tcn bchocvc van dc stcenfabricage Plaatschjk was dc?c laag moer

stroomsnelheid nan)

Fisuur 5 Global€
stromingsrichting van
het Rljnst€lscl
in het la$t s'rbborcaal
(I{srbers en Muld€r
1981)
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dan vicr mclcr dik, zoals aan de diepte van sommige plassen is te merken. Slechts de venige 1ot humusrijke bagger onder itr de restgeulen
bleken niet geschikt voor de stcenfabricage.
Harbers en Mulder (r981, 1985) nenen dat in deze periodc de Ge!
derse Ussel is ontslaan. Dcze rivier zou zich van de Rijn hebben alge"
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splitst ten zuiden van Zevenaar. Dc IJssol zou mot een onorme bocht
aan dc wcstelijke zrjde van het Castellum Meinerswijk langs hebben
gevoerd, on vervolgens via Weslervoort ir troordelijke richting te voeren (fisuur s)
De veengroei in het Elderveld ging on!'erminderd door tot aan het
bcgin van de jaartelling+. Willens* en Teunissetr+ zrjn daareDtegen
van mening dat doze interpretatie onjuist is, en dat ter hoogte van
Meinerswijk altijd de Rijr hoclt gestroond.

ATLA NTT CUM (CA 9OO VOOR CHR. TOT
HEDEN)
S
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Hct suballanticrm wordl wederom onderverdeeld in drie (ijdvakkcE:
Vroeg'subatlanticun 900 voor Chr. - 250 oa Cbr

Midden-subatlanticum

250 tra Chr - 600 a 700

Laat-subatlanticun
o00a700-heden
Het vrocg-suba!lanticum kenmerkt zich door een toename vatr beuk
en haagbeuk. De invloed van de mcns decd zich steeds meer gelden.
Do Rrjn bcgon zich in de bovenlopen opnieuw in te snijden, hetgeon
nogelijk veroorzaakt is door klimaatsveranderingen (grotere toevoer
snol!watcr) Vervolgcns werd de nederlandse delta opgovuld met
voornanclijk matig fijne tot grove zanden (afzettingen van Gendt 1).
Naast zijn srroomgobicd zerte de rivier bij hoog water zware komklei
af.

Dc Rijn splilstc zich nabij o!d-Zevenaa. in twccad. De eDe tak
stroomdo via PanDerden- Doornenbrrg' Gondt- Haalderen- Bemmel
naar Elsr, om zich vervolgcns weer te splitsen. Een westelijle tak
slroomde richting Valburg, de noordelijke naar Dricl.
De andere hoofdtak stroomde via Loo- Huissetr- Malburgcn naar
Mcincrswijk cn vocgdc zich bij Driel weer bij de andcrc Rijntak. Ilarbers cn \,Iuldcr constateren dat he1 caslellum Mcinerswijk is gesituccrd op ccn rclaticf hogc opwas van de afzettingcn vaD GeDdt 1 Deze
opwas hccft borcn hct (ocnnlalige Landschap uitgestoken.

MIDDEN S U BATLANTI
NA CHR.)

CU

M (250-

7OO

JAAR

In het Midden Subatlanticum nccml dc invloed van de mens in de
Over Bctuwe af Het gebied wordt vrijwel verlatetr, wann€or dc Roneinen wegtrekkEn Dcbosscn breiden zich wsdcrom 0it. Indezetijd
blijl! c' on hei romeinsc Castcllum wel enige bewoningsactiviteit, gez;en de recente vondsl var merovingische cn karolingische porscher'
M! ne,swlr

si.ht ig
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Dc rivieren traden trcqucntcr brLiten de oevers en zetten op grote
schaal zware klei af, zoals ovcr het veengebied vatr het Elderveld en
dc vocngcbicdcn langs de celderse lJssel
In Mcincrswijk werd he( geaccidenteerde kronkelwaardcnlandschap nst rcstbcddingsn cn opwassen overdekt met beddingklci.
Deze tendens z rtte zich in het Laal-subatlanticum voort. Het betekende dat een dek€n van klci over hct prae-roneinse landschap kwam re
hggcn. Allscn rtr hct troordcn van de polder werd zand en grind algezet door de actjeve Rijntak Waarschijnlijk is in die periode de westelijke restgeul vatr he! castellum volgclopcn met zand. Na de bedijking
in de 12c cn l3( ccuw vffandcrde het landschap nauwelijks mcer. De
sleuteldan wxs de eerste bedijking van hct gcbicd. Dc ondicpe kolkjes vormen zich bare tekens van doofbrakcn in do slcutoldan*.
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Circa 100 jaar voor Christus moet de waal zich trabij Schenkenschans
hebben afgeplitst van de Rijn+. De Rijn en UsseL hadden hun stroomdalen kennelijk zover opgebouwd dat het water een nieuwe weg naar
het westetr zocht, de huidige Waal. De Waal is dan ook een betrekk€lijk jonge rivier. ook deze begon zich in te sDijden. De hoog gelegen
oudere gronden aan weerszijden van de insnijdende Waal waterden
daarop af.
De langgerekte oeverwallen langs lJssel etr Rijr (eer lange keten
vaD opwassen en aanwasser) hadder hun maximale hoogte bereikt er
overstroomden zelden neer. Ze waren dus ideaal om bewoond te worden. De Rijn e! Ussel waren min of meer dode rivieren geworden,
met laDgzaam stromend wat€r En een lage afvoer. Het s€dimertatiepatroon veranderde dan ook van zand etr klei naar voornamelijk
klei.
ID deze periode vestigdetr zich de Bataven in de Betuwe, afkomstig
uit het Taun!sgebergte.
Omstreeks 50 voor Christus kwamen de Romeincn naar ons lard en
slotetr al snel vrede met de Eataven, De romeinse veldheer Drusus arriveerde in 12 voor Chr., met de opdracht van keizer Augustus om de
grens van het romciDse rijk van de Rijn naar de Elbe te verleggeD
Het tussenliggende gebied moest derhalve verovord worden Kenne'
lijk waretr er wat€rstaatkundige ingrepen nodig om deze opdracht uit
te vo€ren, want in de annalen worden een aantal door Drusus uitgevoerde werken aar de rivieren vermeld*:
- een schephoofd in de Waal nabij Scherkenschans (het splitsingspxnt net de Rijn), on neer water in de Rijn tc voeren;
- 66n of neerdere grachteD waardoor de veldheer net zijn 2000
schepen het mcer Flevo (het Usselmeer) kon bereiken.
De potd€r Meinerswijk was voor de RomeineD in elk geval van strategisch belang, gez;cn de oprichting van een fort ten zuidwesten van de
voormalige stecnfabriek Elden Moge)ijk is dit fort het betaamde Castra Herculcs, dat voorkornt op de Tabula Peuteringiana*
Ook na de Romeinse Tijd is het castellumterrcin bewoond geweest
Dit blijkt uit de archaeologische vondsten uit de Merovingische en
Karolingische Tijd, dic de stichting R.A A P in 1989 heeft gcdaan
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Tot dusver wa.en de schriltelijkc bronnen uit de negeDdc cD tiende
ceuw de cnige aanwijzingen van bewoning van her castellumterrein tij,
dens deze periode. Meinerswiik en de Praets wordetr at wel in de negende ccuw genoemd*. Dc Noormannen zoud€n de nederzctting op
hun strooptochten hcbbcn verwoest..
De vondsten van middelceuws aardewe.k uit dc clfde en vijltiendc
eeuw* en drie niddeleeuwse rivierschepen in de zandzuigplas ten
Noorden van de Meginhardweg (1976) vormen een ras!baar bewijs
vaD dc aanwezigheid van mcnsen in deze periode.
De Rijks ceologische DieDsr heeft in 1977 een reeks boringcn uirgcvoerd vanaf het terrein waar de resten vaD het kasteelterrein Meinerswijk liggctr, tot aan de Rijtr De dwarsprofielen rone! aan dat de
rivierloop zich meerdere malen verlegde in noordelijke richting. D€
schepen werden op een diepte van ca 5 me!er beneden rnaaiveld aangetroffen. De locatie betrcft een oude bedding van de rivier, die opge-

vuld is Inet klei.
De laat-Middeleeuwse bewoning concenrreerde zich voornaEelijk
rond de Praets eD het kasteelrerreitr aaD de Meginhardw€g. De Pra€rs
is gelegen op relatiefjonge zardige oeverafzettingen van de Rijn (afzettiDgen van cendt 3). De ondergrond van her Heuvelrje wijsr op
een aanwas in de rivier, die naderhand is opgehoogd met grond etr afval (een zogenaaInde huisterp'). Het is niet geheel duidelijk of her
middeleeuwse kasteel op een !oge opwas is gelegen of op een restaDt
van de iormarie van Kreftenheije (vgl. proficlbeschrijvingen boorpunteD 15 en 16). Het zand kan door langdurige bodemvorrning haar op.
vallerde bruine kleur kunnen hebben verkregen.
De gemeentes Elden en Driel hebben in de Middeleeuwen een partiele bedijking aangelegd om hun grotrden, rerwijl her tussenliggende
komgebied pas later is ingedijkr. De Rijn zeute bij hoog water de
Over Betuwe tusssen Elden en Driel volledig blank. Via de kommen
(de Linge) werd het overstroningswater traar her westen afgcvoerd..
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Hct lijkt erop dat de sleuteldam van oorsprong de bandijk van Meiners$ijk was, die de buurtschap de Praets en kasteel Meinerswijk tegen hoog water beschermde. Op de kaart vatr Van Devetrter uit 1550
staat de huidige bandijk van Elden ingetekend (fieuur 6). De sleuteldam is kennelijk eens doorgebroken, getuige het fraaie kolkje even
ten oostcn van hot steenfabrieksterrein Elden. Boringen in het kolkje
lonen aan dat het ca 3 meter dicp is cn dat d€ bodeE ui! slappo bagger bcstaal (organisch matoriaal). Ook is in de ondergrond van de
kolk een restbedding aangetroffen.
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BODEMGEBRUIK
Mcincrswijk lag in een ontoegankeljk mocrasgcbied, dat doorsnedcn
wcrd door tal.kcn van het Rijnstelsel die de Over Bctuwc doorkruistsn. De Lakken tuctioneerden niet als hoofdgeul, maar als nsvongeulcn, dic allcc r bij hoge waterstanden meestroomdcn**. Enke)c hogc
opwasscn slukcn boven het moeras uit en warcn waarschijnlijk mot
hardooibos brgroeid. Hor bos wc!d gedeeLtelijk gekapt om plaats te
de bewoners wegtrokken breidde
maken voor een lcgcrplaats.
^-adat
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het bos zich \r'eer ui1.
Na de ncgeDde eeuw \verd dc ortginning cn onlwalering iD Mcincrs- wijk rcortgczct. Er wcrdcn terpen gebouwd om de huizen voor
overstronling rc bchocdcn, tcrwijl akkerbouw en weidcL.ouw op de
ovcrigo hogc (crrcrDen lverd gepleegd Dir bccld hccfl zich tijdcns dc
middclcouwcn langdurig gehandhaafd.
Dc vruchtbarc kle; werd in de 19e en 20e eeuw in slecds sneller
rompo aigcgrxvcn ten bchoeve van de stcenfabricagc. In hcl hsdendaagsc lands,rhap dornineren de klc;putlcn.

HET KAI.RTBEELD VAN DE POLDER
MEIN ERI WlJK
In dc poldcr .on1eD een aantal restgoulcn voor, dio wo'dcn hcrkond
aan humusrijke zwarte, slappc klci cn zavcl dic oDder water is afgczct
(fig.7). Deze rlzctlingcn vornco dc opvulling van restbeddingen, en
zijn vaak nretrrs d;k. Dc bodcD van dc klcipulteD beslaat voornamelijk uit beddil|gmarcriaal dat diep doorgaat of geiegen is op op\r'asSoms is cr.cn duideliile eelaagdheid te bemerlen, met laagdiktes
russen 20 en 10 cm. DcTc is ontslaan door $'isselingen in de sodimcn'
ratie ten gevolge van \+'issclingcn in de stroomsnelheden. Plaatsclijk

worden stroo ndraadafzcttingen (grof grind en zaDd, hout en organische resten) : angcrroffcn, waarbij her hoog water met geweld door
bestaande oe,erwal doorbrak
De dieptes van dc ktcipu!tcn variccrt vatr 50 tot 400

terpcil (8.50:n + NAP)

t4
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Naast de op do kaart aangegeven restgeulen zijn in de kleiputter nog
meer van dergelijke dichtgeslibde beddingen te vinden. Do geulen
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zijn in het gebied voornanelijk noord-zuid gericht.
De restgeulen worden geflankeerd door opwassen, de voormalige
zandcilanden in de rivier ("insulae itr flunino nataer"), die bij hoogwa1er overstroomden ed bij laag water droog stoDden. Deze opwassen
zijn nu nog zichtbaar, al is haar oorspronkelijke vorm verdwenen.
De bodenkaart (figuur 7) gccft een overzicht van de geschiedenis
van de rivierlopen te Meircrswijk. De Prac-Romeinse rivier loopr paralel aan de Eliensche bandijk en naakt een bocht ted oostetr van het
castellum naar hct roordcr. Dc rcslbedding (en westen van her castel.
lum is een onderdeel van deze meander. Het castellumtcrrein ligt op
een opwas in d'rze bedding, evenals het niddeleeuwse kasteeltcrrein,
De bedding tetr westen van de doorlaatbrug zou de plaats kunnetr zijtr
waar de Drususgracht is gegraven,
Na de Romeinse tijd heeft de rivier zich via de bedding ter hoogte
van de Meinerswijlsc weg naar her noorden begeven. Tijdcns ds Middcleeuwen volgde de Rijn de S,vormige loop via de Malburgse pol,
dcr. In 1530 is door hertog Ka.ol dczc meander doorgegraven om de
rivier langs de stad Arnhcm re krijgen'.
Uit het ksartbccld valt tovcns af te leiden dat de bodem vatr dc kleipulten bestaat uit een grillig rivierlopenpatroon, met sterke wisselingcn in opbouw, textuur eD hoogteligging. Dcze variatie is door het
ontgraven van klei ten behoeve van de stccDfabricage aan de oppervlakte gckometr, dat wil zeggen de onder watcr gclcgen oppervlakte.
Er bevinden zich iD en rotrdon de kleiputten en otrder de oude bewoningsplaatsen opwassen of aatrwassen. Dczc zijn in het zuidelijke
dccl zelfs nog ,ichtbaar aan het zandigc materiaal dat tot bovetr het
watcrpeil uitst€ekt De ligging vrtr dezc citanden is gekoppeld aan de
loop van eertijdse rivierboddingcn
Aan de boorl,eschrijvingen k toegovoegd een indjcatie van het
kalkverloop- Hot kalkgehalte in dc bovcngrond van de polder is grotendeels 3, hetgeen zou betekenen dal dc bovcogrond kalkloos is.
Door zoutzuur loc 1c voegen aan een monster reageert de aanwezige
kalk met een hoor- of zichtbarc gasonrwikkeling. 1 berekent kalkrijk
ma!o.iaal, zichtbare oFbruising,2 k.rlkarm matcriaal, boorbare opbruising, 3 lalk uos mareriddl. Been olbruising.
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DRUSUSGRACHT EN DE OUDERDOM
VAN DE RESTBEDDINGEN
DE

Over de ligging van de Drususgracht bestaan vole uiteenlopende meningen. Willems etr Teunissen projccteren de gracht tussen Westcrvoort en Doesburg of bij for! Vechten (tetr zuidetr van de stad
Utrecht). Van Tol verotrderstelt dat deze tussen HerweE er Aerdt
moet zijn gegravetr.
Harbers en Mulder veronderstellen dat de Drususgiacht is gegravcn tussen Elden en Driel. Voor nadere informatio zie o.a. Harbers
eD Muldcr 1981 en 1985, Willems 1981en 1986, Teunissen 1986 en
Vatr Tol 1988. Onderzoek naar de dateritrg var de restbedding ter
zuidweslcn van het cast€llum te M€inerswijk kan de ostbrekcnde
informatie tot de oplossing van deze discussie bieden. Het is echter
goed rnogclijk dat de rivier alle sporen zorgvuldig beeft uitgewist.
ln de jongste p€rnevruch( over de aanwczigheid van de RomEinen
in Nederland, Drusus in de Betuwei" wordt opnieuw de ligging van
de drususgracht in het rnidden gcial€n.
De veelvuldig voorkonende restbeddingen itr Meinerswijk zijn in
aanleg van prae-romeinse oorsprong. Dat betekent dat deze voor die
tijd al verlandden. Harbers en Mulder (1981 en 1985) veronderstellen
dat de prae-romeinse Gglderse lJssel eer actieve rivier was, waarvan
in I'leinerswijk een restgeul ligt ten oosten van het castellum. Pal ten
westcn van het caslcllulnlerrein ligt een dik zandpakkel (boring 28 etr
29), t{aarvan de drkte naar hct westen toe afneemt. Order het zandpakket ligt weer beddingmateriaal (boring 25, 26, 27). Waarschijnlijk
is dit zand na de romeinse tijd in eer voormalige restbeddirg gedepo-

Ter hoogte van de inlaatsluis in de westelijke doorlaatbrug bevindt
zich cvcneens bcddingmalcriaal (bo.ins l9). De restbcdding is bovendien zcer gocd in bct landschap zichtbaar. Aan dc oostzijdc van dc
stu\\ is de opvulling vdn dc resrbeddiDg b;jna 10 neler dik (ncdedeli,re J vao der staay). to het perceel gIenzend aan de Eldensche bandijk is beddingnaLeriaal op kleiig veetr aangetroffen, circa 1 meter
bcncdcn naaivcld (boring 20 en 21). Ui! het pollenotrdcrzoek van ccn
konklei op veerprofiel in het birnefldijkse sebied blijkt dat het bos-
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!een tol aan het begin van de jaartclling heeft doorgegroeid. Het bewustc bcddingmateriaal op dit bosveen zou derhahe tra deze periode
zijn afgezet. Mulder acht het dan ook aannernelijk dat dit de gegraven
Drususgracht is, die al spoedig in dc rivicrgcul vatr de Rijn is opgonomen. Dit betekent tevens dat het castellum aan de noordzijde van de
gracht zou hebben gelcgen. Hct was echter niet gebruikelijk dat de
Rome;ncn hun forten aan de noordel;jke zijdc van de rijksgrcDs situ'
eerden IndieD het beddingmaleliaal tcr weerszijden van de doorlaatbrug van praerrmcinso datun is, dan zou daar een natuurlijkc rivicr
oeteD hebben geslroornd cn bLjtl hct castellumterrein gelegen aan
dc noordolijko .ijdo !an een rivierLoop. Palynologisch onderzoek kan
hierin meer inz cht geven Dil ondcrToek is nog niet afgerond*.

DODEMKUNDIO EN GEOLOGISCH ONDBRZOEK

AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWERP
De bodem van de kleiputten bestaat uit €€n grillig rivierlopenpatroon, met sterke wisselingen in opbouw, korrelgrootteverdoling en hoogteligging. Deze variatie i6 door het
ontglaven van klei ten behoeve vatr do ste€rfabricage aan de oppe.vlakte gekomen, dat wil zeggeni de ond€r water g€logetr oppervlakte. Naar verwachting zal deze variatie tot r.riting konen in de
watervegetatie. Het is van belang de bodems vaE de kleiputten zo
veel mogelijk intact te laten.
Er bevinden zich in en rondom de klejputten opwassen of aanwassen, zichtbaar aan het zatrdige materiaal die tot bovetr Ect waterpeil uilstek€n. Deze "Romeinse eilanden" kunnen ir het ontwerp
worden opgenomen, of zelfs gereconstrueerd bij de oplevering
van ontgrondingen. De eilaDder kunneD tev€ns €en orientatie vornetr voor dc eertijdse rivierlopen in het zuidelijke deel van Meinerswijk. Dandetr of kader die niet in deze stroomlijn zijn
gelegen kuntren desgewenst worden aangepas!.
Het beoogde toelaten van meer rivierdynaEiek iD de polder leidt
tot een herstel van het proces vatr aatrvoer van slib, nutridtrten en
kalk door het rivierwater.
Het zanddepot ten Zuiden van het midd€leeuwse kasteelterrein
bevat opwaszand uit de aangrenzerde plas. Het verdient aanbeveling dit zand terug te brengen of aan te wenden voor eventuele
verondiepingon.
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INLEIDING
Voor de natuurlieflebber heeft de uiterwaard Meinerswijk ool nu al
veel te biedon. Met bijvoorbeeld 65 broedvogelsoorten en rneer datr
400 plantesoortcn behoort Meinerswijk tot de uiterwaarden met de
grootste soortenrijkdorn van bet hele rivierengebied. Wanneer we
desondaoks plannen mak€n voor natuurontwikkeliag in dit gebied, behoeft dat enige uitleg. Hieronder zullen wij dit doeD door in het kort
onze visie op het begrip natuur en de verhoudiDg mens-natuur (e geVIS

IE OP NATUUR

We spreken van natuur in een bepaald gebied als planted etr dieren
zich er spontaatr vestigen en ontwikkelen onder invloed var de voor
dat gebied kennlerketrde processen. Typische, strukturerende processen in het rivierengebied zijn natuurlijk de rivierdynamiek zelf, maar
ook processen als kwel en begrazing.
Bekijken we vaDuit deze invalshoek de soortenrijtdom vatr Meinerswijk, daD zis we dat deze vooral gekoppeld is aan landschapselenenten als verlaten ontgrondingsplassen, defensiedijkjes, oude gronddepots cn gehercultiveerde vuilstorten. De natuurwaarden vertonen
slechts een beperkte samenhang en zijD maar ten dele ge€nt op de
natuurlijke processen itr het rivierengebied. Voor een deel verllaart
dat ook de geringe belevingswaarde voor de rninder geoefeode waar-

Doel van het datuurontwikkelingsplan is daarom het tot ontwikkeling brengen van een ecosysteeE mct €en gro(e int€rn€ saEeEhang,
dat bovendien kenmerkend is voor het rivieretrgebied en eer grote
mat€ van zelfregulatie k€rt, Belangrijt daarbij is de specifieke positie
van Meinerswi.ik aatr de rand van de Veluwe, nabij het splitsingsFurt
van Rijn en IJssel en in het hart van dc stad ArDlem.
Nict het streven naar een zo troot Aogelik€ soortcirijlcdbn is
daarbij de belangrijkste leidraad, maa. het scheppen van voorwaardeD waarorder dc bij h€t riviersyrteem behorerdc proc€s!€i e!
standplaatsfactoren (zie 1.2.) tot een optimalc ( - bidron de ran6voorwaarden die de maatschappij stelr) wisselwerting kunnen tomea.

MEINERSWIJK

De verwachting is dat soorten, die in dit natuurlijke patroon thuishoretr, zich dan op riet al t€ lange termijn zullen vesti8en of zullen handhaven u;tbrciden, toor/over ze reeds aanqezig,/ijn.

De natuur in het rivierengebied wordt gekermerkt door eeD enorruinte en tijd. Dit betekent dat hot rivierensysteem aan
een groot aantal organismen vestigingsmogelijkheden biedt, naar
steeds *ecr op cen aDdere plaats. Bij plannen voor natuurontwikkeling in het rivierengebied is het van groot belang dit dynamische karakter van de levensgemeenschap te onderkenncn.
Meer nog dan i,r andere gebieden leidt fixatie op een vast natuurbceld, met bepaalde soorlen, orhcrroepelijk tot frustralies. Hoe kleiDer het g€bied (€n Meinerswijk is lrtet ruim 200 ha. bepaald niet aan
de grote kant), hoe meer men rekenirg moet houden met veranderingcn ir de soortensametrstelling als gevolg van de natuurlijke procesme variatie in

VISIE OP MENS EN NATU UR
Eer duidelijke scheiding tussen culluur en natuur bestaat ons inzicns
nict, maar in een land als Nederland, waar bijvoorbeeld jacht geon
eerste levensbehoefte meer is, zouden we kunnen steller dat de natuurlijkheidsgraad van oen terreitr toeneemt naarmate de invloed van
de mens zich meer tot die van waarnemer bepcrkt.
Natuur zoals hierboven omschreven is niet maakbaar. Daarom
spcclt de mens in dit natuuron!wilkelirgsplan slechts een bescheiden
rol. Na bij dc ;nrichting optimale voorwaarden voor natuurlijke proccsscn gccrccerd tc hebben, bestaat zijn;nbreng bii het beheer uit
bcL passief volgen van de natuurlijke zcltrcgulatic om allccn waar nodig bij te sturcn.
Hooitaodbchccr, plaggen, her planteD van bomen e.d. zijn iD principe strijdig Inet de bovengeschetste natuuropvatting. Natuurontwikkeling moer erop gericht zijn de natuurlijke tegenhangers van
dergelijke nensel;jke ingrepen op te sporcn cn'aan dc praat 1c krijgen.
Dat ondertusser de menselijke invloed op de achtergrond toch nog
ccn grolc rol spcclt is, zckcr in ecn gebied als Meinersivijk, onverniijdclijk : de opstuwing van de rivier, wator- cn bodcmverontreinigiDs
en de in gcluid en l;cht alom aanwezige stad stellen duidelijke grenzen aan de natuur op deze plaats. Toch is dat wat ons betreft geen re.
don orn spontane processen hier geen kans te geven. Integendeel ;
juist aan hct contrast 1ussetr de volledig door metrsen beheerste we.
reld en de spontare ontwikkclingen in Mcrnerswijk, zal Arnhcms
Heerlijkhcid haar schoonheid ontlenen.

LEESWIJZER
Om de huidige naruurwaarden van Meinerswijk te kunnen beoordelen
en om tegelijk inz;cht te krijgen in de ontwikkelingsnogelijkheden
van dit gebied, zijrr referentiebeelden gezocht in meer natuurlijke riviersyslemeD. Uit leze referentiebeelden zijn de belangrijkste proces-

D

E 1-EVENSC

LJNl

DENSCTTAT

sen en standplaatsfactoren gedeslillecrd en is een indelitrg in ecologische zones gemaakt, zoals dic voor een uiteruaard ats Meinerswijk

zinvol leck (hoofdsluk 1).
Door de beschikbaro florislische en IaLrnistische gegevens te rangschikken volgens bovongsnocnde zonering, krijgen we een indruk van
de ontwikkelingsgraad van de Ievensgemeenschappen in de huidige sitratie (hoofdsruk 2).
Teg€D de achrergrond 1'an datzelfde referetrtiebeeld geeft hoofdsluk 3 vervolgens een overzicht van de ontwikkelirgsmogelijkheden
voor het natuurlijk systeem in Mcincrswijk. Ook hier is voor het overzicht dc indchng in ecologische zones gehanteerd.
Om !oor bovengenoemde natuurontwikkeling dE juiste voorwaardcn te credreD wordetr in de hoofdstukken 4 en 5 concrete inrichtings
-en behe€rsvoorslellen gcdaan.
Bij het rivierengebisd hoort eoD dynamisch natuurbeeld en zo moeten de hoofdstukken 2 en 3 ook gelezen *orden. De actuele waarden
passen in ccn oDtwikkelingsperspektief, de potertiele waardea prob€ren de lezer een indruk van die ortwikkeling te geven zonder daarmec direkL cen ein,ldoel

!oor te scboreleL.

\thlNERSWllK

SYSTEEMBESCHRIJVING
I.1 Referentiebeeld
Om ons een beeld tc vormen vaD de naruur van het rivierengebied cn
de belargrijkste drijvende processen die daarin werkzaafl zijn, hebben we materiaal verzameld in vergclijkbare, maar natuurlijker, riviergebieden elders in Europa. Naast zo'n reis in de ruimte hebben we
ook cen reis in de tijd gemaalt; terug naar dc Rijo in woeger r;jden,
toen deze rivier minder aan banden was gelegd.
Het beeld dat uit deze studies te recoDstrueren valt wordr uitvoerig
beschreven iD'Ooicvaar' (de rruin et al., 1987) en in her
natuurontwikkelingsvcrhaal van de Gelderse Poorr (Helmer &
Smeets, 1987) en zal hier verder Eict behandeld wordeD. Wel is het
van belaDg nog even de belangrijkste sturende krachtetr achter het naluurlijk systeem op eeD rijtje te zettcn.

1,2 Abiotische processen en
standplaatsfaktoren
Aan d€ vorming van een natuurtijk landschap liggen een aanral abiotische FRocEssEN tetr grondslag. In her rivierengebied is het belaDgrijkste proces uiteraard de dytramiek van de rivicr zelf: de
!vaterstandsfluctuatios, de veranderlijke strooDsnelheid en her daarmoc samenhangendc erosie,en sedimenratieproccs
Kwel is een tweedo belangrijk proces. In het Ncderlandse riviercngebied kwelt n;ct alleetr rivierwater naar boven, maar ook veol zui
vcrder water, aftomsrig van de stuwwallen.
Klimatologische processen als wind, nccrslag en rempc!atuursveranderingen wordcn zichtbaar blj oeverafslag, zandverstuivingen, ijsgang
en ongelijke opwarniDg van verschillendc bodem- en warelrypeD.
Bodem en geomorfologie worden deels door deze processen ge"
vormd, maar ocfcnen omgckeerd ook ecn belangrijke invloed op de
processen uit Ze zijn ininder verande.lijk in de rijd en worden wel
met de Lcrrn STA\DPLAATSFAcToItE\ aangeduid. Van dc bodeneigenschappen zijn nct namc hc1 talk' en lur!mgehalte van belang, van de
geomorfologischc ksnmerken : hoogteligging, expositie en hcllingshock
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Het abiotisch patroor dal door de wisselwerking van processen en
standplaatsfactoreD oDtstaat, vormt de basis voor de Ievensgemeenschap.

Zo kunnen bepaalde platrtensoorter allcen groeien op plaatsen
waar t{dens overstromitrgen zuurstof in dc bodem achterblijft, wat
wccr samcnhangt met de bodemsamenstelling en de stijgsnelheid van
hct overstromrngswater. Vissen die hun eieren op onderwaterplenten
afzetten, hebben helder water nodig, iets wat weer beinvloed wordt
door de diepte van het water, het bodentype, wiud. eD kwelirvloeden. Pioniervegetalios kunnen Beleel aodErs van aard zijn, afharkelijk van hel tijdstip waarop minerale bodems vrij konen te liggen, het
weertype dat dan oecrheerst, de bodemsamenstelling etc.
Daarnaast kent de levensgemeenschap ook haar eigen ordenende
processcn. De onderlinge relaties van plaDten en dieren (concurrontie, facilitalic, predatie etc.) resulteren in een verdere verfijning
van hct abiotisch parroon.

1,3 Begrazing als differenti6rende faktor
De voor het Nederlands rivierengebied lenmcrkende leveosgehce!schap zal zich op den duur grotendeels richtiDg bos ontwikkelen. IJsgang, bliksem, windworp e.d. kunnen tijdelijk voor open plekketr in
het bos zorgen, Inaar bovenal is het dc begrazing die tot meor struktuur in de vegetatie leidt.
Afhankclijk van dc veedrchLheid en de (on)bereikbaarheid van ver'
schillende terfeingedeelten (cilandcn l) ontstaat een meer of minder
gesloten patroon van bos, struwecl en grasland. Welke soorten zich in
dre vegetaLiestruktrren vestigcn hangl weer af van de abiotische
onstandighed€n. Begrazing is, indien extensief genoeg, een belangrijke differentierende Iacto. in hol biotisch palroor en als zodanig otrmisbaar wanneer nren hct iD hct rivicrcngcbicd ovor natuurontwikkeling heeft
Dc door begrazing veroorzaakte differentiatie trecmt too naarmate
er neer soortcn grazcrs zijn, omdal iedere soort weer zijn eigen voedsclvoorkcur en ectgewoonten heeft. Het is zelfs zo dat binnen 66n
soorl vrouwtjes met jongcn lvoor aDdcrs ctcn dan bijvoorbceid solitai'
ro mannotjcs. Dil betekent dat ook de complectheid van de sociale
strukluur van de grazcrs bijdraagt aan de variatic ir ecn natuurgcbicd Tcnslotte leidt jaarrondbegrazing ro1 meer variatie in de vegetalicstruktuuf dan se;zoensbeweidiDg In het laatste geval hoeven de
dicrcn maar ocn bcpcrkt aantal voedselbronnen aan tc spreken, wat
tot een eenvormiger gebruik van hel terrcin loidt. Jaarrondbegrazing
is in het rivierengebicd ovcrigens allccn nogclijk wannccr de dieren
een voldoendc oppcr\,laktc hoogwatcrv.ij lcrrcin tot hun beschikking
hebben
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1.4 Zonering in de levensgemeenschap
De bovengeschctstc wisseJwerking tussen processen en standPlaatsfactoren leidt in het natuurlijke rivierensystccm zowel onder ais boven water tot een complcxe levensgemccnschap Deze
levensgomccnschap laat zicb bcschrijven;n een aanlal ecologische zo'
nes. Voor een ui'erwaard als Meinerswrjk kunnen we t01 cco indeling
in zeven, sarnerhangcnde ecologische zotrcs komen. Figrur l geeft
hicrvan ocn ovcrzicht.
Uitoraard is dil rlechts een schcnalische weergave van de siluatie en
zijn dc vcrschillcnde onderscheidctr zones niet los van clkaar te zien.
Juist de combinatic crran en de talloze ovcrgangssituaties makcn ocn
gebied vaak aan(rekkclijk voor planten en diorcn.

!-iguur l:
oorspronkelijke
zonerinS
1. Hardhoutzone

hoog*arcflfll, slroondalgraslan-

2. Hardhoutzone
pcriodGk

(\ Einresl) over

3. Zachthoutzone, natte gras-

landen
's

zonels rcgcrnallg ovcrstroond

HHW
LHW

4. Zachthoutzone,

riet en

laag dynanischc oevcrn'li€us

5. Zachthoulvloodzotre
aaospoekclgo.dels en steilrand€n

slitkcn
6. Kwel

/ regenwaterzonc

slronend / sril6laand

7. RijDwaterzone
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DE ACTUELE SITUATIE IN MEINERSWIJK
2.1 Inleiding
Een beschrijving van dc huidige Datuurwaarden van Meinerswijk togen de achtergrotrd van het bovengeschetste referentiebeeld, geeft
ons een indruk vatr de ontwikkelingsgraad van het natuurlijk syste€m
(2.2.) en van de verschillende ecolosische zones daarin (2.3.).In de figuren 2 en 3 is deze huidige situatie scheDatisch vastgelegd.

2.2 Ontwikkelingsgra ad van hel systeem
Kribben, daomon en dijketr hebben de rivierdynaniek bij Meinerswijk ingcpcrkt. De stuw bij Dricl handhaaft bij lage warerstanden ee!
tunstmatig hoog peil en inlaatwerken in Meinerswijk zelf hor.lden de
uiterwaard vrij van middelhoge waterstanden. Door de trorDalisatiewerken is de eroderende kracht van de rivier sterk afgenomer en is
het voornanelijk nog klei wat in de uiterwaard sedimenteert,
Door de overwegend steile afwerking van de oevers in het gebied
komen verschillen in overstromingsdynaIniek, waterkwaliteit, bodem
e.d. niet tot uiring in de water- en oeverplantervegetaties er de daarbij behorendo fauna-elementen,
Itr Meinerswijk is de bodem grotendeels vergraven etr plaatselijk
door puin en alval vcrvangcn. Dit he.cultiveerde deelligt (samon met
enkele onvergraven weilanden) gemiddeld een meter hoger dan het
zuidclijke kleiprttencomplex. Door de aanwezigheid van drie voornalige steenfabrieksterpen is er cen relatief grotc opp€rvlaL1e loogwatervrij tcrrcin in dc uitcrwaard.
Een dccl van de wcilander kent eeD itrtensief agrarisch gebruik
waardoor verschillen in bodem en geomorfologie nauwelijks in de vegetatie tot uitirg koDen.

INVLOED VAN WATER- EN

BO

DEMV ERONTREIN I-

GIN G EN
In de bodem van Meinerswijk bevindetr zich diverse vuilstorten, waarvan de sameostelling nog onduidelijk is. Itr de huidige, afgedekte toestand lijkt de invloed op de omgeving beperkt te zijn. Een
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Figuur 2: huidige situatie
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uilzondering daarop vorml ccn vuilstort in hct contrale gedeelte, vanwaaruit schadelijke stoffen naar een naastgelegen plas lijken te lek
kcn (zie deelstudie water- en slibkwaliteit).
De kwaliteit van het Rijnwater is aatr de beterende hand, maar is
mcl name voor een sroot deel van de oorspronkclijke macrofauna
nog stecds te slecht.

2,3 Besprehing van de v€rschillende
ecol ogis ch e zones
HARDHOUTZONE; HOOGWATERVRIJ
Door de aanwezigheid van drie voormalige steenfabrieksterreitren en
een defensiedijk is er een relatief grote oppervlakle hoogwatervrij terrein in de uiterwaard. Hiervan bestaat een dcel uit sletrig sn zandig
substraat. De Drielse dijk is mct zwaardor materiaal afgoworkt. Op
een groot deel van hct tcrrerD staatr oude loodseD e.d., ecn dccl ligt
braak eD een derde deel (de dijk flet nane) wordt extensief beweid
of gehooid.
Yegetatie

Bos heeft zich op de hogere delen van de uiterwaard nog nauwelijks
ontwilkeld. Ceen opslag van jonge ciken. Op drogc, zardige stukken
kometr plaarselijk vlier, ruwe berk, kersen en appels voor. De laatste
soort is typisch voor het hardhoutooibos, maar komt in het Nederrij!-

gebied weinig me,er voor.
Van de voor h$t hardhoutooibos karaktsristieke klimplantetr komt
bosrank slcchts cp 66n plaats voor cn hop allecn sporadisch op de fabrieksterreinen en bij Het Heuveltje. Groot warkruid daarentegen is
een vcel voorkonrende vcrsch;jning. Ook bittcrzoet en haag\rindc komen vcclvuldrg voor.
De kcnmcrkondc geofytenwercld van het hardhoutooibos wordt in
Meinerswijk vcrtigoDvroordigd door vogelmelk, wilde hyacinl etr biestook. In de ondergroei koher verder o.a. gevlekte doveDetel en
b'ccdbladige wespenorchis voor.
Stroomdalflora van open, zandige, r'arme, snel-uitdrogende en kalkfijke rivierduinties is redelijk ontwikkeld met soortetr als brede ereprijs, kruisdistel, knikkende distel, sikkelklaver, bre!kkruid, ruige
weegbree, zacht cn wit vetkruid, muurpeper, akkerklokje, aaidaker,
wilde kaardebol, wede en marjolein (itrventarisatie KNNV 1988).
De Drielse dijl kent deels een extensiel hooilandbeheer, maar herbergt slechts een deel van de boveDgenoemde stroomdalplanten
(waarschijnlijk al! gevols van bet substraat). De spoordijk daarentegen kent een rijk(, stroomdalflora en zou als zaadbron voor Meilerswijk kunncn fung.:rcn cvenals de berm van de Rijksstraatweg, dic op
de Drielsedijk aa xsluit
Op de noordmuur van sreenfabriek Eldetr heeft zich een muurvarenYcgctatie gevestiId.
Solitaire zwartr) populicren staan bij hcl zanddepo( aan de Megin'
hardwcg cn op h( | terrein van steenfabriek EldeD.
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Net als bij de vegetatie zijn vooral de boselemenren ondervertegenwoordigd
Bergeendcn komen veel in het terrein voor dankzij de grote oppervlakte ruderaal, hoogwatervrij terrein.
Voor de meestc zoogdiereD in het gebied zijD de hoogwatervrije terreinen van groot belaEg. Waargenomen zijE: egel, mol, dw€rgmuis,
bosmuis, veldmuis, huisspitsmuis, bosspirsmuis, woelrat, bruio€ rat,
haas, konijn ed vos.
Van herDelijn, wezel en bunzing werden in 1989 meerdere waatncmingen gedaan. Of deze marteiachtigen de boogwarererije plaatsen
in de uiterwaard als toevluchtsoord gebruiken of het birnendijkse gebied is niet bekend.
Vossen houden zich op rond de voormalige steenfabrieksterreinen

(veel geursporen). Itr 1989 werden er zelfs jotrgetr in het gebied grooF
gebracht, waarbij mollen en muskusratten een b€langrijk deel van het
voedsel bleken uit te r0alen (med. P.Schermerhorn). De grootste predator is dus al aanwezig.
Het voorkomen van de dwergmuis hangt samen met het talrijke voorkometr van hoge ruigtes in het gebied.
Ook amfibieen zoeken hur toevlucht tot de hooggelegcr t€rr€ineD.
In 1989 werden bruine kikkers waargenomen op het zanddepot aan de
Meginhardweg.

HARDHOU TZONE ; PERIODIEK OVERSTROOMD
Door de aanwezigheid van e€n zomerkade kent deze zone momcnteel
in de Meinerswijk een grote verbreidiDg, op lage dammerjes, hog€r ge,
legen landbouwgiorden (voorrDalige vuilstorten) e.d. Zeer uite€rlopcnde bodemrypen. Door een vrij intensief landbouwkundig
gebruik komen verschillen in bodem, relidf en exposirie nauwelijks ror
uiting.
VegeIlttie

Hrrdhoutooibos vrijwel ontbreksndr aanwezigheid van enkele essen
cn esdoorns, met nane daar waar het gebied aan een binnendijks boscobpLex grenst. Verder crkele veldiepen en rode korroelje. Enkele
fraaie mcidoornhagen zijn doorgroeid met rozen en plaatselijk zaait
de mcidoorn zich massaal uit.
Opvallend is dc talrijke aanwezigheid van wilde appels en peren, de
vele rozenstruiken en ale sle€doorns met opvallend lange doorntakken. L;jsterbes en zwarte bos komcr plaatselijk itr de ondergroei voor.
De intensiever gebruikte graslanden rond de plas van Bruil, met
soorten ui! het zilverschoon-verbond, bevatt€n v€rder o.a. aardbeiklaver, late ogentroost en etrgelse alaDt. Door de hoge begrazirgsdruk
komt er echte. weinig rot bloei.
Dc droge ruderale terreinen in de hardhoutzone bevatten een rijke
ruigtkruidenvegetatie van o.a.: grote en kleine klis, herik, bijvoet, s!alkaars, wihlc kaardebol eo alkerleruwebek.
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Overstroomde, zavelige graslanden zijn vooral goed ontwikkcld op de
extensief begraasde terreiren itr het cenrrum van het gebied en in het
door paardcn begraasde westelijke dccl. Glanshaververbond met o.a.
karwijvarlenskervel, bermooievaarsbck, knolribzaad, veeldoornige
distel, agrinonie, birterkrrid, brccdbladige lathyrus, kattedoorn, liggende ganzerik, grote bevernel, poelruit, vcldgersl, goudhaver en echte koeloeksbloern. Plaatselijk verdwsnen door verruiging na het
stoppen van de t,egrazing of hel hooicn. De graslanden staan in hct
laatste geval vol met riddcrzuring
Ook hier zijn de bosorsanisneD ondervertegenwoordisd.
De vogclbevolking van droge, ertensiof gebruikte graslanden, met
o a. patrrjs, grauwe gors (inmiddcls woor lcrdwenen) en paapje, is re-

delijk ontwikkeld.
Rijpaardcn bcgrazen enkele weilanden in hct \r'estehjke deel van
het gebied Dit leidl plaatselijk al tot extra variaties in het terrein in
de vorm van zandkrilen en kloinschalige vegetatienozaieken (afwisselend kortgrazige stukken cn vorruigde latrines met dekkingbiedende
zuringpollon). In 1989 was dit het besto wsidovogclgcbied met veel
grulto's,3 paar patrijzcn, gele kwikstaarten, paapje en zomertaling
Op dc talr;jkc kruisbloemen- en distelruigtos locrageren in het
winrorhalljaar lr!1ers, putters, barnsijzen en andcrc virkachtigen.

HOGE ZACH IHOUTZONE ; MET ZOMEROVERSTROINGE N
Voornamelijk aan de bovenrandcn van dc onlgrondingsplassen en op
enkele laaggclegcn weilanden De laatston zijn overwegend cxtensief
in gebruik.
N'I

Zachthoutooibo! in smalle !andcn langs dc kleiputten Meersoortige
wilgcnbcgrociinr net relatief veel struikwilgcn (gcoordc, kraak-, kat.,
amandel en bos rilg). Opvallend veel clzsnopslag vcrgelekcn met anderc uiterwaarden en ook nogal wat csscn langs de Drielse dtk. Park
westerveld tcn zuiden van de {-lijk lungccr! hierbij als belangrijkste

op enkele eilandjos in hct zuidel;jke kleiputtencomplex hebben
zich dc laa!stc r! ee I drie jaar tientallen zwarte populieren gevcstigd
Met essen en elzen lijkt zich langs de Ncderrijn een gehecl eigen,
aan opsluwrng aangepast, type van het zachthoutooibos re ontwikkc'
Ruderale terreinen rond,le ontgroodingsplasscn konncn ccn rijkc
ruigtkruidcnvegeLatie dank,:ij het kalk cn.itraalrijlc subsrraal. Vucl
kruisbloenen, kl tten en andcr.r conrposinlcn, nrocrasspirca, haagwindc, tan(lzaaLl- en ganrcvoclsoorlcnj smccrwor!cl cn zuringsoortcn.
Bosvogcls zijn

woordigd.
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Op de talrijke kruisbloemen- en distelruigtes focrageren in het wi erhalfjaar fraters, putters, barnsijzen en andcre vinkachtigsn.
De vogelbevolking van natte, extensief gebruikte graslanden (tureluur, grutto, graspieper, zomertaling, slobeend en gele kwikstaart)
is goed ontwikkeld. Vooral de centraal gelegen graslanden zijtr erg
rijk aan broedvogels. Watersnippen pleister€n hier soms iD grote aantallen (ca. 100 ex.).
Er is een slaapplaats van aalscholvers (tot hax. 150 exx.) in enkele
wilgen op een eilandje ir 66r van dc ontgrondingsplass€n.
Een poel in 66n van de natte graslanden fungeert regelmatig als
voorlplantingsplaats van rugstreeppadden

ZACHTHOUT.MOERASZONE
Doordat de mecstc plassetr in het terrein vrij steile oevers kennen is
de moeraszone op die plekken maar matig ontwikkeld. Smalle zones
met mocrasplantcn kunnen zich door de aanwezigheid vaD een zomerkade op relatief laaggelcgen terreinen handhaven.
Yegetatie

Hocwol grote rietmocrasscn ontbreken, staat er opvallend veel riet in
kragcn langs sloten cn kleiputtetr, hetgeen aangeeft dat de dynaEiok
tussen de twee doorlaatwerken vrij gerirg is. De oevervegetaties zijn
weinig complex, naar bevatlen wel een aantal kenmerkende soorten
zoalsr noeraskruislruid, zwanebloem, lidsteng en moeraswolfsmelft .
De vogelbevolking van rietlanden (kleine karekiet, rietgors) en
rielruigtes (bosrictzaDger, kneu) is goed ontwikkeld. Waar rietlanden
voorkomen in conbinatie met strtrikwilgen broeden sporadisch zclfs
buidelmees en sprinkhaanrietzangcr.
Dc muskusrat is scn algcmene verschijning in de oevervegetaties

var Meinerswijk.

ZACHTHOUT-VLOEDZONE ; SLIKKEN, STETLRANDEN EN A ANS P O ELS ELG O RDELS
Door de voortdurende aflichcling van klei in het gebied zijn er sleeds
steilranden aanwezig Langs dc plas van Bruil is het de wind (golfslag) dic oc' aantal steilranden onderhoudt. Aarspo€lselzones zijn
langs de Rijn aanwezig, Daar op veel kleinere schaal dan bijvoorbesld ter hoogte van de Stadsblokken.
Slikken en kale kleigronden zijn nu slcchts op beperkte schaal aanwezig in pas gegraven kleiputten. Door de relatief steile oevers en
door het stabiele stuwpeil valt er's zomers maar een kleitre oppervlakte droog, die dan bovcndicn snel begroeid raakt.
Veqetatie

Coed ontwikkelde aanspoelselzone op de kalkrijkc zandstrandjes tus'
sen de kribben. Vooral voorbij de Calantijtrse waard, hoewel Stadsblokken nog beter lijken. Warkruid'verbond in optima forma met o.a.
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groot warkruid Verder op de zandstranden een pioniervegetatie van
oevsrstekelnoot, doornappel, oostenrijkse kers, verschillende
duizendknoop' en ganzevoetsoorten, g.oot springzaad, reuzenbalsemien, grote €ngelwortel, zeezuriDg, late guldenroedc, spaanse zuring, hertsmunt en zomerfijtrstraal. Bitterzoer legr op verschilleDde
plaatsen het zand vast met latrge uitlopers.
Op droogvallerde slikken en zandplaten groeien soorten als
naaldwaterbies, !,lijkgroen en liggeDde ganzerik.
Diverse stcilranden langs de onrgrondingsplassen zijn jaarlijks goed
voor enkele tieolallen paren oc!erzwaluwen. Tot voor enkele jaren
broedde er een kolonie van 30-40 paar in een stcilrand van her kleidepot bij steenfabrick Elden.
In 1988 vond ecn mogelijk broedgeval plaats van dc in Nederland
zeldzame oeverloper, ccn vogel die zandstrandjes en ki€zeloevers
langs rivieren en andcre wareren bewood( en zijn nesr b;j voorkeur in
griendcn, onder wilgeDstruiken of in de aatrspoelselzone naakt.
Ondanks bun beperkte oppervlakte konnen de kale klei- en slikptater
esn karakteristieke broedvogel',vcrcld mer kleine plevier tureluur, vis-

dicf en khut.
Er is slechts een geringe oppervlakte droogvaltend slik waardoor er
slechts klcine aantallen s(eltlopers en wirrertalirgen in het gebied

KWELWATERZONE
Doordat in grotc dclcn van de terwaard kwel van Vcluwewater optreedt is de waterkwaliteil achter de zomcrkade aanzienlijk beter dar
dic van de Rijn Met trame rond de kolk bij de calanrijnse waard is
dc kwaiiteit gocd
Wat dc waterdiepte bcrrcfr: de sleutelplas is ca_ 15 mercr diep, terwijl de dicpte van de anderc ontgrondingsplassetr variee.t van meer
dan drie meter tor (d€ mcesten) ninder dan ddn ncrer. Ook vatr de
ondjEpcre plassen hcbbcr de nleestc ccn vrij sreil€ ocver.
Dc water en oeverplanteD-vcgetaties blijvetr ovcr het algensen achter
bij dc verwachtingcn De waterkwaliteit is goed dus dc oorzaak zit
mogclijk in de bcpcrkte variatie aan vcrlandingszoncs. Alteen de
oudc kolk bij dc Cialantijnse waard kent een goed ontwikkelde vcgeta1'c van gelc plomp en glanzend foateinkruid.
Van dc kwelindicatorcn zijn behalve glanzcnd fonreirkruid ook holpijp en rnocrasmuur aanwezig.
Watergertiaan liomt massaal voor in een oude kleiput tco noorder
van de Mcginhardweg.
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2. Hardhoutzotre
periodiek

(t *in!.61)

oveF

3. Zachthoutzone, nafte gras-

landen
's zomcrs regelnarig ovcrstroodd

HHW
LHW

4. Zachthoutzone, riet en

laag dtnanische

oevcrntli.us

5. Zaohthoutvloedzone
aanspoclsclgord€k cn steilrtnden
sllkhen

6. Kwel

/ regcnwaterzone

slromend /stilstaaDd

7. Rijnwalcrzone

Door do grote hoevoclheid open water blijven de rustende watervogcls ook na verstoring meeslal itr het gebicd zelf De bocveelhedetr
overwinteraars cn pleisteraars kuDnen aanzi€nlijk zijo, rnet nane bij
slobeend (nax.500), tafeleeDd (max. 1000) en grote zaagbek (100).
van de amfibieen komer groene kikkcrs (R.esculenta) voor itr Poelcn en plasjes dirckt rchter de oeverwal aan dc Meginhardweg.Bruine
kikker planten zrch voort in ectr kleiput onderaan de dijk en kleine
watcrsalamanders alleen in een droogvallende poel aan de Meginhardwcg. Gewonc pad, poe)kikker en kamsalamander zijn nog niet in
het gebied waargcnomen.

MI I\IIRSWIJX

wir( dc visscn bctrcfl . Meinerswijk ligt gchccl in dc benedcnslroonlsc Brasem ?odc van dc rivicr De soorten dic cr voorkomcn
trelereren stilstaand tot langzaa,n srromcDd !ater Alle belangrijke
soorrsn u;l dc brascn-zone zijn in N{oincrsrvijl waargcnomen, d.w.z :
- soorten dic voor hxn voortplanling (eirfzet, jeugdfase) aL
hankclijk zijn va r walcrplanLcn en vooral in hcldcrc, ondicpc watcrcn
voorkomcn: sn0L k, ruisvoorn cn zeclt (dc snock zccll-groep)
- soorten die v at dc voortplanring betreft niet of rninder at'
hankelijk zijn va,r warerplanten er ook in diopc, troebele wateren
hoge dichtheden kunnen bcrcilcn: aal, baars, kolhlei, blankvoorn,
brasem, snoekbalrs en pos (dc brascm-snoekbaars-gtoep).
Dc ralrijko aan$ rziglcid rrn snock, het voorkomeD \an fuisvoornen
dc bcperkte aanrrczighcid r,Ln brascrn en pos gcven aan dat hct wrtc.
van 11c N{cincrs$qk in ieder gc!al plartscliJk kw0litatief goed is. Dat
er !oor!lgrore s roekcn roorl'omcn wijst crop dat er te weinig ondier. r-rt'1.,n(.n zilr I'.:rJ'"'r ,r eriniE i,'nte .:..cn
aan cle ouderen t ntLomcn).

Er zijn naar w:irig palipl atscn in dr Meincrsw;jli Voor grote
hoe!c!lhc(lrn !is is hct gob,cd nu foor11l alh,inl.lijk !ar o!ffslromin'
gen Bli.ivci dic r i1, ddn r\ de jachtdruk\Lln de visscrs nromcirccl /o
g.oot dar do \isp )puldrics sDcl slinhen (mcdedcling var vrsscrs in hct
sdl)ied)

Dc karper kan zich dankzij rlc o!crstronringon rp ecn laag pcrl

\'.rn zcld?rnrc,c soorrcn uir Jc brascm-zonc (grolc/klcinc mod
dcrkruiper, [riLte v.]orn, wrclc, verJc kwabarl, kroeskarper, drie'en
r ienJoo, Dig sLct( lbaa, sj€ ) , ijn geen waarncrn ingcn bckcnd
ln 1t77 is ti.n rlankton cn nraLrotiiLrna oDdorrool uitgevocrd door
stifhtins De lont,r: Oiricr?rckors uii '\rnhcn (Stuurgroep, 1978) De
rr.g.!c!. !r! dir ondrrz..k wii/cn !oo. rllc pl.rsscu;n dc IleiDcrj$ iili !l) licl]: r.1 r,t,rtig i(,ortrfiri!'J nrlrr (l,.rl-nt.5os3;,rr!\), !',tL
irr, l.l..l.r lrnJs i nr.rrtstr!.i og nrL t ..is /L, sl.( hL is Allcer dir (l',i.
1.,,i'iii,.! Loll, is,ciioi.r i),ri is orL LiL ,,rigr lirr nrrt r,:n rijlc
,rl. nt' L!i\r(iDtirr,l-,( g.iLit. ri.lir,ir, r!-vo ir tcn.ijkc rr rl'i,ilau
r.i I!.1! r,r(lrrt irx!r.i.Lnr,l ,lrna,r,,l ,r,ir., rrrlt!, L irnrrL,r,l.

ri.,-,.,r ,,.c, .ii -,r1rr,l.,rt.i !).\,i .,|-i :ijx.li,, ltL,irai..r'!'L
tl ,..n.! [,i.,..ef rr.L ]l.rrLrr.,i ) j i i - , . i , (\r.1sJL.r Ln
or.nrrr,1lt.\!rt .r...lai,kr r tr $xlerk.i.rsl
iD.dt!lc |ir.',r L.,rrL :l( _r,i,,r,,t. Lr:n s \11.,1',,,.1i, ninuli!;irr,,l
r,,',! In lc i;.,|:rJ,ir,r\,' L,rII. r. rt:,,qrl tl.,. ir 'jiLrri*
!r r(;n!.r!r :'\ :f ( {i.\,,,ir,,r{ ri,. Lr,f .i.., rl,tL r :-,.( ir l', ir
ii!r.! 1i,.,.1i,1' l,li'i,'r:,:, rl: !,'rr rlt Lir,,rL r \ , , ! . , . , " ,
!,,i.r :,;, .., r ', i i : . i , r , r r , ' 1,,,.t;r.lLr, l..lLrrrr
'| lr | '
1i.r ,'ntl,rri.n \dJr..' i!j! L.iJL ,(t , L L, lrrni.lirk,, tlrsic,l
itrllaut nog.lijk ook h.l r!r;r!c \n(irl'('nJn vr\:L*huutgr! jl
,
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Dc plasscD otr -,cvcrs in lueinerswijk zijn het jachLgcbied ran Llcn
tallcn drvcrg , wi (c!- en rosse vlecrmniTc
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RIJNWATERZONE
Dczc zorc rs in dc h[idige si!uatie voornamelijk beperkt 1ot dc rivier
zelf Na ovcrstroming van de uiterwaard wordt hct rivicrwalcr zo snel
mo_qc1 ijk weer af gevoerd.
De RiJD wordt nreer dan 260 dagen per jaar gestuwd. Otrdanks de
lichrc verb€teringen i. clc laatstc dcccnnia, is de waterkwaliteit in de
fivier nog steeds slecht

ceen hogere planten in de rivierbeddiog.
De bepe.kte verbinding van dc Rijn Dcr hc! !rater iD de uiterwaard
bctckcnl tc!cns ccn brpcrking van de voortplatrtingsmogelijkheden
van riviervis in Nlcinetswi.jk.
L:nkelc vissoorlen !an sncllcr slromcnd *ater worden lnomenteel alleen in de Rijn zclf waargcnonren Voorbeold: de riviorgrondcl, die
op de zandigc bodcms tussen de krihben voorloml.
Door de,"crbctcring vaD de waterkwalilcit treedl momentcol oon c{
llosieve toenirmc van schelIdieren en mc1 name driehocl(smosselen
in dc Riln cp ook aodere malrofarLna'grocpen latcr een herstel
zien, rnaar r,ror een aantal vissoorLcn en bct groolstc decl van de macr oiauna is de $aterkwaliteit nog stccds tc sLcchl
Bij sLrengc vorsr, wnnnccr h(t slilstaaDdc water dichtgevroren is, is
,lr rilicr hct tocvluchtsoord !oor eendcn, futen, etc Deze belclenis
van dc rivi.,r wordl grotcr, narrodlc ook h.t voedselaarbod op d. ri-

?..1 Ecologische relalies over de grenzen van

lllcinerswijk

hc€n

!lf rJiriirf rl,Ie h\rev.elh.id oFcn wlrrr in hct gcbicd ;s 14r!n.r$iili \r,,,r \f.L r.r1t,rrlng(ls drc iarss (l rivic. l'ckkcn eJn !rsil
i,lfi'tr.flii.rl" D lrrllt nrt nr!r,' voor Lr)cfuwcr, duikccnd!n, /1,r3
i,rLken ir rlscholv.,l
I). !:r.!i:rdi T,nJoercrs !an,lc Rilr in dc Stadsbloklcn In in mir
do..or.,1r\1rin.,s$ijk
belangrijl,e'sLeppinplst,'nc'inLl,
srr.'Jnll\1r, fli. rrr\pr,,iJing vnn ccn airntal planten uit le rarspcci
D,,,ir

Vo'(lrr is \lclf( r\\tiik .cgionrll van bclang als foerageergebicd
voor rliu:rr:n r rn Jc sLu\rw,rl: blauwe reigdrs (sonsbeek), rootvogclj, ui
lcn lraaicr, slrrr, wcn, dui!cn.n \,1!crnrxizcr D!z! fu ktie kan in

!l-

\.rstcrkt wordcD.
ilr,, ',tn',i . i,,l:;, r,rl" !ind.nJUisr in dr'\lrincrswijk
lDrt:onr'.1 ,),,!

LL:r irl.nr.
r;r\ 1,,,.i',,,', ...i1.'t,,\!.1luwen,kxu*(nrD'j r..ir,
D(: uirfi \ rJrr i. r . ,l'r(3:ds) .cr voortpl3ulrfAr.;,i.ti,ls !rn rtrli-

bircn uil hrt l)itrDend;jkse gebied
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NATUURLIJKE POTENTIES VAN
MEINERSWIJK
3.1

M

ogelij kh e den Yoor systeem'ontwikk€ling

Uit het bovenstaande ovorzicht blijkt dat een aantal karakteristieke

conbidaties van processer en statrdplaatsfactoren, niet ir Meinerswijk tot uiting komt. Het weer mogelijk naken van d;e combitraties
(bjnnen riviorkundigs en andere randvoorwaarden) staat centraal in
het natuuroDlwikkclitrgsplan. Hoe comPl€tcr namelijk het abiotisch
pdtroon ddl in,-lit gcbied lhuilhoort. hoc meer s)rtcem-eigen pldnlctr diersoorten zich in Meinerswijk zullen vestigen.
Met dc volgende v€randeringeD in het systeem ontstaan gurstrg€
voorwaarden voor ontwikkeliog van de natuurlijke lov€nsgemeenschaPpcn:
- op de ecrste plaats zal de invloed van de rivierdynamiek als be'
latrgrijkste ordencnde en diffcrontierende kracht vorgroot moeten
worden. Dit kan in Meincrswijk door het benedetrstroomse inlaatwerk vaker open te latcn staan. Het in- en rilstromende rivierwater ral gevafieorde oeverpatronen rond de kleiputten vormen cn
,/al Meiner"$ijl( ool'luilen dls voorlpldnring"pladts voor vis.c. ro
anrjere rivicrfauna. Ectr afvlalking van de oc!ers bij de inrichting
van het gcbied kan dit proces bevordercn Vanwcge de slech1c kwaliteit vad het Rijnwater rijs! de vraag of het wel zo vsrstandig is om i! het natuurontwikkelingsplan een toenemcnde
rivierdynamiek voor te staan Wanneer we echter de totale levetrsgemeensclitp van hct rivierengcbied in ogcnschouw ncmen, datr is
niel ds slechte waterkwalilcit de mecst beperketrdo factor, maar
het onlbrelen van geschiktc biotoPen in de vorm van bossen, struweler, extensieve graslanden, open krckcn, nevengeulcr etc Dit
rcchtvaard;g1 ons inziens dc opvatiing dat, in afwachting van verdere verbcrcring vao de watcrkwaliteit, al bogonnen kan worden
met hct on,Iieuw ontwikkclcn van d{rzc ontbrekerdc schakels in
hct riviers)stccn- een tweedc belangrijke ingrccp is het invocren van cxtensieve be'
grdTitrg als b(heersvorm voor hcl rordle g(bied waarJoor grddienten in slan,lplaalsfactorer beter tot uiting komen ctr eer grolcre
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variatie in vegetatiestrukturen ontstaat. De begrazingsdruk moet
zo Iaag zijtr dat itr grote deleD van de uiterwaard ruimto voor bosen struweelvorming ontstaat.
- kwel is het derde proces waarvan de differenticreDde invloed beter betrut katr worden, door in bepaalde delea van de uiterwaard
dit schone water langer vast te houden. Door veroDdieping var de
oevers rond deze kwelplassen $oeit het aantal o.ganismotr dat
van dit schone water kan profitereo.
Figuur 4 geeft de voorgestelde verandeiingen schematisch weer (vgl.
fig, 2); figuur 5 is een overzicht van de bijbehorende verandering in
de levensgemeenschap (vgl. figuui 3).

3.2 Ontwikkelingsmogelijkheden van
Yersch ill e nd e ecologische zones

de

HARDHOUTZONE ; HOOGWATERVRIJ
Voo. jaarrondbegrazing van de hele uiterwaard en als hoogwatervluchtplaats voor zoogdieren, amfibieer etc. is een opp€rvlakte hoogwatervrij terrein nodig van minimaal enkele tientallen hectaren. Met
het slopen vad de bedrijfsgebouw€n op twee van de drie steenfabri€ksrerreinen katr het areaal van dit zeldzame hardhouttype tot ca.20
hectare wordetr uitg€br€id (het derde fabri€ksterreitr zal voor woningbouw aan natuurontwikkeling worden onttrokken). Het uiteindelijke
bosaandeel zal in deze zore waarschijnlijk beperkt blijven vanwege
de hoge begrazingsdruk tijdens hoogwaterperioden.
Bekeken moet worden in hoeverre ook de Drielse dijk bij de begiazing betrokkcn kan worden.
Vegetotie

V.w.b. de aanwezige zaadbronnen is voor het hardhoulooibos de uitgangssituatie gunstig (evt. eikels zaaien. Wat het hardhoutooibos betrelt moeten we denken aan een typ€ met veel wilde appels, peren en
kersen, aan besdragcrde heesters (wat zijn de beperkingeD i.v.rn. perevuur ?) en veel rozen: Arnhe.ns Heerlijkheid. Extensi€ve begrazing
zorgt voor struktuurvariaties in het bos.
Door het vrrjkomen var de hooggelegen steenfabrieksterreinen kan
de oppervlakte stroondalflora zich aanzienlijk uitbreidcn.
Door exteDsicve begrazing zullen verschillen iE (overigens sterk versloorde) bod€ntypen (kalkarm, kalkrijk), expositie (N-z) en relidf beter in de vegetarie tot uiting konen
Indien tra afbraak van de steenfabrieken enkele bakstenen muren
kunnen blijven staan, is d€ vestigirg van een rijke nuurflora denkbaar.
De zandige oeverwal bevat erg veel mo)len en muizea, die voor een
grondige bodemdoorwoeling zorgen. Hierdoor zijn bij eer extensievere bograzing de voorwaarden voor vestiging van bolgcwasseD erg
guDstig.

Paarden en stieren zuller zandige kuilen in het terrein opertrap.
pen, waardoor gunstige !estigingsmogelijkhedeD voor een aantal typi
sche stroomdalplatr!en ontstaan.

19

MEINERSWIJK

Figuur 4 Belangrijksfe yeranderingen in
toekoms tige situa tie
PROCESSEN EN
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v€rderc cofrpartim€nicring met Brol€re varis!ie aan !arerniveaus leidr
lol hcer lokale strohingsverrhijnselen, m n bij opkomend hoogwater

ar.ancj langer vasthouden

toenadc door oPerirg

oversrroningswater

-l

-"* r".""0"
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in dat gedcLlrc ook nieu* eiland .reiren
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Extensievo begrazing op een groter hoogwatervrij terrein leidt tot rij'
kere graslanden waarvan soorten als patrrjs, paapjc cn veldleeuwerik

Struweelvorming als gevolg van

ext€

ievere be{azing zal leiden

tot een toename van grasmusseD, bosrigtzangers, kneutjes e d. en mo'
gelijk tot vesti!;;ng van soorletr als grauwe gors en roodborsttapuit.
Het aantal kie!iten, scholeksters en grutto's zal er waarschijnlijk door
Uitbreiding van de oppervlakte hoogwatervrij tcrrein betekent grotere populalies van kleine zoogdi€ren en dus meer voedsel voor roof'
vogels, reigers, vos e.d. Ook de groterc struktuurvariatie als gevolg
van extensieve beg.azing komt tal van zoogdi€ren ten 8oedE.
De aanwezige steenovens en bunkers kunnen als winterverblijfplaats voor vleermuiz€tr wordeo ingericht, door ze op eer eEkcle
invliegopeniDg na af te sluiten en met een laag grord toe te dekkeu.

Gezien het Ieit dat steenmarters zich mcer aatr de stedelijke omgeving lijlen aan te passen, is vestiging van deze soort oP den duur
waarschijnlijk, zekcr wanneer gedeelten (ruines) van de voormalige
stesnfabriekon overeind blijven staatr.
De belangrijkste voorwaarde voor een gezonde hcrpetofauna is cen
zo groot mogolijk hoogwatervrij terrein Op den duur kan zo'n hooggelegen terrcin de futrktie van het binneDdijkse gebied als overwinterings- eD overzomeringsplaa(s overnemetr, waardoor steeds Inin'
dEr dieren de gc!aarlijke oversteek over de winterdijk hoeven te
naken. Dit gcl.lt net namo voor de gcwone pad, de bruitre kikker ea
Poelcn in her hoogwatervrije gedeelte (gcctr predatie door vissen)
zouden he1 vocrtplaDtingssucces van een aantal amfib;ednsoortetr aanrnerkelijk kunnen vergrotcn. Dit geldt bijv voor de kamsalamander.
De door paafden en rundcren opengotrapte zandkurLcn zijn geliefd
bij ccn aantal irseklensoorten cn gravende amfibieen (rugstrceppad)
De levendbarende hagcdis ed nogelijk ook de ringslang zijn de enige reptielen, d;e zich in hct Nederlandse uiterwaatdctrnilieu kunnen
handhaven. Beide soortcn komen op de hogere grondetr rond Arnhem
voor Vraag is of de hoeveclbcid hoogwar€rvrij terrein, dio ir de Meigeooeg is \uur een
introductie
derhalve zin
gezonde poprlLrlies van dezc soorten eq of
heeft.
Uirbreiding \an het areaal aan blocicnde slroomdalplatrtcD zal een
positieve uitwe:king hebben op de insektenwereld (vlinders, zweef-

nrrs*ijk rrijkomr \oor ndruuronl$ikkeling, grool

vlicgcn).
Bosvorming ,rp de Loogwatervrijo oeverwallen komt ten goede aan
loopkovers en i.miibiedn (zomerbiotoop in strooisellaag)
Een bostype me! vcel wilde appels en percd trekt veel insekten aan'
o.a. veel kevers, snuittorren, vlinders (nikro's) en galnuggen
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HARDHOUTZONE ; PERIODIEK OVERSTROOMD
Het vergroten van de rivierdynamiek zal dit tyPe grotetrdeels t€rugdringen naar wat hoger gelegen standplaatsen in hot centrale laag-dynamische deel van de uiterwaard. Afschuiven var de toplaag van een
aanlal intensief gebruikte weilanden zou de bosontwikksling bespoedigen, maar moet gczicn de dubieuze kwaliteit van de oddergrond
(voormalige vuilstorten) achrerwege blijven.

Flgu

ur 5: t oekom

s

ti ge

zon€ring
1. Hardhoutzonc
hoogwaretriJ, srroonldalgMslan-

2. Hardhoutzone
p€riodrek ( s winleK!) ov€r-

3. Zachthoutzone, nat(e gras-

landen
k zomcrs rceclmal,g ovcrstroond

HHW
LHW

4. Zachthoutzonc, riet en
moeras
laag dynamsche oev€rnnreus

5. Zachthoutvloedzone
aanspoelselgordels ed sreilrandcn
sllkken

6. Kwel

/ rcgenwaterzone

strone.d / stilstaand
7. Rijtrwaterzone
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vegetatie

Ook hier zal extensivering van do bcgrazing t()1 mccr bos er struwcelvorming leiden Een geringere begrazingsdruk nct vcrschillcrdc soorten grazers en minder bemestiflg komt ook graslandsoorten cn
ruigtkruidcn tcn gocde. De soortenrijkdom van dergelijke vegetaties
is echter mind€r groot dan op de hoogwatervrije delcn van de uiter-

Met narne op grof substraat kan in dczs zonc eeD rijk bostype met
veel ruigtkruid(:n zich ontwikkelen. Een dergelijk substraat is iD de
Mcinerswijk sl€chts beperlt voorhandc', maar zou mogelijk gecreeerd kunnen wordcn met het puin van bijvoorbeeld de oude steenfabrieken.
Als gcvolg van bovcngenoemde veranderingen in de vegetatiestruktuur z!llen soorten van bos, strDweel en ruige graslandetr toenemen,
terwijl ccn achtcru;tgarg in dc wcidcvogelstand te verwachteD valt.
Esn toenemende oppcrvlaktc ooibos zal do vesliging van soo(en
als toftelduif, ransuil, wielewaal en nogelijk ook boomvalk tot govolg
hebben

HOGE ZACHTHOUTZONE, MET ZOMERO VERSTROM INGE N

zaljui!t protitcren van son losnsmcndc rivicrdynarniclt, in
combinatic mct maaileldverlagiDg (tot 0-0,5 m. boven stuwpeil) in het
zuidclijke klcipu(cncomplei. Zcker wanneer dit allcs gcpaard gaat
met een cxtcnsicve begrazing en flauwere oevers langs de plassen.
Di1 type

Vegetatie

Voor de ontwikkeling van kruidcnrijkc nattc wcilandcn is dc ritgangssituatic bizond( r gunstig Dc rccds aanwezigc waardeD kutrncn door
ccn ycrdcrc exl.rnsivoring var dc bcgrazrng sncl vcrgrool wordcn.
V.w.b. de aanwezigc zaadbronncn is dc uitgangssitualie voor het
zachthoutooibor zccr gurstig, zokcr nu rich ool rnassaal zwar(c populieren in het gel'ied hebben gevesligd. Extensieve begrazing zorgt
voor struktuu.vnriatie in hct bos.

Wrlgcn cn poprlicrcnbos op ccn eiland kan, gezicn dc.ecds aanwezigc slaapplaats, rot do vcstiging !an ccn klcinc aalscholverkolonic leiJ(n Ln dp J(n.'uur mug(lijL uur \"n bldu$J r(igLrs.
Bos bij water. met takken en dood hout langs de oevers, leidt tot be.
tcre voortplantingsmogelijkhedeD voor amfibiedn als de gewone pad.
Met in het water vallende bomen zuilen dergelijke mogelijkheden op

dend

rverder toenemen

ZomerraLng, grLrtto, kwartclkoning, watcrsnip cn turcluur zullen
op lager geleger graslanden van ecn n1eer extensiove begrazing profi,
!crcn. Eventueel kunncn cen aanlal lerreinen daartoe worden afgegraven tot 0p stuwi)cilni!eau-
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Extcnsivering van de begrazing kan tot een vcrgrotitrg van de oppervlakte ruigtkrurden leiden waarvatr zowel in de nazomer (putter,
kreu) als in de winter (frater, sneeuwgors) allerlei vinkachtigen kunnen profilercn. Soorten als blauwe kiekendief, ransuil ea buizerd zullen er een geschikt jachtgebied vinden.

ZACHTHOUT-MOERASZONE
Maaiveldverlaging tot 0-0,5 m. boven stuwpeil in hot zuidelijke gebiedsdeel, kornt ook dit type ten goede. Een grotere rivierdyramiek
kan lpel tetr koste gaan van de huidige rietv€getaties. Ze tudnon zich
handhavetr als er hog€r in de uit€rwaard deuwe 'luwt€s' wo.deo gecreeerd. Extra toevoer van kwel- enlof schoon regenwater in bet
ninst dyramische gedeelte van de uiterwaard kan de kwaliteit van de
oevervegetaties ten goede komen. Ook door het graveD van diepe
'zinkputten' in sommige plass€o, neemt de held€rheid van het warer
in de bovenste waterlagetr toe, waardoor water- eE Eoetaspla[teD beter gedijetr.
Vegetatie

Maaiveldverlaging in combinatie met een grotere oppervlakte aaE otrdiepe oevcrs vergroot de vestigingsmogelijkheden van talloze oeveren waterplanten (zie ook projekt 'Lambermont').
Toename var een groot aantal moerasplanten indi€n i! combinatie
mel ondiepe oevers meer g€bruikt gemaakt wordt vad schoner water
en van diepe ontgrondingen als slibvang.
Het vasthouden vatr water in eDkele ondiepe plasson l€idt tot moerasontwikkeling (net d€ bijbehorende voeels)
Door aadeg van otrdiepe water€n in minder dytramische, hoger gelegen, gedeelten van de uiterwaard kan de oppervlakte rietland toenemen en daarmee het broedareaal vao roerdomp (nede afhankelijk
van zachtc winlers), grote karekiet en rietzadger (afhankclijk van de
toestand in de Sah€l-landen, het overwiDtorirgsgcbied van deze soorten). De combinatie van riet met wilgetrbos levert broedgelege eid
op !oor buidclmces. blauwborst en $oudaapje.
Juist in een natu!r-toeristisch te ontwikkelen gebied als Meincrswijk zou het broeden van zwarte sterns (een echte publieksrrek-

ker) bevorderd kunnen wordcn door het leggetr van nest-vlotjes (in
1990 al nee beginncn l).
Vanuit de Ooijpolder bij Nijinegetr verspreidt de grauwe gatrs zich
nomenteel ak broedvogel over de regio. Binnen enkele jaren moet de
vestiging van deze sooit ook in de Meinerswijk wo.den verwacbt,
waartrlcc de'natuurlijke beheerder' van de rietlanden ook hier zijn irtrede doet.
Rijkere oevervegeraties als gevolg vao minder steile taluds etr roevoer van schootr k\rcl- en regenwater komen ook de faura ten goede.
Dit geldt met name voor rallen, anfibiedn en allerlei waterinsekteD.
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ZACIITHOU f-VLOEDZONE ; SLTKKEN, STEILRANDEN EN AAIIS P OELS E L C O R D E LS
De aanspoolsclrone van de Rijn kan vcrgroot wotdcn door plaalselijk
hc! stcilc talud lc !crflauwen Maaiveldverlaging laDgs grote plasscD
leidt mct name :ran de op de wind gclogon zijde tol ccntelfde effekt.
Met het slort( n van stecnfabriekspuin op oevers me1 gro!c waterstandsllukluaties kan ccn geheel nicuw nilieu wordon gecreeerd.
Door een deel vxn dc uiterwaard 4irekt op dc rivier aan le sluiten en
dc ocvcrs in dir gedcclte te verondjcpen zal er jaarliiks cljn grotere
oppervlakte slik droogvallen.

Crof puin vornr op oevcrs een zeer zuurstofrijk, snel oprarmcnd en
toch ook vocht , astboudend s bstraat, wat kan leidon tot vegetatielypcn die r onentccl h n optimum in het bovenstroomse gedeelte van de Riln bcbben.
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Grotere v€rspreiding van slijkgroenvegeraties, door uitbreiding van
d€ oppervlakte slik.
Met name aar de rivierzijde vao de uiterwaard kan extersiverinc vao
de begrazing rot eeo vergrol;og van de oppervlakte ruigttruide;teiden waarvan zowel in de nazomor (purter, kneu) als in de winter (frater, streeuwgors) allerlei vinkacbtigen kunnen profireren. Soorren als
blauwc kiekendief, snelleken en velduil zullen er een g€schikt jachtgebied virden.
Of het gebied ook na beaitrdigiog van de oDrgroodingsaktivireiten
geschikt blijft voor oeverzwaluwen, is zeer de vraag gezied de g€ringe
eroderende kracht van d€ Rijn. EeD steile, op de wind geexponeerde
oever biedt wellicht uirkoDst.
Meer minerale oevers kunnen bijdragen aan grotere populaties van
wcspen, bijen en haften.
Een grof, zuurstofrijk subsrraat (steenfabri€kspuiD) kan een geheel
eigen insekrenfautra rot oDtwikkeling bren8str.
Een voor het rivierengebied karakteristieke soortengroep van Eine_
rale zand. en kleibanken, heeft juisr in de M€iDerswijk grote ortwik_
keliogsnogelijkheden indien een deel van het gebied direkt in kon_
takt kan worden gebracht met de rivier; uitbreiding vatr de aantallen
kluten, visdiefjes etr kleine ptevjereD, Mogelijk zelfs vestiging vatr
dwergstern etr bontbekplevier.
Slakken, wormen, insektenlarven, vlokreefrjes €n rweekteppigeD
profiteren van een toenemende oppervlakte slikterrein.
Opdrogende ondiepc warereD, die odbereikbaar zijn voor visseD,
staan garant voor een optirnale muggcn-ontwikkeling. OIEdat dit in
een dichtbcvolkt gebied problemen kaE opleveren, trloet bekekeE wor_
den of bijv. arnfibieen (die eveneens uirwijken naar dergelijke plassen), de nuggenstaDd kort kunnen houden. Sctriet€tr natuurlijke predatoren tekort en onrwikkelt de muggenstard zich snel, dan zullen
aanpassingen in de warerhuishouding getroffen moeten worden.

KWELWATERZONE
Door bet cenrrale deel van een aantal diepere ontgrotrdingsplassen
verder ui( te diepon, kar nogelijk Deer schooo kwetwater vaD de Veluwe worden aangeboord. Door centrale uirdieping van een aantal
plassen wordt bovendien een deel yan de troebeling, veroorzaakt
door wind, visscn e.d. weggevangen, hetgeer rot helder€ boveDste wa_
terlagetr leidt.
Het langer vasthouden vatr her overstromingswater leidt, althans in
een deel van het gcbied, tot verbetcring vaD de waterkwaliteit
Vanuit Arnhelh-Zuid kan mogelijk een grote hoeveelheid retarief
schoon hemelwater raar her gebied worden geleid.
Een grotere oppervlakte aan ondiepe oevers komt tetr goede aan do
waterplanten (zie ook het projekt Kuipers-Lambermonr).

27

Nlt]INERSWI]K

Veel waterplanlcn zijn gcbaal bij gcringc dynamiek. Ondiepten rnet
het oog op wate.planGontwikkeling kunnen dan ook het beste wordeD
aangelegd aatr de windluwe zijde !an de plassctr.
Hcldere bovenste waterlagen, als gevolg van kweltoevoer en
slibatva.g in dicpcrc delen van de plas, zijn met name voor ondergcdokcn waterplenten van groot belang. In combinatie met otrdicpc
oevcrs kan met nr me in het rninst dynamische deel van de polder eer
rijke onderwatervegetatie ter gkomen

Voor dc gicrzwahrwen uit Arnhem kan de Meinerswijk een belangrijk
foeragccrgcbied r/orden indien de oppervlakte ondiep, insektenrijk
water tocncsrnr (!gl. de Oude waal bij Nijnegen).
Indicn hct belang van Meinerswijk als paaiplaats voor vis toeneemt,
zullcn daarvan ook visetende vogels profiteretr als slerDs, aalscholvers, zaagbekken ('s winters), re;gers cn op dcn drur mogelijk ook
een soort als dc !isarcnd.
Verbeterde watcrkwalrteil en ecn daarmo gepaard gaande toename
van de molluskenfauna (drichocksmossol), komt de stand van een aaDtal duikecndcsoorten 1en goede.
Hervestighg van de 01!er behoort in een gebied als Meinerswijk
vooflopig tot de onmogclijkhcdon, gozicn de voor deze soort trog !e
hoge concentralics PCB's in hel Rijnwalcr.
De bcidc groene kikkers (poelkikker en niddelste groene kikker) krtrnen ondcr optinale omstandigheden het stapelvoedsel vormcn voor
reigcrachtigen en roofdieren. Die optirnale condities houden iD dat er
een zo groot mogclijk oppcrvlak aan ondiepe, rijkbegroeide plassen
moet zijn. t)ok de bcide watcrsalamaDdcrs hobbcn voor hun
voortplanting vegetatierijke wateren nodig.
Gcisoleerde waieren zijn voor de voortplaDting van ocn aantal amfibicen van groot bclang vanwege hct otrtbrckcn van visscn, die als
belangrijlslc prcdatoren geldcn. Dit weegt ruimschoots op tcgen hct
gevaa. voor uitdr.ging. Het gaat hier om soorten als.ugstr€oppad,
bruiDe kikker en lleine warersalamander.
{;ezicn dc crvaringcn !r andcrc (Gelderse en Utrechtse) uiterwaar,
den bchoorl het vr)orkomen van gewone pad, poelkikker en Lan
salamander to! dc rcale nogchjkbodcn
Nfet zijn groLc hoevcelheid walcr cn dc rclaticf goede waterkwali
tcir bicdl Meiners I'jjk voldoende rnogelijkheden voor ccn goede visstand en zou de uiterwaard als kraamkamcr voor hct rivierengebied
moclcn kunnen fx lktioneren On deze funltie te !o.vullcn moeten
vooral dc paaimolclilkheden rcfgfoot worden (grotere ocvcrlonglc,
ninder stcilc talucLs)
lndicn cr kwelstromen aan$ez;g zijn, biedt Mcincrswijk ook mogelijkhedcn aan vissoortcn van zuurstofrijkere wateren. Ook paddsn en
tal van waterinsck cn (stccn!licgcn, hal\cn, kokerjuffert profireren
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Tndicn toegevoerd (kwcl-, rsgon- of overstromings-)water Ianger kan
worden vastgehoudcn, bijvoorbocld aclter hoge ruggen, treedt meer
scdimentatie op, eeD grotere hclderheid van hot water, meer plantengroei (schuilplaats voor jonge vis) en dus meer vis. Vooral soorten
!it de snoek-zcelt-groep kunnen hiervan profiteren en verder moge-

lijk ook grote modderkruiper, vetje, kroeskarper €n stekelbaarsjes.
Op den duur kan ook een zeldzame soort als de bittervoorn in de MeiDerswijk worden terugverwacht. De bittervoorD is voor de voortplaDting afhankelijk van zoetwatermosselen, die op hun b€urt schoo!
water nodig hebben.
Diepe putten (van meer dan r0 meter diepte) met ondiepe, zatrdigc
oevers, kutrnen mogelijk een belangrijke paaiplaats worden voor de
serpelrng.
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Zwak stromeDd water mer ondiepe, zandige oevers of zard- en grindbanken (op bepaalde plaatser in dc croene Rivier ?) vornen her
paaimilieu van soorten als alvei, rivierglondel, elft (?), serpeling,
zeeprik en (na heriDtroductie) rnogelijk ook de steur. De onbereikbaarheid van de uilerwaarden vanuit de rivier heeft veel van deze
soorten Parrer gcspeeld.
Het kwaliratief redelijke warer ir de Meinerswijk biedt goede
mogelijk hedetr voor de nacrofauna irdien er meer otrdiepe oeverzones komen Stilstaand, plartenrijk water komr vooral ten goede aan
libelleD, slakker cn molluskcn.

RIJNWATERZONE
Met de verbeteriig van de kwaliteit van het Rijnwater ontstaatr ves!igingsmogelijkhed:n in de rivier van een groeiend aantal organismsn,
Dezc mogelijkheden zuller nog verder toercmen Indien meer ware_
ren in de uiterwaard in open verbinding met de rivier komen ro sraan.
Vegetatie

Door verbetering van de waterkwaliteir is op den duur mogelijk we€r
de terugkeer van waterplantcn langs de ocvers van de Rijn te verwach_
teD, zeker wanneer mcer luwe wareren op dc rivier worden aangeslo-

Bovengenoemde verandcringen zullen met name de macrofauna van
de rivier ten goedc homen.

Dc betekenis vatr Mcinerswijk als paaiplaats vatr riviervissen kan
belangrijk toeDcmen indien er van lcbruari (scrpeling) rot augustus
(zeclt) ecn open verbinding is tussen de rivier en plassen in de uiterwaard. Vooral lypische'Lriterwaard-paaiers' als baars, snoek, winde,
kwabaal cn in de vcrre roekonst mogelijk steur kunnen hiervan profi.
Voor een aantal zeer zeldzame soorter als stcur, elft cn houting,
die uitsluitend terugkeren naar de wateren waarin ze zijn geboren,
zou in de Meiners\vijk een herintroductieprogramma gsstart kutrtren

3.3 De potenti6le betekenis van Meinerswijk
in het totale ratuurlijke systeem van de grote
rivieren
Het plan voor natuurontwikkeling in de polder Meinerswijk heefr niot
all€en zijn waarde voor her gebied zelf cn de nabije omgeving, rnaar
ook voor de ontwikkeling vaD de natuur in her totate rivicrengebied.
Omgekeerd zullen raruurl;jke onrwikhclingen, die eldors in her rivie_
r€ngebied cen aan\ang nemer, iD Meincrswijk ecn vervolg kunren vin_
dcn.
Hel herstel vatr het natuurlijkc rivierensysleem in Nederland heeft
vooral kans van slaijen wanneer daarvoor op meerde.c plaarsen tegelijk maalrcgelen wcrden gerroffen. Itr ecn keteD van natuurgebieder
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kunnen de ontbrekende soorten zich eerder vestigen, maar vinden
ook reeds aanwezigc soorten meer uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden.
De polder Meinerswijk kan zo met name een brugfunttie vervull€n
tuss€n gebieden als de Rijnstrang€n, de uit€rwaarden vad de Ooijpolder en de Blauwe Kamer bij Wageningen. Met als bijtomende bizonderheid, dat Meinerswijk in hct hartje van de stad ligt en bonderd,
duizenden mensen van nabij kan Iaten zieD wat in het totale
rivierengebied gaarde is.
Soortetr die zich elders in het rivierengebied vost;geD of in aantal toencmen, zullen voor een deel ook ir Meinerswijk eeD vestigiDgspuDt of
uitwijkplaats vinder. Voorbeelder uit he! recente verledon zijn vogels
als aalscholver, grauwe gans, buidelmees en krakeerd.
Door de ligging van do uiterwaard in de bovenloop van de Nederlandse Rijn, heeft wat itr Meinerswijk gebeurt aaD natuurontwikkeling
consequenties voor het stroomafwaarts gelegen strooBgebied van do
Nederrijr. Dit geldt met name voor organismen, die zich passief door
het water laten versprciden (bepaalde planten, plankton, mollusken
e.d.). M.a.w. in Meinerswijk kan de toon gezet worden voor de natuurontwikkeling in de andere Rijnuiterwaard€n (bijv. mer de otrtwikkeLing van ooibossen waarin fruitbomen en rozetrsoorten een belangrijks rol spelen). De uiterwaard kan ook eea belangrijke funktio gaan
vervullen als broedkamer van de Nederlatrdse riviervissen.
Tenslolte kan natuurontwikkeling in Meinerswijk ook eetr positieve
uilstraling hebben naar de nabije omgeving. De uiterwaard zal in toen€mende malc interessant worden als foerageergebied voor vogels en
vleermuizen van stad en stuwwal. Vcrder zulletr met name kleine zang.
vogcls van it Meirerswijk bosscn en plantsoenen elders in Arnhem
kunncn gaatr bevolkeD. KortoE natuurootwikkelitrg itr Meinerswijk,
zoals hierbovetr omschreven, zal do ecologische infrastruktuur vatr
Arnhem voor eeD groot aantal organismetr doen verbeteren.
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INRICHTINGSVOO RSTELLEN
.l.l Inleiding
Do in hoofdstuk 3 gssuggereerde vcranderingen in hct systeem worden nu vertaald in concrete inrichtiDgsvoorstellen. Onder inrichring
verstaan we hier vooral het scheppen van voorwaaruri:n voor een duurzaan, zichzelf regulcrend ecosysteem, waarin meDseljke ingrepen tot
een nirimum bepsrkr kurnen blijven. Dc wcrlelijke inrichtin8 vindr
riteraard door de tratuu. zelf plaars.

4.2 Dri€

water com pa

r tim enten

Om de boslaande variatic in waterkwalireir, hoogteligging en ontsluiting van de plasscn optimaal te bcnutlen wordt voorgcsteld het gebied qua waterhuishouding in drieijD tc delen (figuur 7)l
1) cen noordclilk watergebied rond de sleurclptas, in oper vcrbinding met de Rijn, uitgaande van de vcsriging vaD cen jachrhaven.
Dit gebied zal cei hoogdynanisch karakrer tcnncn. Het is wcliswaar
vrij toegankelijk voor visscn, maar de nogclijkheden voor bet creeren
van paaiplaalsen zijn beperkr. Dc plas zal derhalve slechrs gcringe natuurwaarden beziltcn cn d'ent vooral rcr buffering van de overige natuu.gobieden.
2) een cenlraal:qelegen, laagdynamisch plasscngebied, vooral bcdocld voor ccn grore groep waLcr- er oeverplantcn met bijbehoretrde
fruna. Doordat dc omliggende (grolcndeels hercultiveerde) weilandenopca 10nclrrNAP. liggcn is d;t gebied rctaricf eenvoudig van
lage hoogwatcrs t€ isolercD door her dichrgooien van enkcle
verbrndingsslotcn mot her zuidelijlc deel Dit relalicve isolencnl
naakt dit gedcclte ook het mccsr geschikr voor het vasrhoudcn van
kwelwarcr (zie 3.2 ) Door k\rel onrstaal io djr gebicd nier alleen ccn
bctere watcfkwaliteit, maar ook een gemiddeld hogcro waterstaDd ten
opzichte van dc beide anderc sompaftimenrcn Hierdoor ontsraan in
dit gedcclte ook rochtiger weilandcn cn dus een bclcr wejdevogctgebrcd. Handhaving r'an csn vcrbindingssloor met een vasrc drempel nsr
ond(rr het laagtwaLerpeil bc!orderr de doorstroming van kwelu,ater cn
drarmee do vsrbe ering \,an do warefkwalilcil in het cenlrale deel.
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3) het zuidelijke kleiputtetrcomplex, waarvan het maaiveld gemiddeld op 9 merer N.A.P. (ca. 50 cm. boven stuwpejl) ligi en waarvad de
ondiepe plassen een goed paaigebicd voor visscn kunnen vormen. De
gedeelrelijke open verbinditrg mer de Rijn zorgt €rvoor dar ook bij
lage waterstanden aanvoer vanaf de rivier plaatsvindt.
Hct met de rivier heefluctueren van dit gebied zal bovendien
steeds voor de aanwezigheid van slikken zorgen eu daarmee een belangrijk voedselgobied voor steltloper6 kuDren oploverer.

4.3 Hoogwa teryrije terreinen
Opname van de voormalige steenlabrieksterreinen in het natrjurgebied vaDwege I

-

-

hun belang als hoogwatervrije vluchtptaats voor grole grazers, aEfibiebn, kleine zoogdier€tr en and€re bodedb€woners. De oppervlakte hoogwatervrij terrein bepaalt iD belaogrijke Irate de
populatiegrootte van deze dieren in de uiterwaard.
hun betekenis voor de stroomdalflora, een zeldzame, maar voor
het rivierengebied karakteristieke groep planteb.
de betekenis als vestigingsplaats van het hardhoutooibos, dat in
Meinerswijk, met z'n vele rozen en appelbomen, een eigen variaEt
lijkt te hebben.Voor jaarrondbegrazing als struktuurbopalende
faktor ir de hele uiterwaard is cen oppervlakte hoogwarervrt tor.
rcin nodig van minimaat e*ele rieEta en hectaren. In overleg
met het polderdisrrict zal bekcker moeteE worden in hoeverre de
Drielsedijk meebegraasd lan word€n.

4.4 Herinrichting kleiputten
-

in verband met een vrije laagwater-instroming in dit gebied, moet
met het oog op het ontstaan van slikken en moeraszones de hoogte van de oevers zoveel nogelijk rond het stuwpeil van 8,5 me(er
konetr te liggen, d w.z. in hct trajekr vatr ?,5 - 9,5 meter N.A.p.
Ondieptes tot een meter onder stuwpeil kunnen het beste g€creeerd worden aan de windluwe ZW-rijde van de plassen omdat daar
de vostigingsnogelijkhede! voor plaDten en de paaimogelijkh,
cden voor vissen hct grootst zijn.

door oevers verder af te vlakken (taluds 1 : 5 of nog flauwcr) ont_
staat cen bredcre overgangszone van water naar land met vesti_
eirgsmogelijkheder voor ectr grorer aarral stik- en
mo0rasorganrsmen,

-
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verder moet de inrichting [l€€r variatie aanbrengen in rle
groottc, hoogtc en beieilbaarheid van de eilarden. Zo moeren er
op sluwpeil gelegen kleirc cilandjes kornen voor broedvogels van
onbegrooide bodems, alsook eilatrden, die bij lage warersranden
bereikbaar zijD voor her vec (doorwaadbare plaars van ca. 8,0 Eeter N.A.P.). EeD groot, onbereikbaar eiland waarop zich ooibos
kan ontwikkelen, bi€dt in de roekomst vesrigingsmogelijkheden
voor bijvoorbeeld een aalscholverkoto e
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4.5 Benutting kwelwater
Toestroming van schoon kwelwater vanuit de Veluwe zorgt voor een
extra dinensic in hct uitcrwaardpark. Kwel treedt mofienteel op in
enkcle centraal gelegen plassen (deelgebicd 2 in figuur 7). De invloed
hicrvan kan toenemen n6armale:
hct bclcr afgescbermd wordt van het verontreirigdc en relarief
voodsehijke Rijnwater (zie 3.1.)
de toevoer vergroot wordt : via ccn centrale uitdiepitrg van een
aantal plasse. kaD mee! kwelwater wordcn aargetrokken. Toenem€trde helderheid van het water zal hiervan het gevolg zijn, een
effekt dat nog versrerkr wordt doordat slibdeeltjes ir deze diepere putten zull,)n bezirLcn. Er onstaat zo een oevermilieu met optimale grociorns(andighedeD voor water- en oevervegsraties en
met voorlplantingsmogelijkheden voor vissen van b€ld€r water.
doorstroming gewaarborgd wordt door eea smalle kwelsloot met

DE LEVENSO EMEENSCHAP

4.6 Ruines steenfabri€ken
Bij de inrichting kan rekening gchouden worden met vestigiogsmogeiijkheden voor vleermuizen, uilen, muurplatter etc. Voorges(eld
wordt on hiervoor de oude fabriek van Eld€n in z'n gehe€l te sparer
in verband met de ligging ver van de stad en de gaafh€ial van de ovens
(geschikt als vleermuizenverblijf). Van de fabrieken calantijnse
waard en Meinerswijk kunden eventueel wat oude EUurresten blijven
s(aan voor de vestiging van muurv€getaties.

4.7 Hergebruik steenfabriekspuin
'Schoon' puin dat bij het afbrelen van (gedeelten van) sreenfabrieken
vrijkomt kan gebruikt worden ter vergroting van de hoogwateryrije oppervlakte en voor de afwerking van bepaalde oevers. crof substraat
leidt zowel onder als boven het wateroppervlak tot bijzondere levensgemeenschappen. Onder water profiteren visseE vatr de holtes in het
puin, boven water profiteren veel plantensoorten van de goede zuurstofvoorziening in dergelijke bodems. Voorgesteld wordt om her puin
langs bepaalde steile oevers te storten op oen peil van 66n deter onder stuwpeil rot twee meter daarboven.

4.8 Poelen
Met het graver van enkele kleine, geisoleerde waterplassetr ku!tren
de voortplantingsmogelijkhed€n voor amfibieed verbeterd worden.
Het isolement is vooral bedoeld om vissen to weren, die aDd€rs een
groot deel van de eieretr er jongen opeter. Dit betekent dat d€ poelen iu het hoger gelegen en dus minder vaak overstroomde deel van
de uilerwaard mocten liggetr.

4.9 Steilranden
De mogelijkhcden orn in Mcinerswijk ratuurlijke steihanden (van be.
16ng voor oeverzwaluwen en evt. ijsvogel) te laten odtstaan zijn zeer
bcperkt. Dit komt eDerzijds door de geringe eroderende kracht van
de huidige Rijn, maar vooral doordat d€ laatste hoger€ oevers in het
gebied voornamelijk uit voormalige vuilstorten, veel te smalle damnen of historisch waardevolle terreinen bestaan, waardoor oeveraftalving niet acc€ptabel is of slechts eer lort leven beschoren is.
Alleen aatr de achterzijde van de steenfabrieksterp catanrijnse
waard etr langs bepaalde oevers van de plas van Bruil (ond€r invloed
van golfslag) kunnen steilranden worden gecreeerd di€ Dogelijk *at
langer standhouden.

4.10 Voormalige yuilstorten
Op grond vaD de beschikbare gegevens van de voorDalige vDilsrorren,
lijkt extensieve begrazing van dezo terreinen verantwoord.
Verder moet er bij eventuele graafwerkzaanhede! in het gebied
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op wordcn locgczien dat de vuilstortcn nict in verbinding met het oppervlaktewalcr worden gebracht. Waar in de hu;dige situatie verontrciniging vanuit een vuilstort plaatsvitrdl, Doot deze op zijn minst
worden tegetrgegaan door het aanbrengen van een atdeklaag.
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De hoeveelheid grazers bepaalt de verhouding grasland : struweel :
bos die iD het gebied ontstaat. In het vergroten, verkleinen of op peil
houden van de kudde heeft de beheerder het mechanisme in handen
om deze verhouding te beitrvloeden €n dle struktuur te verkrijgen, die
vanuit het totale ontwerp gew€nst is.
Welke hoeveelheid grazers daarvoor uiteindelijk id Meinerswijk
moet rondlopen, hangt met name afva! de produktiviteit van het terreir er var de hoeveelheid bos, die rivierkundig verantwoord is. Een
€n ander zal via'trial and error' tot stand moeted komen, voor begrazing van het hele uiterwaardpark valt voorlopig te deBken aatr ca, 3040 grote grazers (1 per 3/4 ha.). Bij voorkeur runderon en paarden
van gocd aan natuurlijke onstandigheden aaDgepaste rassen.
Het verminde.eD van de begrazingsdruk vaorLit de huidige situatie,
kan het beste geleidelijk gebeuren in verband met het risico dat anders een explosieve uitbreiding van distel- en zuriDgveldetr optreedt.

5,2 Stuwbeheer
Beide grote keersluisen moetoD's zomers dichtgehouden worden tot
een peil van 11.35 n (Det als Du) ter isolatie vaE het coDtrale gedeelte, dat bij een dergolijk stuwbeheer gemiddeld slechts 16 dagen per
jaar en dan nog hootdzakelijk's winters inundeert.
Verder wordt voorgcsteld om het oude inlaatwerk in hel westen van
de waard beneden dc 9.25 m. te openen voor een vrije in- eo uitstroming van het zuidelijke kleiputtcncomplex gedurende bijna 310 dagen
per jaar. Door dit sluisje boven de 9.25 m. ts sluiten kan het bovengenocmdo stabiclc pcil in het centrale gedeelte gehandhaatd blijven. Bovendicn ondcrvindt de landbouw, die voorlopig nog in het gebied zal
plaatsvrnden, dan geen extra belcmncringen van het water. Verdwijrt
de landbouw uit bct gebied dan kan het kloine iDlaatwerk tot 10 me1cr of zelfs permatrent open blijvetr, aftankelijk vatr de in het ceDtralo
gedeelte gewenste stabiliteit.
Bij calamitciten (gifgolven in de rivier) moeten alle sluizen gesloten wordcn, voorzover de walerstand dat toelaat.

f't
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In overleg met Rijkswaterstaat Eoet bekeken worden in hoeverre de
westelijke keersluis als drijfloutvang kan funktioneren.

5.3

Ru stbeheer

Voor een aartal storingsgevoelige diersoorten zal Meinerswijk aan beteke s winnen iD.lieD or bitrnen het gebied een plek wordt gecreeerd,
die door densen rliet re bereikeD is. Gczien de ontsluiting van de uiterwaard ligt een okatie in het zuidoosten het meest voor de hand.
Het gaat er nu om tussen dit rustgebied en hct voor mensen vrij toegankelijle deel barridres te makcn, die wel door grote grazers, maar
nic( doo. mcnsen te overbrugger zijr. Gedacht kan wordeD aan oatre
laagtcs vaD 0,5,l mctcr diepte bij lage watcrstanden (zie figuur 8).
Indien dersclijke oarrieres in do praktijk niet blijken rc wcrken, zat
do kudde ;n tweeen moeten worded gedeeld : d6tr gedeelre voor het
rustgebied, het andere gedcclte voor de vri toegaDkelijke zone.

5.4 Bewaking
Er zal toezicht moeten worden gehouden op :
de kudde : gezondheidstoestand, gedrag bij ovcrstromingen
het recreatief gebruik van het gebied, het functiotreren van de
rustgebieden, bedindiging van motorcross en andere intensieve recreatievormen
- cventuele slrojrcrij op vis en kleinwild
vuil dat na oversrromingen in de uiterwaard achterbltfr
Een en ander kan geconbineerd \rorden Iner bepaalde monitoringsaktiviteiten (zie hcofdsruk 7).
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In het voorgaandc verhaal is herhaaldelijk gesteld dat indien voorwaarden gecreecrd wordeo voor ontwikkeling van het natuurlijk systeem, de bijbehorende soorten zich er op den duur vanzelf zullen
vestigen. Voor een aantal soorten gaat dit echter niet op, omdat er
tussen Meinerswijk en de gebiodon waar ?€ nu nog leven onoverbrugbare barridres bestaan. Vooral wanneor het soorteD belreft, die eeD
sleutelfunctis in het ecosysteem vervullen, moet herint.oductie overWat Meinerswijl betreft komen hiervoor de reeds genoemde grazers (aaD Datuurlijke omstandigheden aangepaste paarden- en
runderrassen) in aanmerking, maar op den duur mogelijk ook een
soort als de bever, waarvan een belangrijke differentiErende werkirg
op de vegetati€ uitgaat.
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MONITORING
Gezien de geritrge ervaring die tot dusver met dergelijte natuurontwikkelingsprojekten is opgedaan, is het wetrselijk on door monitoring duidelijkheid te krijgen over een aantal specifieke
'natuurontwikkelingsvragen', zoals :
- het terreingebruik van de kudde, graaspatronen en sociale struk.

-

bos- en struweelvorming

distel- en zuringontwikkeling in relati€ tot de begrazing/ tot
verschillende bodemtypes- ontwikkeling van muggen in droogvallende, ondiepc walersn
- erosie- en sedimentatiepatronen (bodemophogirg door kleiafzet
tingen) na hoogwater
het gebruik van hoogwatervrijc plaalscn door de fautra
Dezo zaken zouden jaarlijks gevolgd moeten worden. Datzclfdc geldt
voor enkele eenvoudige graadmeters, zoals:
- ontwikkeling van planten- en (broed)vogelpopulaties

-

onl$;tkcling\anwinrerpopularievleermui,,etr
Moeili.ikere graadmeters, die bijvoorbeeld vijljaarlijks opgenomen
zoudcn moeten worden i
- ontwikkelingrisbestand
- ontwilkeling macrofauna in combinatie met de waterkwaliteit
(k\'r'elinvloeden)

-
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INLEIDING
Het historisch.topogiafisch onderzoek naar de
polder meinerswijk.
h

dc polder MeiDcrswijk zijn, ondanks de vele veraDderingen van de
laatste jaren, nog stscds heel wat belangrijke elementen aan te wijzen, die getuigen van dc geschiedenis van het rivierenland. Da( zijn
dan dammen, wegen, oude bewoningsplaatseo, restetr van het Diddeleeuwsc kasteel en hct romeinse castellum, kolken, perceelsgrenzen,

cn, receDler, clementen dic bij de steenfabrieken horen; gebouwen,
terpetr, (srnalspoor)dammen, kleiputten.
Dit historisch-ropografisch onderzoek heeft Diet tot doel om een gedetaillcerde geschiedenis van de polder Meinerswijk re schrijven; dar
werk is bij de onlangs opgerichte Srichring Historie er Archeologie
Polder Meinerswijk, en bij de Historische Kring Elden in goede handcn. Dit onderzoek is beperkt van opzet, en wil aan d€ hand van het
beschikbare kaarlmatsriaal vanaf ca 1550 de belangrijkste hisrorische
elemcnlen aanrvijzon die nog sreeds compleet of als resrant bestaan,
cD in hct veld te hcrkennen zijD.
Het is de bedoeling deze gegevens te gebruiken bij de planvorming
voor het uiterwaardpark Moiners,flijk. In dar plan moet de bestaande
his(orische informatie in het landschap in ieder geval bcwaard blijven, terwijl er ook voorstcllen gedaatr worden om bepaaldo bisrorische eleIncnlen wat duidolijker zichtbaa' cn herketrbaar te Dakon.

Opzef van het onderzoek
Na een korte inleidcDde paragraaf over de ontginningsgeschiedenis
van het rivicrenland als gehcel, worden op dc ecrste plaats aan dc
hand van kaart cn veldonderzoek die elementetr van het oude landschap, dic op zestiende en zevetrtiende eeuwse kaarten voorkomen,
cn nog steeds beslaan, opgespoord, en op kaart gezet.
Er is weinig gcb.uik gemaakr vaD geschreven bronneD. Her vcrzamclde kaartmatcriaal is, in forografische reproduktie, in een Atlas
van de Polder Mcincrslvijk bijeengebracht. Het matcriaal is verzamcld in het Rijksarchicf in Arnhem, in het Algemesn Rijksarchief in
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's-Gravenhagc, in hcr Gcmeente'archief van Arnhcm, itr het cemeentemuscum van Arnhem, bij dc Dicnsl voor het Kadaster in Arnhem,
cn op het gemeentchuis in Elst
Ecn lijst van kaartcn is te vinden in hoofdsluk 4.
In Meinerswijk zij. olcmcnlen van het steenovcnJandschap 26 doninerend aanwczig, dat hieraan ecn apart dcclonderzoek is gcwijd, gcschrcven door Dr. Ben Janssen.

ITISTORIS CH E TOPO GRAT'IE

HET VRUCHTBARE RIVIERENLAND
Het landschap van het rivierenland is sterk door de EeEs beinvloed.
De Rijn bracht water en slib, etr daarde€ vruchtbaarheid, rvat de mensen aanzette tot otrtginnitrg en €xploitatie. Het landbouwkundig g€bruik was zo intensief, dat op den duur het natuurlijk sysreem van her
rivierengebied geheel ontwrich! werd. De elzeobroekbossen en de
rietmo€rassen in de komgebieden werden veranderd in uitgesrrekte,
armetierige weidegebieden, waar het slechtste gras eeuwenlang
slechts een povere opbrengst leverde. De oeverwalleD, waarop de dorpen liggen zijn betcr bruikbaar voor de mens, Daar werden dan ook
de oorspronkelijke rijke eiken-iepeD-essen bossen gehe€l gerooid, eo
vervangen door vooral akkerbouw. De uiterwaarder waren het wuchF
baarst, daar werd veel vee geweid, soms kwam er ook akkerbouw
voor, er op de minst bruikbare, nats(e plekken, aan de oevers etr op
de zandbankctr in de rivier werd griendhout gereeld. Ook daar ver"
dwenetr de oorsproDkclijke bossen door kap en overbeweiding. Met
het door oerwouden en rietmoerassen overdekte riviere and is dus
ongeveer gebeurd wat er nu aan het gebeuren is in het Amazone-gebied : totale ontbossing en degeneratio vaD het natuurlijk systeem.
De Rijn was vaak nogal erg oEstuimig, als wocste watermassa,s, €n
ijs uit het achlcrland kwamen aanzetter. Daartoe probeerde me! zich
te verweren door het bouwen var een aatrvankelijk chaotische veelheid aan damrnen en dijken. Aargenomen wordt dat zo tegetr het eiE.
de van de vecrtiende eeuw de ring der dijken rond de Beruwe en
andere delen van het rivierengebied gesloten was; daarmee was de basis van de huidige baDdijken gelegd. Maar zo*el in het achrerland als
in de uiterwaarden bleven danrnen oodig; in het achterland vaak om
afwaieringseenheden van elkaar te scheiden, of om militaire redetren.
In de uiterwaardetr wilde men zicb toch wel graag beschermen tegen
de kleine hoogwate.s, waartoe men zomerkades aanlegde in de uiterwaarden, zeker als er, zoals in Meinerswijk, ook bebouwing itr de
uiterwaard voorkwam.
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DE LOOP

VAN DE RIJN YOOR ARNHEM
Dc loop van de Nederrijn voor dc slad Arnhem, zo russen Huissen en
Oosterbcek, is zeer grillig cn veranderlijk seweest.
De oudste kaarr waarop de vcrschilletrde rakken van de Rijn duidelijk zichrbaar zijn sramt uir 1550*. Sinds die riid heef( het zomerbed
van de Nedcrrijn niet door de polder Meinerswijk gelopen. Hoogstens rs or wat gesleuteld aan de grens tusscn uiterwaard cn rivier.
De reden waarom toch aandacht besteed wordr aan de loop van de
Rijn voor Arnhcm, besraat uir ecn analogie tussen de srroomrichritrg
van dc Rijn op dc l(aart van Jacob van Deverter uir 1550, en de ligging van een aantal zeer veel oudcre beddingen , die bij her bodcmotrderzoek in dc ondergrond van Meincrswijk zijn aangctroffen.

2.1 Rijnbeddingen uit romeinse tijd,
B;j het bodcmonderzoek zijn iu Meitrerswijk cnkele rivierbeddingen
gevonden, dic dcels oosr-west, decls ook noord-zuid lopen.In fjguur
1 zijn deze boddingen schuin gearceerd aangegeven. h werenschappelijke krirg wordt er over deze beddingen, vooral ook in rclatie rot cte
ligging van hct Romeinse caslcllum ia de polder al tang gediscussiserd Mogcl;jk heefr de Rijn hior ir verschillende rakken gesrroond.
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Het is niet ondcnkbaar dar ook de huidige loop destijds al bestond,
en dat het romeinse castcllum aan de zuidoostkanr van de Rijn, maar
aaD de noordzijde van cen oude arm geleger Ieeft, op een soorr eiland dus. Die oude arm vinden we nu dan in her bodemonderzoek aar
de oostkanr van her casrellum terug. Het bodemonderzoek heeft in ieder geval drie globaal noord-zuid georienteerde oude beddingen opgelevcrd, die alle drie dus rechr op her Veluwe-massief lijken af te
stromen Er is ook een opvatring, waarbij deze armen nie( tot de Rijn
zoudcn behorcn, maar onderdeel zouden uitEaker van de lJssel. die.
van het zuidoostco komend, even ten wcsten van Arnhem een scherpe
draai naar het oosren zou nemen, om vervolgens door het huidige dal
van de Ussel verder noordwaarts te strorqen.

2.2 De Rijn in de zestien d e eeuw,
Er mogen geeD direkte relalies gelegd worden tuss€n de beddiDgeD
van de Rijtr uit romeinse tijd, die in de ondergrond van Meinerswijk
gevondcn zijn, en de diie Rijntakketr, die voorkomen op de kaart van
Jacob van Devenlcr uit 1550. Daarvan is cr tussen die twee systemer
teveel tijd, ruin 1000 jaar, vcrstreken, cn is er in die tussentijd reveel
gebeurd: de rivicr heeft zich zeker verlegd, sedideDtatie en erosie
hebben beddingcn opgevuld en uirgeslepen, en iD de tijd van Van Deventer waren de eersre dijkcn die de rivier in een veel smallere bed_
dirg dwoDgen dan voorheeD, ook al weer enkete hoDderden jaroD oud.
Maar de rivieren op de kaart van Vatr Deventer laten zien, dat er
voor Arnhem ook rocn sen uirzondcrlijke sirua!ie met betrelking tor
de riviorarmen bestotrd. EvsD voorbij de tJssetmonditrg, toen ongeveer tcgenover Malburgcn, maakre de Nederrijn een vrijwel baakse
bocht in het veengebied van het Arnlemse en Vclperbroek, om zich
vervolgeDs in drie talken re sptitsen, waarvan er een globaal genomen
de huidige loop volgt, etr voor de srad Arnhem tangs stroomr, rerwijl
de andere twee takker verdcr naar her zuiden afdraaien, en de
zuidelijkste bocht, ten opzichre vatr de toop tussen Huissen en
Malburgen, nog geen kilonreter henelsbreed daarvaadaan, uiteindelijk een bocht vatr 180 Braden maakr. Dezc tak stroomt dus gewoon terDg, om vervolgens lveer met een ruime bocht Daar het wcstetr, en
vervolgcns weer naar het Doorden re buigen_ EveD stroomopwaarts
van De Praets kwamen de dric rijntakketr vervolgens weer bijeen,
waarbij de zLridelijke rak, die de groorste bochr maakre, vrijwel haaks
op hcl veluwe massiel tocstrooml.
Een stroomrichtiDg bij Arnhem in noordoosteltko richtine kwam
dus omstreeks 1550 voor, cn kan dus ook eerder voorgekonen zijn,
De onwaarschijnlijkheid van die stroodrichring is dus niet zo groot.
Over dc Rijn bij Arnhem in her rnidden van de zestiende eeuw zijn
we ook uit schriftelijke bronnen geinformeerd.
Het block, dat in hc1 begin van dc zcstiende eeuw yoor de stad Arnhem nog slechts ecn vcrlande srrang aaDwezig was, en dc Rijtr zelf ver,
der zuidwaarts stroomde.
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In het jaar 1513* werd eeo geruigervcrklaring opgetekend vatr een 80jarige man, Henrick Hermanss gehctctr, en van atrdcren, die verktaar-

d,e\ dat zij 'ran oercn aldercn tot voele ttden veritain ende gehoit"
hadden, "dat den Rynltrcem an det stadt van Amhem vu ytz ge9aen"
had,'daet qfl die Oeuvedl it hoch binnen Arnhem oeren kaem behal-

Deze

ha

afgeweekene ivier wie.dt door Hertoch K A R E
ader aan de sabelspoo gebrugt" (Vaa Hasselt).
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In 1528 schreel de hertog i
"Lieue Eenouwnl soe wy den Rynslnem gene vw onset stat alhyl
hedclen tot vestentsse denelver onser stat inal onlan, daiomme van on-

se buryerc4 doen g,aeven hebben, ,t wettick doch wail op bequemen
pla ze (--) geichiet tyn mucht, hebben try 4u sutcx yan tlen efaernsten

besichtieen, ind e)he andet plaitze alleickenen ta!en, bereten w, t/
Richler (..) dat g norgen woege to sess urcn u op ten strcen ain ,t veel
lo Malburgen sueght ind onIeren bwqercn beueell doet, dat z, aldaet bestaih to Brdeven, dan onse bewehluyde hftten e4aerensten (..) sutr aIIEeteickent hebben.l
In mei 1530 volgt een mopperbriefvan de herrog I
"Kaitl He ouch ran Gelrc, enz.

Lieue Genoub'en. So men ve ruegen ind gestaeten is, dat me den
Rynslrcem durch len xtnnck oerer verby onss jtat alhyet leJden sa ,
Be[rcehpt onr ra u n]et weynich, dat gt n]et eh ve1chafft, dair in geatbetdt v)ede, ind konnen nyet bedencken,war nae g) daitmede vethuWant het is toch mooi i!srig weer zegr dc hertog, en juist de gocde
tijd van het jaar, €tr daarmce verwerpr hij meteen de 'simutaties,,
(snocsjet, als zouden het jaargetij en lct weer verhinderd hebben
dat er gegra!cn werd ten gerieve van" uwe alrc woifUart',
In 1531 wordl cr in ieder gcval gegraven. Een brief van de herrog
uit dat jaar leert c.ns ook waaruir het werk besrotrd | "W gesrnnen
myt Santzen emst gt holt paelen ind atle ande. gereytschap (naat de
pluats), dait men Lien nyen nranck gteeft (..) o die Cibbe van stonden ain te maicken (..)" Ook in 1536 wordt er nog een aansporings-

briof geschreven.
Dc conclusie uit dezc schaarse gegclens is in ieder geval dar de
loop van de Rijn in de jaren 1528-1536 verlegd is naar de srad roe.
Daartoe werd een oude strang uitgegravcn, en werden een (of meerdere) kribben gelegd. Dir is ook de situarie die op de kaart van Jacob
van Deventer staar weergegeven. De loop van de Rijn voor Arnhem
heefr sidds die tijd wel enige wijzigingen ondergaan, maar is roch in
hoofdzaak gelijk scbleven

HISTORISCHE'TOPOCRAFIE

HET OUDE LANDSCHAP: MEINERSWIJK
TOT 1870
De steonfabricage in M€inerswijk beginr omstreeks 1870, etr in de
groDdig verandord.
Om een indruk te krijgen van de elementetr in de polder die horen
bij het landschap van v66r die rijd, kan gebruik gemaakr worden van
de gedetailleerde en betrouwbare kadasrral€, ropografische kaarren
er rivierkaarten uit de periode 1819 - 18?0, Aan de hand vau die gegevens wordt geprobeerd de informatie van oud€re kaarten te iDterpr€teren eD te verifieren.
De gegevens zijn sametrgebracht in de figuren 2 en 3.

rrim honderd jaar sindsdien is de polder

3.1 De dijker en darnmen
DE

DR IELS

E BANDIJK

De polder Meiners\'r'ijk wordt aan de zuidkant begrensd door de
Drielse bandijk cn door de recentelijk, in 1952 aangel€gde nieuwe
bandijk. Het nu nog waterkerende deel van de Eldense bandijk heefr
in grote lijnen nog herzelfde trac6 als op de kadastIale minuutplans
van 1819/1832, en op de topografische kaarten. De Iaatste grote verandering in dat stuk dijk vond plaats in 1820, toen de bandijk even ten
oosten vao de aansluiting nct de sleuteldam doorbrak, en een grote
kolk maakte. Het verslag van de grote warerstrood van dat jaar staat
opgetekend itr de Arnhemsche Courant van 1820. Itr het archiefvan
het Polderdistrict Betuwe zijn zelfs de besrekken en de aarbestedirg
van de hcrstelwerkzaamheden uit 1820 bewaard gebleven*
Bij het hersrel var de dijk i! 1820 werd de dijk traar buiten roe ver.
legd, dus het gebied van de Meinerswijkse polder in. Daarbij werd de
wetering, die aan de voet van de dijk liep, over een zekere lergte
dichtgesmeten. De grondeigenaren in dc polder warer niet van ziEs
voor de schade op te draaien, en verhaalden de schade op bet polderchr.r 3!r.iPo d.r M' n.rw tk rnv nr

1

Po

d!6ro.r M.in.rwrlk

r753 ie31

Bij de aanleg var de uitlaatsluis in 1952 werd een nieuwe oDrit
naar dc dijk gemaakt.

MI]INERSWIJK

DE SLEUTELDAM
Het eerste stuk !an de slcuteldam, van het Heuvelrje tot het kasreelrerreir) komt al op de kaarr var Jacob vaD Devenrer (kaart I ) vooi.
Weliswaar is dis kaart niet in details voor deze uirerwaard betrouwbaar, maar het vcrloop van dc dam op de kaart, van her Heuveltje mct
een flauwe bocht raar boven, en tcr hoogre van het kasreel met een
duidelijke bocht naar benedcr wijsr erop, dat al in 1550 het rrac6 in
hoofdlijnen lag zoals we her nu nog kennen D€ kaart van N. van Geel.
kercken uit 1653 bevestigt evencens de loop van dit stuk sleut€ldam.
Op latcre kaarter is de loop van de darn, Der neer of miDder nauwkeurighcid en net af en roe war kloine veranderingen te volgen. De
eerste ccht berrouwbare kaarten zijn her kadastrale minuutplan van
1819/1832 (kaart 2 en 3) en de rivierkaart (kaarl 4) van 1840 rn hct
terrein is dit stuk sleuteldam nog gosd te hertenn€n. Het stuk tussen
het Hcuveltje en de oprir voor de stee abri€lstreintjes naar do sreenfabriek Aricns is vordwenen, maar verder naar het westen, ror het
punt waar de dam hel verlengde van de Meineiswijkse straar (d€
Meginhardweg) kruist, is de daIn inrakr
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op o6.v0rkoon von 1310, €. nog srd€ds b6sioan

Het verdere verloop van de dam is in hct terreitr niet goed meer herkenbaar onder de ophogingen ten zuidoosren van de 6teenfabrieken
Elden en calantijnse Waard. Wcllicht dar nader ordorzoek daar trog
resten kan aantoneD,
Ter hoogte vatr het casrellrmterrein voor de uitstroonopening van
de polder Meinerswijk is be race van de dam in hcr weiland nog
waar te nemen aan een enigszins bol liggende strook grond, on aan
een iets aDdere bcgroeiing. Hjcr is de dam bij de aanleg van het uitlaatwerk in 1952 geslecbt.
Bij diezelfde geleg€nheid is ook de oude uirwateringsstuis deels gesloopt. De muurresten van die sluis zijn bewaard gebleven, evenals de
oude oprit van dc slcuteldarn naar de Drielse bandijk.
De Sleuleldam was de belangrijksre waterkereode dam van de polder Meirerswijk. De noordelijker gelegen dam vlak langs de rivier is
van Iater datum.

MET\ERSWIJX

Het ondcrhoud van dc sleuteldaE, sn van do sluizen ( de benedenstroomsc sluis zowel als een bovensrroomse zgn sradssluis nabij
de Praets) vormde vrijwel jaarlijks terugkerendo posren in ber polderboek MeiDerswijk. Ook doorbraken kwamen van rijd tor tijd voor. Zo
meldl het polderboek op 22 mei 1189 " dat bij het wassende hoogwater
in de Riviet den Rhijn in Apil 1789 in den sle teldam van deze potdel
/: aieUegenstaahde de veele als toen aangewendde moeiten om hetzelye
te belelten;l een scheuting en aloorbrcak was vercotzaak! men gekomen,
waardoot die Poldet e vele bovenliEgeftde landen waren geinu dee t.'
Na ovcrleg werd besloten do slcuteldam te hers(ellen door aatr de
westzijde van de waaij de nieuwe dam te leggeD. Op oude kaarten, bij,
voorbeeld de rivierkaart van 1840 (kaarr 4 ), komen rwee doorbraakkolkjes voor, waarbij de waaij binnen de polder is konlen tc liggen.
E6n kolkje lag ter hoogte van dc huidige sreenfabriek Meinerswijk, en
is sindsdien verdwenen.
De dam bij dat kolkje is aaD de noordzijde gercpareerd. Her tweede kolkje bestaat nog, cD ligt ten zuidwesren van de steenfabrick catatijnse waard, nog slechts door een r;ng lands gescheiden van een
grote ontkleiing daar. De dan bij dir kolkje is inderdaad aan de wesrzijdc, met een recht stuk dam, gereparcerd, etr het is dus niet onmogelijk dat dit hct koikje is van de overstroming van 1?89.

AANBEV ELI NG EN VOOR DE PLANVORMING:

-

-

behoud van hot sruk sleuteldam tussetr dc spoordaft bij de sreenfabriek Meinerswijk er de kruising rncr de Meginhardweg.
behoud van hd stuk sleureldam bij de opril naar de bandijk.
zichtbaar later of accentueren in hct terrein van het trac6 van de
verdwencn sleuteldam voor de uitslroombrug.
consolidatie van de resten van de oude sluis.
gebruik van dr oude sluis als in- cn uitstroomopening voor her wa_
ter in de polder ( met beho!d van de stuwschriven in dc nieuwe
sluis)
nader onderzoek naar de aanwezig[eid van resten vatr de sleutel_
dam ten zuid\lcsten van dc sleenfabrickcn Etden cn Calanrijnse

geb.uik van het 1rac6 van de (voormaligc) sleuteldam op deze
laatste plek bij het rracercn van wandcl- of fiersroutes nabij de
steenfabrieksl!irrcinen.
behoud van hc1 lolkje

DE CADIJCK'LANGS DE RIJN.
Aan de noordzijde van dc polder Meincrswijk loopt langs dc Rijn eeD
kade, van de Practr via het steonfabrieksterrcin Meinerswijk naar de
stccnfabriekcn Elcren en calatrtijnse Waard, en vandaar aansluiteDd
op het uillaatwerk van de polder.ID zijn huidige gcdaante, hoogte en
dimensionering sp,)elde dezc dam een rol bij de defensicwcrken in de
pold€r, als onderd rel van dc waterlinie werkcn, die in he! bcgin van
de jaren vijftig werdcn aangelegd

l0
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De basis van het oostelijk stuk vatr deze dam, ongeveer van de kruising met de huidige Meginhardweg lot aan de Praets is ouder.
Op de 'Caart van den Eldensen dijck, d€E stads en Meijenwijckse
dammen en Bandijck" vaD IaDdE€eter Leenen uit 1748 (kaart 5 ),
staat laDgs de Rijn, strooDafwaarts var de Rij! eer dammetje getekend, met het bijschrift r' een cadijck om eenig water te koaDe stuij-
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Dat dammetje had kennelijk niet veel te betekenen, watrt op de
Kaart van de Buijte.Landen vaE het Kerspel Driel van W, Bsijcrinck
uit 1776 (kaart 6 ) staat d€ze daln niet aangegeven. In dat jaar moesten er aanzienlijke reparaties aan de sleuteldab verricht worden, en
men liet onderzocken+. door landmeter F. Beijerinck, of er ni€t een
nieuwe dam langs de Rijn gelegd kon wordeDr 'en verd€r desz€lts seotiment te verneemen, of tot het maaken van een nieuwen dah langs
het schaar*. (..) raadzamcr en minst kostbaar zoude zijn datr of met
het maaken en rcpareeren vatr den tegenwoordige sleuteldam beter
was te continueren." In 1?76 is die da'l niet vorder verhoogd, maar op
de kaart van Mulle' uit 180a - 1805 (kaarr 7) sraat heel duidelijk een
schaardam, vlak langs de Rijn, ingetekend. Die dam loopt tot oven
voorbij het kasteelterrein, waar aang€takt wordt op de sleuteldam.
Dat trac€ bleef globaal intakt, tot de uilvoeriDg vaD de naoorlogse de-

AANBEVELING VOOR DE PLANVORMING
- handhaving van het trac€ van de dam bij de inrichting van tet

:

woongebicd Meitrerswijk, en bij de afwerking van de doorvaart,
met uitzichter naar de rivier, tussen de sleutelplas en de Rijn.

3,2 Wegen
Op de kaart vatr Jacob vatr Devente. uit 1550 (kaart 1) staan ook eetr
aantal wegen afgebeeld. Tetr zuidcr van de sleuteldam loopt van de
Practs oaar de plek waar hct kasteel stond een weg; er is een zijweg
raar het zuiden, die na een haakse bocht naar het westen doodloopt
in dc weilanden. Het !rac6 van deze wcgen bestaat nog steeds, en is
terug te vinden op alle latere laarlen.
Tot voor korl waren de straatnamen I Meinerswijkse straat (nur Meginhardweg), Mcinerswijkse dwarsstraat, en Winkelstraat (nu : Uirweg).
De Meinerswijksestraat boog woeg€r bij de v,'estelijke begrenzing
van het kasleelterrein naai het zuidwesron af, om even verder als weg
op te houder, en als voetpad verder te lopen langs het tolkje. Dat gedeelte van deze weg is niet meer aanwezig. fn plaats daarvab is op bet
eind van de vorige eeuw* de Meinsrswijks€ straat vanaf het kasteelterrein verbonden me! de steenfabriek Galantijtrse Waard volgens

ln hcl Polderboek van Meinerswijk wordt regelmatig over deze wegen gesproken. Kennelijk was het gebruik dat vreemden vee mochten

weiden in de bcrmen, want er wordt bcsproken orn dit gebruik vanwe-

ll
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ge het gevaar van besmctting met ziektcs aan bander re legger, en het

wciderecht op de bermen voortaao te verpachreD. De aaDliggeDd€ eigcnaren hadden ook wel de neiging om de wegen bij hun land te trekken, want er is ook een besluit in het polderbock waarin het dc
eigcnaren van gronden verbodcn wordr om hokk€n op de weg te plaat-

AANBEVELING VOOR DE PLANVORMING
-

:

handhaving vrn h€t tracd van deze oude wegen.
gebruik van het trace voor do voet en/of fie(sverbitrding russen
Praets en het wcstelijke steenfabrieksrerrein rot even voorbij her
kasteelterrein.
gebruik van het trac€ vaD de Meinerswijkse dwarsstraar voor de
toegang naar cen vogelobservaticgebouw

3.3 De Meinerswijkse Zeeg
Op de kaart van Leenen van 1748 (kaarr 5 ) sraar bij het sluisje in de
zuidwesthoek van de polder Meinerswijk een water!jc aangegeveD
met de traam 'wctcringh . Het Polderboek van Meinerswijk heefr het
in 1762 over ecn besluit om een zccg te graven; kcnnelijk was de oude
weteritrg naar hct sluisje op dat moment onvoldoende. Vanwege het
zeer lage water rn mei 1763 spreckt bet polderboek van een', favorabel saisoen on de wetering te graven".
Van de oude zeeg is nog maar een klein stukje over; her oostelijk
deel is verdwenen bij de ontgrondingswerkzaamheden, her westetijk
deel is vergraven hij de aanlcg van de nieuwc uirwateringsstuis. Alleen even voor en na her oude sluisjc, en westwaarts in de richting
van de Rijn is cr sprake var slukjes van de oude toop.

AANBEVELINC VOOR HET ONTWERP:
- handhaving cn consolidatie van dc resten van de oude stuis; gebruik van deze sluis bij het vol- en lceglopen van ds polder.

3.4 Kavelgrenzen.
Dc kavelindcling van de polder is voor her eorsL compleer (c zietr op
hol kadastrale minuutplan van 1819/1832 (kaar(en 2 en 3).
Vooral dc winning vaD klci voor de steenfabrieken, en de daarop
volgende storting van vuilnis in de galcn heeft veel oude kavelvormen
doen vcrdwijnen. IIier en daar zijn in dammen russsn de klsiputren,
in eigendomsgrenzen, in sloorjes nog oudc kavelgrenzsn re bespsuren.

AANBEVELING VOOR HET PLAN :
handlaving v oude kavslgrenzen op significanre

plckken. De
sloot ten oostcd van her Castellumterrein bijvoorbeeld, die ook
dc loop yan cer oude rivierarm wccr geelr, is van belaDg. verdcr
dic clementen die hcl verloop van de !crdwenen stukken van de
L
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sleuteldam aangeven. Voor zover kavelgretrzer samervallen met
danmen tussen of randen van kleiputtcn, blijven deze op die manier vanzelf wel bewaard.

3.5 Het kasteelterrein.
Naar het huis Meirerswijk, dat in het midden vaD d€ vorige €eus/
werd gesloopt, is nog geen archoologisch onderzoek gedaan. Het is
dus vaa belang het bodemarchief op de plaats vatr het kasteelterrein

In figuur 4 is aangcgeven hoe, volgens het kadasrral€ mitruutplan
(kaarlen 2 en 3) eD volgcns de rivierkaart (kaart 4), de bebouwing en
de wegen voor de sloop eruit zagen.

Figusr

4
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Het noordclijke deel van het kasloelt€rrein is waarschijnlijk bij dc uiF
voeriDg van dc naoorlogse defensiewerken verlaagd ir een stioot
evenwijdig aan de bocht in de sleutcldam. Verder is het westelijk deel
vaD het kasteel terrein verlaagd.
De grachtcn, die op de kaarl van Nicolaas van Geelkercken uit
1653 (kaart 8, detail) het kasteelterrei! aan dric zijden omgeven, zijr
nog te herkennen als sloten.

AANBEVELING VOOR DE PLANVORMING
- handhaving van he1 kas(eelterrein.

:

nader ondcrzook naar de loop en de diepte van de oude grachten

-

door grondboringcn
verduidelijking vaD hct kastcollerrein door

I
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ophoging van het afgegraven westelijk deel van het terrein, zodat
het hele terrein op 66n hoogte komt te liggen, en in z'n vorn heikenbaar wordt (Ophoging van de strook langs de sleuteldam is
niet trodig)
herstel van de grachten zonder het historischc proficl (wanden,
bodem) te verslo.cn. (in overleg nct dc ROB)
hcrstcl van dc tocgang tot het terrcin op dc plek van de oude inganc.

accentuering,Jan de ligging van deze historische plek ;n hcl uilsrwaardpark Moinerswijk door tcr hooetc van hct kasteelterrein
ccn regelmatilte beplanting mct lindcbomcn langs dc Meginhardweg aan te breDgon. Deze rcgelmatige beplanling zal kontrastercn mc! dc slruik- en boomgroepen die onder invloed van
begrazing in andere delen van het park spontaan zullen ontstaar.
Wannccr dc jhchthaven westelij} van het kasteelterrein komt te
liggon, kan deze beplanting ook aan de oost- en westkant van het
lcrrein.xorden doorgetrokken, om daarmeo dc jachthaven te canouflorcn. Als dc jachthavcn daar niet koint te liggen is het wenselijkcr om het gezicht tussen Praets/Heuveltje aan de cnc kanl,
en dc westelijke steenfabrieksterreinen aan de andere kant open
te houdcn, en dus om dwarse beplanting itr dezo richting achlcrwege te laten (zie figuur 5 )

3.6 Het

casteIIum -te

rr€in

.

Hct onderzoek va)r de StichtiDg R.A.A.P in 1989 hecft nisuw inzicht
geleverd in de begrenzing van hot castollumterrein. De gegevens uit
dit rapport nogcn cvcnwcl nog nict gcbruikt worden.

Figuur
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Er wordt in ieder gcval van uitgcgaan dat het castellumterrein gehandhaafd wordt, inclusief de sloot aan dc oostkant ervan.
Bij dc vormgeving van de kleiputten aan dc oostkant van dit terrein, waar rn het bodcmonderzoek de loop van ccn oude rivier gcvonden is, kan de ligging van het castellum ten aaDzien van deze
rivierarm vcrduidclijkt wordcn
Wellicht is het mogelijk de contou.en van het castellum-terrcin in
het vcld tc markcren.
Een en ander in afwachting van de gedachienvorming elders.
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KAARTEN MEINERSWIJK
Deze kaaflen zijn geraadpleegd bij de historisch-topografischc s!udie; de hier afgebeelde kaartcn worden in de tekst gcnoemd.

PEUTINGERKAARI

Project, hoe den Sandtberg te bekribben". Schers van de
gcprojecteerde kribben in den Rijn aan de kaot van
Hulkes!ein, tegenover de Meinerswijksche Waard (1551).
rijksarchiel in Arnhem, archief Hulkestein inventarisnumme. 45 (2
kaarten).

ILA'fTEGROND ARNH EM

Kaart

1

Jacobus van Dcvonter, ca 1560 (kaart 1)

Origineel
Madrid, Coll. Brbliolheca Nacional, stedenatlas
geneenre-archicf Arnhcm, neg nr. D198,/39

16
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TLATTEGltOh"D AR NII Eiu
Jacobus van Devenrer, ca 1560

Minuut
Papic., in diverse kleuren gewasscn tckening
rijksarchicf iD Arnhem, Plattegronden nr.,l. Aanw. 1892, n.23

PLA'ITEGIIOND ARNLIEM
Jacob van Dcvcntcr del., ca 1560
Lith. J. Snulders & Co., Dcn Haag

43x67cn
Lithografie, gekleurd
geneente-archief Arnhem, fiche C7831 neg nr. B31213
ELDEN E." GROETE CRIET ('DE 2E ELDENSE CAERTE)
Nicol. ende Isack Geelkerk, 1634
Hs.

47x67cm
Tekening, gekl€urd
gemeente-archicf Arnhem, Archief van het Sl. Catharinae gasthuis,
nv.nr. 558: Kaartbook van het St. Catharinea Gasthuis, folio 47 vs en

48r
gemeente-archief Arnhem, fiche (1345)

'HET S CHEPENDoM VAN" ARNHENf"
Nicolaas van Geelkercken, 1630-1647
Coll. GemeentemuseuD Arnhem, GM 1560
gemeente-archief Arnhen, neg.nr. D196/14

IIET SCIIEPENDOJlI VAN ARNIIE\'I
copic naar dc kaart van Mic.

1'an Geelkercken

door J. van Heuvel,

1',725

HS

Scbaal van 800 pas, elk 100 tot 42 voet

79x88cm
gcmeente-archief Arnhem, Oud-archief Arnhem, inv. nr. 4613 (krt nr.

23)
gemecnte-archiet Arnhem, fiche (12491
neg.nr. D520/1 ?

'TJ HTFRI II( KIIEII'T VI:YTRSWIJC(

N

van Geelkcrke, 1653
Hs,

(Iaart 8)

47x68cm
Op perkamenl; tekening, geklerud (de kaart hccft door vocht gcleden)
geneente archief Arnhem, Oud-archief Arrhcn, inv.nr. 25a8 (krt nr.
10)

genleentc-archiof Arnhem, fiche (12aa)

ncs.nt
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N van ceelkercken 1653
Coll. Geneentenuscun, GM 8673
Copie naar

.DER CLASENI]RSCOLT TDGEN OVER ARNIIElli'
Nic. van Geelkercken, 1655
Hs,

38x52cm
Op linnen; tekcning, g0klcurd

gemee!!c archiel Arnhem, Archief van de Sint-Nicolai Broederschap, inv.nr. ?85 (kaart III)
gemeente-archicf AfnhDm, iichc (316)
neg nf. K1925/8

"DER CLASE\"ER S OOET lDGl]^_ OvliR ARNIIEI\'l"
N. !.rn Gcclkcrckcn, 1655

Copic: N-J Rupp,
42x55cm

1918

Gctckcnd, gekleu rd; copie
gemeente archicl Arnhcrn, lichc (929)
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'ARNHEM (DANS LA PROVINCE DE GUELDRE, CA PITA LE DE
LA WELUWE) RENDU AUX PRANCOIS PAR LES HOLLANDAIS
LE 15 DE JUIN T6?2
Par le Ch er. de Beau.ain, Geographe du Roi
Grave par Berlin
Echelle de 1600 toises de Gueldre
22 x29,5 cm

Gravure
gemeente-archief Arnhem, fiche (240)
neg

nr D16/Ah

KARTE DES RHEINS VON DUISBURC BIS ARNHEIM AUS DEM
JAHRE 1?13, KRT,NR 14, JOHANN BUCKERi
Herausgegeben von Nordrhein-WestfalischeD Hauptstaatsarchiv.

Dusseldorf 1984. Fotomech. herdr.
.CAERTE VAN EEN CEDEELTE VAN HET BUJTEN WESTER
QUARTIER VAN HET SCHEPENDOMB VAN ARNHEM, . . "
Gijsbert Verbeek, 1736
Hs
Schaal van 110 celd. roeden
84,5 x 148 cm

Op perkamenti getelend, gekleurd
geneente-archief Arnhem, inv.nr. 469
gemeente-archief Arnhen, fiche (1034)

CAART VAN DEN ELDENSCHE DIJCK, DEN STADS EN
MEIJERSWIJCKSE DAMMEN EN BANDIJCK, MET DE
VERDERE DAMMEN SOO TUSSEN DEN RHIJN EN DEN
OVERBETUWSE BANDDI]CK , BENEEDEN DEN STAD
ARNHEM, DIENENDE TOT DB PROJECTEN DIE TOT
VERBEETERINCH VAN DEN ELDENSEDI]CK SIJN
CBFORIIEERT
W. Leenen 1748 (kaart 5)
ms., gekleurd
rijksarchief in ArnherD, Archief Rekenkamer 166
neg.n.2352

KAART VAN DE NIEUWENDIJK TUSSEN
DORP ELDEN

A RNH

EM EN HET

W. Leenen 1753
algemeen rijksarchief in 's-Gravenhage, OSK 1^22

KAART DER DUIJTE.LANDEN VAN H8T KERSPEL DRIEL IN
HET AMBT OVER.BETUWE VOOR ZOOVERRE DIB GELECEN
ZIIN IN DEN MEIJERSWIJCKSEN POLDER
Copis naar W. Beij€rinck, 1776 (kaart 6)
rijksarchict in Arnhem, Alg. Verz, 39

19

\II]INI]I{S!VIJK

KAAR'I V,\N DIi I{MIlR DIi RIJN Vr\Nn l:r\RNIlElll TOT AAN
I)IJ ZUIDERZEI] E'I'C
Kap!. ing H. Van llooff, 1781
ninuutbladen
algenccn rijksarchief in 's-(;raveDhage, OSK U 10c, blad 55

(:\ARI

VAT.'DE RIV]I]R
DE ZUIDERZEE I]'I'(J

Kapt ing. H Van Hooff,

I]I' I{IJ\.'VA^.'AF

ARN'IIENJ TOT AAN

1781

nlinuu!bladen
algen€en rrjksa!chiof in 's-c.a!cnhage, OSK U l0c, blad 51

Kaart

5
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HISTORISCHE TO?

O

CRAPIE

KAAR-I VAN DE RIVIER DE RIJN VANAN ARh\HEM TOT AAN
DE ZLII D ERZ EE E'IC

Kapt ing. H. Van Hooff, 1?81
algemeen rijksarchief in 's.cravenhagc, OSK U

10, blad 35

KAART VAN Dti RMER DE RIJN VANAF ARh-IIEM TOT AAN
DE ZUI DE RZEE ETC
Kapt. lng.

H

Van Hooff, 1781

algemeen rijksarchief in's.Gravenhage, OSK IJ 10, blad 26

IIOTTINGERATLAS, ARNII EM EN

OM

CEVINC

H. van Hooff, 1?83
algeneen rijksarchief in 's-GraveEhage, OSK U, blad W

Kaart

6

KAART VAN DE NEDERRHYN EN LECK STROOM VAN DE
STAD ARNTIENI, TOT AAN HET OUDSLYKERVEER BBNEDEN
DE STAD CULEN{BORG
J. Ensclman etr F.w, Conlad, 1789 - r?93
rijksarchief in Arnhem, kaarten Rijkswatersraar nr. 4A, blad Culcm-

borg
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'KAART VAN EEh'CEDEELTE DER RlvlER

D

llN RHIJN

EEVEN BE\BEDEN" DE STAD ARNHEI\{
W. Beijeritrck, 1?90
Schaal van 160 Rijnl. roeden

33x59cm
gemeente-archief Arnhen, Oud-archief Arnhe, inv.nr. 3384 (krt.nr.
gcmeente-archief Arnhem, frchs (1256)

TOPOGRAFISCHE KAART VAf,* IIET TERREIN CLjLECEN
TUSSEN DB RIJN, LEK EN DE LINGE, STREKKENDE VAh.
(U I LENBU RG TOT DOORh"E\BURG
C. Muller, 1804-1805 (kaart 7)
algenreen rijksarchief in 's-cravenhage, OSK L7

n.g.915

KAART VAi" DE LANDERIJE\ 6ELEGEh" IN DE GEIIEENTE
VAN MEIJERSWIJK ARRO ND I SSEM ENT ARNHEM
H. van Cell, 1809
rij ksarchief iD Arnhen, verpondiDgskaarten 123
PLAN PARCELLAIRE DE LA COMMUNE DE HEUSSEN
SECTION I, DTTE DU VILLACE D,ELDEN

M. de Haan, z.j. (ca. 1810)
rijksarchief ir Arnhen, vcrpondingskaartcn 89
SCHf TSKAARTJE

VA\ MEINERSWIII.

, 1812/13

Gekleurd
rijksarchief itr Arnhern, Alg. verz. n. 707. Frars archief Inv. n. 193?
thansr Bataafs/Frans archief krt.nr. 8

Kaart

7
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UI'TTREKSOI- UIT IIET KADASTRALE PLAN VAN DE
GEMDENTE ELS'f, SECTIE A GENAANID MEINERSWIJK

L C. Machcn,

1819

Papicr op linnen, gekleurd
gcmccntc.archicf Arnhem, Archief vaD dc St. Nicolai Broederschap,
;nv.nr.793 (kr1 XIII)
semcente-archief Arnhem, fic}e (312)

KADASTRALE OVERZICHTSKAART VAN DE CEMEENTE
IJI.DEN

L.C. Machcn, 1819
rijksafchict ;n Arnhem, Kadastrale minuutplatrs

UITTREKSEL VAN HET PLAN DER SECTIEN A, B EN C DER
G ENT

EEh.TE ELD EN

L.C. Machen, 1834
Schaal van l tot 2500

66x96cm
Papier op ljnneo, getekend, gekleurd
gemeentc-archief Arnhem, archief vatr het Burgerweeshuis, krt nr. 19
gemeente-archief Arnhern, fiche (282)

RIVIERKAART VAN NEDERLAND, KAART VAN DE RIVIEREN
DE BOVEN"- EN BENEDEN-RIJN", DE LE( EN DE NIEUWE
MAAS VAh! LOBITH TOT BRIELLE, BENEVENS DE OUDE RIJN
EN DE NO ORD,
Blad 5, Arnhen, 1838
EERSTB NIILITAIRE EN TOPOGRAFISCHE KAART,
iVIINUUTILAN, BLAD 40, 13,I5, DETAIL GEMEENTE.ARCHI EF
ARNHEM,

UITTRE(SEL UI'1'HET KADASTRALE PLAN VAN DE
CEMEENTE ELDEr_, SECTIE A, 1E EN 2E DLAD
W. Daame, 1847; uittreksel afgegeven itr 1848
schaal van 1a 2500 ellen
Gekleurd, oppapicr
gemeentc'archief Arnhcm, ,Lrchicl van dc Sint-Nicolai Broederschap, inv. nr.795 (kaart XvI)
gemcen(e'archief Arnhem, f iche (313)

)3

MEINERSWI]K

DE IRAATS

OEVERVDRBINDINGD

N SECTIE

A

Mulon,us (?), 1853
Hs.

Bij het rapport van 14 sept. 1853,
Schaal van 100 ellen
12,5 x 17 cm

nr

1360

Cetelend, gckleurd
Later erop geschrcven: Aanvraag vergunning houtzaagmolcn G.F
Cous, eigeDaar van het goed de Praast 1853
gerneente-archief Arnhen, fiche (1068) (?)
RI VI ER

DE NED ER RIIF.

S!empel: Rivier dc Rijn
v. Balgooy, 1878
Hs.
Schaal 1 a 2500
44 x 130 cm

Op linnen, getekend, gekleurd
Gemeentewerken Arnhem Teekening no. 3559
gemeente'archief ArnheD1, fiche (718)

RIVIERKAART VAN NEDERLAND KAART VAN DE RIVIEREN
DE BOVE:{. EN BENEDEN.RIJN, DE LEK EN DE NIEUWE
MAAS VAN LOBITH TOT BRIELLE, BENEVENS DE OUDE RIJN
EN DE NO ORD
Blad 5, Arnhem, 188
OVERZICHTSKAART VAN DE BEDYKINGSWERKEN OP DEN
LI NKER RYNO EVER,

Gemeetrte$'erken Arnhem Teekening no 14001

?

,1933

Schaal van 1000m

53x87cn
Lichtdruk
geneente-archief Arnhen, fiche (1151)
UITAREIDINCSPL,\N IN HOOFDZAAK "POLDER
MA L.B URG EN", GEM EENTE ARNIIEM 19I,1
s.n., 1965
Gemeente Huissen nr.s.11.9.
Schaal 1a 10.000
58 x 102 cm

Lichtdrxk, gekleurd
gemcente-archief Arnlem, fiche (30a)
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UITERWAARDTARK

M EI

NERSWIJ(

STEENFABRICAGE

Ben Janssen

S'T

EI]NFAERICACIJ

INLEIDING
De hiernavolgende sanenvatting is afl(omstig uit het rapport'Stecnfabricage in de Meinerswijkse polder'dat Dr. c.B. Janssen in opdracht
van Bureau Stroming vervaardigde. Het volledige rapport is bij de gemeente Arnhem verkrijgbaar.

Dit rapport belicht de rol die de steenfabrieketr hebben gespeeld in
de oDtwikkeling er vorming van het Meinerswijkse uiterwaardengebied zoals dat er hedendaags uitziet. Verder beschrijft het uitvoerig de geschiedenis van de Arnhemse steenfabricage, vanaf de
stadssteenbakkerijen tot het einde van de vlamovensteenfabriek Meinerswijk in 1985.

\IIIINI]RS\!IJK

WELKE INVLOEDEN GINGEN UIT VAN DE
BAKSTEENFABRICAGE
Door do ccuwen heen was dc MeiDcrswijkso poldor ccn 'grocne rivier': een uiterwaardengebied met cnkele bewoonde hoogten zoals
hc!'Hxis Meijnerswijk'en de buurtschap rondom'De Praets', De
Praets had daarbij een belangrijke functie en f!ngeerde als luchtpip
van het stedelijke Arnhen met de groene longen die de Betuwe vormde. Ecn wederzijdse beinviocdjng door pont!ecr, schipbrug, hcr Griitkanaal Lusscn Arnhem cn Nijnegen, de stoontramlijn en rhans dc
Nelson Mandelabrug
Maar de Praets en de buurtschap Meinefswijk boden de ArDhcmmers mccr. Hot stadsvolk lrok over dc brug om zich te ontspanren in
cen landelijke omgeving. Dit gebeurde zowel recreatief ir herberg,
speeltuin, kcgelbaatr of geneentelijke badinrichting, als ool cultureel
tijdens manileslatics dic van oudsher reeds plaatsvonden op dc'Paas!veide'. I-Iier was dc plaats !vaar Arnhem zijn kermis vierde cn
tentoonsteiLngcn organiseerde, zoals de Nijverheidstcntoons!clling it
1879, toen op het naastgelegen steenoventerrein van Van Holst denonstraties plaatsvonden met steenpersmachines, waafvoor door Ge,
dep!tccrdc Slaten wcgcfls het bclang voof dc industrie zonaar drie
mille subsidie was vcrleend Dc'Paasweidc'bood plaals aan allerlei
c\cncmenten en in 188? vcrzocht de Garnizoenscomnandant om aldaar ook z;jn parades te mogen houdcn, omd3t dczc \ecide hiertoe
meer mogclilkheden bood dan hct in gcbruik zijnde excercilie-Ierrein
buiien de voo.naligc Janspoort.
In 1874 deed in de Nleinerswijkse polder een nilieuvricndolijle induslric haar inlredc. Haar cnrgo bcdrciging, naar tevens in bepaalde
gevallen een verrijk;ng vormdcn do irfgravirgen van de kleigronden
Tot in dc jarcn vijlt;g van dczc eenw w.s her een oDlgrondingsproces
dar in c\cnwicht srond to1 hcr naruurlijke rnilieu en waarbij de rivicr
n1c! haar aanslibbend !ermogcn rn staal !vas our in een kwart eeu$
het afgravingslvcrk van dc tichclarrs wccr lc nt!cllcreD. Pas de onler
zadigbrrc bchoette aan zand hec,r gcleid rot de immcnse watorplasscn cD dicpc gatcn in de poldcr

STEENIABRICACE

De steenfabricage bracht in de Meinerswijkse polder een rieuwe infrastructuur: ovens. rekken. hutten en huizcn. De mensen die er werkren giDgen er ook woncr. Zo was er leven het gchele jaar door.
Paarden trokkcn \ragcns over smalspoor van de kleiput naar de fabriek. Aan de kaden losten schepcn de t!rf cr kolen en werden bakstenetr verscheept. Nfotorlocomotieven vervingen de paarder en thans
zijn het draglines en vracht-auto's die iD de polder te horen zijn.
Door de aanleg van spoordammen etr het graven van tichelgaten
veranderde het be€ld van dc polder en de warerhuishouding werd
beinvloed door duikers en sluisjes. De fabrieksterreinen werdeD zoda.
n;g opgehoogd dat ze alleen nog bij extreem hoge watorstandetr ondcdiepen.
Gedurende meer dan een eeuw wcrd het beeld dat ArnheIn had van
de Meinerswijkse overkant, beheerst en bepaald door de dri€ steenfabrieken die daar geexploiteerd lverden, Dat is eon historische realiteit waar men niet omheen kan, maar die bij de voorbereidende plaDnen orntrent de bestemming van de polder m.i. onvoldoende onder de
aandacht is gebracht. Meestal slechts in een zijdelings verband. Maar
dit recente baksteetrverledetr is meer ingrijpend aanwezig clan b.v. de
meters diep onder de kleilaag verborgon resten van een Romeins castellum,

Arnhem is geen NijmegeD eD moet ook niet proberen op die wijze
daarmee te wedijv€r€n. Dat hoeft Artrbem niet. Arnhem heeft haar eigen unieke en karakteristieke kenmerken. En daar horen de Romeinen niet bij I
Pas vijf eeuwen nadat de laatste Romeinse soldaat uit ons land verdwenen was is er sprakc vaD dat de abdij van Priim bij Trier een parociiekerk in Arnhen bezat; 'est in Arnleym eccl€sia'. En pas in het begin van de derticnde eeuw spreken de graven van celre over Arnhem
als 'nostrum oppidum', hetgeen wijst op een verstcrkte nederzetting.
En dan wordt het 1233 waarbij met een pennestreek van Arnhem een
stad een'civitas' werd gemaakt
Arnhem heeft historische banden met de Middeleeuwen, met de
verdwenen re.ting'*erhen. die itr de vorige eeuw /o rigoureus zijtr opgerrimd, met de oorlog a0-45, met de Airbornedropping. Er zijn talrijke bruggen te slaan van Arnhem naar het verled€tr, maar die naar
een Romeins verledcn is m.i. net een brug te ver !
Mijn pleidooi gaar in de richtiog van een herkenbaar eD tastbaar
verleden dat er nu nog in de polder aanwezig is. De geschied€!is vao
de drie steenfabriekenl
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WELKE MOGELIJKHEDEN LIGGEN ER IN
DE POLDER
De gfoepering'steenovenvolk'bestaat niet mcer en maar gc.lukkrg
ook. Zij was govormd door zware arbeidJ slccbte voeding, geritrgc !€rdiensten, geer onderlvijs en erbarmelijke huisvesting. Schrijnend zijn
de vcrhalen die opgetekend zijD
Wij bewaren herinneringen aan ons verleden. Er zijn talrijke musea
over !cxtic.l, spoorwegen, boerenwagens, mosterd maken, Opcnluchtmuseum, Heil;g Landstichting, Afrika-museLrm, tsveel om op te noe.
neD. Maa. het leven en werken van hc! steenovenvolk, in 1920 Dog
20.000 arbeiders omvattend, is sl€clls in cnkele boekwerken vastge.
logd. Hier ligt een uDieke kans voor Arnhem om in de Meinerswijkse
polder, waar zich dit leven meer dan een eerw heeft afgespeeld, dit in
herinnering te houden door inrichtiDg van een soort baksteenmuseum
en informatiecentrum. Het steenovenvoll hecft daar recht op !
Welke reele nogelijkhedetr liggen er itr dc uiterwaard. Bi.j deze analyse wordt tevens gebruik gemaakt van de conclusies uit €en rapport
dat door de Rijksdienst voor de Monumentcnzorg itr decamber 1988
werd uitgebracht met de naam: 'Voormalige bai(slcenfabrieken in cel.
derland', met de ondortiteling'een cultuur-historische verketrtring'.
"Van het complex Ariens-lUeinerswijk is nog aanrvezig een vlarno.
ven met getop!e schoorsteen, woningcn,Iantoor, en enkele bedrijfsgebouwen. de boulrkundige s!aat is goed. Aan het complcx wordr echtet
geen monumenrale waardc tocgekend,
Gclel op de omstandigheid dat het complex gelcgen is in een gebicd, dat in het project'Rijnoeverplan'bestend is voor woningbouw,
hceft het weinig zin te zoeken naar con of andcre besremming voor
rlezc industrieel-archeologische artefacten. Het is cchtcr alleszins tc
overwegeD oi in hct kadcr van do aanklcding van straat, pcrk of planrsoen oI andsre grocD!oorziering ccn restant ovendeel of een van de
vaD gcglazuurdc stonen voorzicnc nuurgsdccltsD daarin een plaa!s
kunncn krijgen Op dczc wijze kan met geringe kosten een herinncring aan h01 industriale !erlcden van dit tcrrcrn lcvcndig worden ge-
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Daar Meincrswijk, als gclegen io de stcdelijko invloedssfeer, verder
buitcn bcschouwing wordt gclaten, richten wc onze schreden verder
het natuurgcbied in cn blikken naar de stcenovencomplexen op de Calantijnse WaardDc stccnhandel'Paes'is eon aan de baksteenfabricage verwante bc
drijfstak, dic echter niet karakteristiek is voor de poldef. Van de voor
malige vlamovcn rest nagenoeg niets meer. Slechts een metersdikke
muur is gebruikt als achterwand van een grore loods die voor stallingsdoeleindcn wordt gebruikt Maar volgens de meest recente gegevens
schijnt ook deze muur te zijn eeamoveerd
Enkelo tiontallen metcrs vcrder ligt dan de steenfabriek'Elden'.
Wederom maak ik gebfuik van de cotrclusies uit het eerdergenoemde
rapporr van de Rrjksdienst voor de Monumentenzorg.
Aanwezig ziJn een vlanovcn met getopte schoorsteen, directeurswo,
ning, arbeiderswoningen, haaghutten, loods I'an de voormalige drooginrichting, pomphuis, snederij, persgebouw, ged€eltelijk snalspoor,
haven, kleiputten en klerbull. Kortotrl de meest essentiele onderdeleD
van een stecnfabriek zijn nog aanwezig en war belangrijk is:
"De bouwkundige staat is goed en het complex is betrekkelijk volledig en illustratief voor een aantal stadia in de geschiedenis van de
baksteenindustrie; met name d€ haaghutt€n, waarin de rekken nog
aanwezig zijn, vormen een meerwaarde voor het complex."
De kwalificatie die er in het rapport aan dit complex worden geg€ven luidt dan ook'van groot belang'.
Een voorlopige conclusie luidt derhalve: De ligging vaD dit steenfabriekscomplex is zodanig dat een goede landschappelijk en tevens karaktcristieke inpassing gewaarborgd kan worden. In het kader van
een uiterwaardenpark past het behoud van dit oveDcompl€x met direc,
te omgeving. Een watelvrije hoogte d;rect langs de boolden vaD de
Rijn, waarvan ecn gcdcelte benut kan worden en waarbij door eenvoudige maatregelen €en nagcnoeg natuurlijke afscheiding verkregen kan
wordcn van hct overige gebied.
Omtrent de functionele vormgevirg van het te bewaren complex zal
ecn aanvullende studie nodig zijn. Naar mijn nening zal de multiluncLionaliteit hierbij op de voorgrond mocten en kunnen staan, zodat naast de facettcn van dc baksteennijverheid, ook de ro1 dic de
Praest, het'Huis Meinerswijk' en het Romeinse castellun jD dc polder hebben gespeeld, als ook de Datuur-historische aspecten van dit
unieke uiterwaardengebied midden in een stcdclijke bebouwing, onder de aandacht worden gebracht
Allcs overziend kan wordetr gesteld dat er sprake kan zijn van een
verantwoord cn har onieus geheel, waarbij de educatieve en museale
tacrorcn elkaar over en weer versterken en waarbij veel van de oorspronkelijke sfeer van di! stccnovcncomplex kan worder bchouden
Door hcr verwerven door dc gcmeente Arnhem van dit voormalige
ovcncomplex schept dc stad zich de voorwaarden om €6n voor cn in
Nedcrland un;ck projcct tot hct hare te makent!
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SLOTBESCHOUWING
De jongste geschiedenis van de Meinerswijkse polder is voor wat de

economische activiteiten betreft een Arnhemse geschiedenis. Ofschoon het gebied to! 1965 tor de gemeente Elst behoorde, werd de
ontwikkeling van deze tegeiover de stad Arnhem gelegen Rijnoever
bepaald door de Arnhemse burgerij, d;e in haar ondernemingsdrang
in de Meinerswijkse polder letterlijk en figuurlijk goede bodem vonDe geschiedenis van deze Eldens-Meinerswijkse steerfabrieketr is
tevens de geschiedenis van me€rdere vooraanstaande ArDhemse fami
lies, die niet enkel oog haddetr voor de baksteenindustrie waarin zij
zich hadden begeven, maar die ook nadruklelijk betrokken waretr bij
andere economische activiteiten, alsmede zich bewogen op politiek
en maatschappelijk gebied.
Hoewel deze aspecten niet spccifiek en systematisch zijn orderzocht, zijn talr;jke feiter tijdetrs het onderzoek naar de baksteenhisrolie als vanzelt naar vorcn gekomen en leveren een Dogal duidelijk
becld op van deze Auhemse'6lite'.
De fanilierelaties vatr verwaayen en Sprenger, van Ybes, Knoops,
Hooyer, Mos en vaD Holst worden in het uitgebreide otrderzoeksrapport uitvoerig behandeld, terwijl verder de belangrijkheid van dit
verschijnsel voor de bestudering van het ondernemeisgedrag in het algemeen in de 19de eeuw wordt aangeduid
tn de geneenteraad zaten o.a. Jan Verwaayen en Thomas Erty,
maar ook J.J. van Braam en A.Mos. A.Mos en Gerrit-Jan Ybes war€r
actieve bestuursleden van de vrijzinnige kiesvereriging'Recht voor
Allen'te Arnhem. Op kerkelijk-sociaal gebied zien we Jan Verwaay.
en wee. terug als kerk- en armmeester van dc Sr.Eusebiusparochie;
een terrein waarop zich latcr ook J.W.E.Ari6ns zeer verdienstelijk
maakte, terwijl cveneens de fam;lie Terwindt in Arnhems parochieleVcrwaayen zat in de KaDor van Koophandel en was ook al betrokkcn bij de oprichting van het Sr.Elisabeth casthuis

STEENFAERICAGE

De families Dotrders on Mos waretr representanten vatr de snel opkomende Arnhemse middenstand, evenals dat mer de familie Ybes het
geval was, Van buiteD kwamen de faDilies Van Holst en Etty, maar
ook zij waren sterk v€rweven met de economiscbe en maatschappelijke ontwikleling van dc stad Arnhern
Slechts de familie Paes heeft zich als echte Nijmegenaren steeds afzijdig gehouden van wat zich aatr de overzijde van de Rijn afspeelde!
Het geven vaD een itrdustrieel-archeologiscbe bestemmirg aan het
tamelijk intact gebleveD steenovercomplex I'Terwindt-EldeD" is reeds
aanbevolen op grond van do betekenis die de steeDfabrieken in de
Meinerswijkse polder hebbon gehad voor de ontwikkeling en vorming
van dit gebi€d. De ecologische en recreatieve belangen lopetr daarmede geheel in de pas.
De herinneritrg aan de baksteenindustrie in deze polder Eag riet
verloren gaatr. Ze geven echter niet alleen eer beeld vaD de polder,
maar ze geven daarmede ook eetr beeld var wat Arnhemm€rs in de regentiende en twintigste eeuw hebben gepresteerd!
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BEGRAZING ALS BEHEERSVORM
1.1 Inleiding
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ALS BEHEERSVORM
1.1 Inleiding

ia
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De Nedcrlandse rivierdelta is bij uitstek geschikt als leefgebied van
grote grazers, Dat was al zo voor d€ koEst van de eerste mensen, In
'Sporen in het Lard'' worden ze genoemd: wilde paarder, oerrunderen en elanden bevolkter de rivierdalen, waar de begroeiing weelderig was da*zij eetr voortduretrde toevoer van slibrijk en voedselrijk
rivierwater. Ook reeetr, edelherten en wild€ zwijnen waren Iangs de rivieretr te vinden.
Aangenomen mag worden dat de grote grazers een ruim verspreidingsgebied hadden waarbij in tijden van hoog water of barr€
weersoEstardighede! de hogere zandgronden van de stuwwallen werden opgezocht. Er waretr trekroutes die via de oeverwallen vanuit de
Betuwe naar de hogere gronden leidden. De rivieretr waren toen ook
breder en ondieper en de dieren konden ze deels lopend, deels zwemmend oversteken,
lnmiddels is veel onderzoek verricht Daar de invloed van grote grazers op hun omgeviig en steeds duidelijker wordt dat deze dieren aan
de basis slaan van tal van natuurlijke processen; ook in voedselrijke
en vochtige milieu's
Het proces waarbij diersoorten of groepen soorter de leefomstandigheden voor andere soorten creeeren of in stand houden wordt

facilitatie* genoemd.
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Door het introduceren van grote grazors wordt nict de concurrentie
tussen bijv. grazers en weidevogels vergroot, maar juist de onderlinge
aftrankelijkheidsrclatie versterkt. Itr Meinerswijk zager we dit bijvoorbeeld ir het onbekade, door paarden begraasde terreitr ten westen
van het steetrfabrieksterrein EldeD. In de rUkc afwisseling van ruigtes
en gemillimetsrde Sazonnetjes vonden iD 1989 diverse vogelsoorten
(o.a. patrijs, gcle kwikstaart, grutto en paapje) een geschikte broedplaats
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'GEEN LAISSEZ FAIRE MAAR GERICHT STUREN'
In grote dclen van Meinerswijk ontbrcken monenteel belangr;jke elementen uit hc! iivicrccosystcem, zoals begraasde ooibossen, ruigtes
en mosrassen. Een van de uitgangspunren voor het ontwerp van hot
uirerwaardpark is het herstel van dczc on!brolcndc clcmcnten, door
natuurLijke procsssDn wecr t()1 ontwikksling te b!engen. Dit bctekenr
voor dc vcgctalie-ontwikkchng dat grotc grazers wo.dcn ingeschakcld
Daarbij zij. verc keuzes tc makcn cn randvoorwaarden te hanto!cn.
De beschikbare omvang van hct !crrein, de beschikbaarheid aan hoogwatervrij gebied, de rassenkeuze, duur van de begrazing en de bemesLingsintensiteit van de graslanden spelen hicrin €en grore rol. Vcrvolgcns dicnt ccn keuzc tc wordcn gemaakt voor ecn eigen kudde ofwel
inscharing vaD grazers van derden De beheerder kan de vegetatieontwikkeling gericht sturen met behulp van zijn kudde. Dir sturingsproces is nauwelijks planmatig te schetsen, omdat het extern wordt
bepaald door de dyDamiek van de rivief en de weersomstandigheden
Begfazing leidt tot variatie in de vegctatiestructuur en -samenstelling. Er ontstaan mozaiekachtige patronen door vraat, betreding
en bemesring. Icder typc b€grazing leidt !ot andere patronen. (irazers ircbben in hun voedselkeuzc divcrsc rvcnsen en strategiedn, die
worden bepaald door hun sprjsvertering, hun graasnethode (bijten of
trekken), de invloeden van hct seizoen en de samenstelling van de vegetatie. Ook de socialc structuur va! een kudde, de omvang en de hierarchie vinden hun weersiag in het gebruik van het terrein (zoals tijde'
lijke isolatie van opgroeiende dieren, haremvorning e d.). Allereerst
worden hier enkele verschillen tussen grazers besproken.

1.3 Verschillende soorten grazers
In figuur 1"
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is wecrgcgeven wclke hcrbivoren er in onzc klimaats-

st.eken leven of geleefd hebben, en hoe hun karakteristiek
voedselzoekgedrag is. Bij conbinaties van grazefs kan dieetoverlap
plaatsvindcn, wat leidt tot concurrcntic, of tot aanpassing van de
voedselselectiestrategie, Browsers, zoals eland en ree, eten voorDamelijk twijgen van houtige gewassen en bast. Intefmediate fecdcrs (cdcl'
hert) eten zowel grassen als twrjgen en bast Grazers tenslotte,
moeteD het hcbbcn lan grasscn Hct gaat hun daarbrj om de eiwitlen
als voedingsstof. In jong planlernateriaal is hct gehaltc hoog, tcrwijl
het bij de verouder;ng geleidelijk afneernt
Het introduceren van meerdere sooften grazers vergroot dc algohelo struc!nrvariatic in hcr gebied, omdar vcrschillcnde typen 1crreingcbruik ovcr clkaar hccn ontstaan Dc bchccrscrvaringen in dc
Blauwc Kamer of in Cortenoever (Staatsbosbeheer, Brunmen) toncD
ccn lraaie siructuuronlwikkeling door een combinatie van paardcn cn
runderenbcgrarrng, waarltan vcrvolgcns z\ranen en meefkootcn ccn
derde graasslructuur tocvocgcn.
Hct voorsrel luidt gcmcngde bcgrazing door paafdcn cn runderen.
GelcL op het vocdsotaanbod (bcmcs!e graslandcn, net ccn prsk in ds
sfrsproducLic in juni, juli) en Lritgaando van dc bcschikbrarheid van
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het steenfabrieksterrein Elden als hoogwatervrij terreiD valt in eerste
instantie de keuze op paarden en runderen. Edelherten kunnen eventueel later worden ing€zet, zodra de bemesringsirvlo€detr in de graslanden grotendeels zijn weggewerkt cn de samenstelling van de graslandvegetatie aan de nieuwe sitLratie is aangepast.
PAARDEN bijtcn gras e.d. met hun tanden af en hebbetr daardoor
het vcrmogen vcgetaries te millimeteren. Ze profiteren van de korte
bijgroei van grassen gedurende winter, ncL zoa,s sanzctr sn zwatren.
Bovendren herkauwt het paald niet, haar maag is eeDvoudig gebouwd
en maakt een grotc doorsrroonsdelheid mosclijk: ze kan blijve,
doorvreten. Daardoor is het paard rninder aftankelijk van de kwatiteit van het voedsclaanbod dan runderen. Runderen zijn door de be-

perkte omvang van hun vier magcn na verloop van tijd gedwongen te
stoppcn met grazen, om tc gaan herkauwen. Daarmee wordt energie
uit celwandmatcriaal gehaald, in een laDg€ verteringscyclus. De voed,
selopname van paarden is uireindelijk groter dan die van runderen,
omdat hun potentiile graastijd langer is.
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Opvallend aan paardeweiden zijn de patronen die bestaan uit latrines
en kortsesraasde terreintjes. Latrines of paardebanen zijn plekken
mct ccn ruigc *einrg begraasde vegetatic, waar de paarden hun mest
etr urine deponeren
Paarderassen die naast de huispaarden in Nederland worden ingc'
zet in natuurtcrreinen zijn IJslandse pony, Shetland pony, New Forestpony, Fjordenpaard, Konik en Przewalski.
RUNDEREh- (ca 400 kg) rukken het gras met h!n tong af, waardoor
ze de kortste vegetatiedeleD triet kunnen benutteD. Het graaspat.ootr
van runderen ve.toont meer eenvormigheid, de dieren zijn iD vergel;jking met paarden minder sclectief iD hun terreinkeuze wat opvalt bijbcgrazing door runderen is dat plekken waar mest is gedeponeerd tijd€lijk geneder worden, waardoor het beeld ontstaat van
kortgegraasde weiden met groonere, bemeste plukken langer gras.
Primitieve rassen die in Nederland gebruikt wordetr zijn Hereford,
Limousine, Aquiraine, Piermont6, Charolais, Heckrund, Schotse
hooglander en Galloway.
EDELEERTEN (100 kg) behoren tot de zogenaamde intermediato
feeders, die thuishoren in loolbossen*, Waarnemingen in Kopacki Rit
in Yoegoslavid wijzen echter ook op het gebrllik van grazige tert€iren
door edelherleo eo damberten'. Huo meou beitaat uil grassetr en
kruiden, bast, bladeren etr twrjgefl. Qua spijsvertering zijn de edelher.
ten, datrkzij hutr grote pensinhoud in staat veel eDergie uir het voedsel
te halen. Daarmee zijn ze mindcr selectief dan reedn (40 kg), die
geconcentreerd voedsel m€t hoge eiwitgehaltes nodig hebben.

1,4 Graasrnefhode
Hct voedselaanbod (energie, eiwit en mineralen) is bopalend voor de
potentiele begrazingsdruk in eeD terreir. Daarin speelt ook bij extensieve begrazing de kwantiteit een rol, omdat korte, zwaar begraasde
vegetaties de voorkeur genieten en lange, licht begraasde vegetaties
veelal genegeerd word€n.
Het voedselaanbod gedurende de winter is een beperketrde factor
inde energiebehoefte van grazcrs. Runderen ondervinden daarvan eerder nadeel dan paarden. Itr sDeeuwrijke winters is het voedselaanbod
vrijwel nihil. Dil koni itr Nederland zelden langer dan twce weken
voor. Het voedsclaanbod wordt door hoge grondwaterstanden, ovcrstroming en vertrapping tijdens perioden van zware regenval nauwelijks beinvloed.
De energicbehoefte bij jaarrondbegrazing is op gegeven moment
groter dan het voedselaanbod (kwalitatref enlof kwartitatiet. De dieren spreken dan hun vetreserves aan. Itr het hierbovetr aangehaalde
onderzoek wordt gcsteld dat runderen en paarden tor 30 % van hun
oktobcrgcwicht kunncn verliezcn zonder fatale gevolgen. Dit betekent in de praktijk dat runderen ?0 dagen, en paarder 64 dagen lang
hur eigen energiebehoefte kunnen dekken zonder dat bijvoedercn

strict noodzakclijk is.
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De potentiele begrazingsdruk voor Meiners$'ijk wordt op 1 dier per 5
- 6 ha scstcld. D;r is voor uitcrwaardg.aslandetr vrijwel alieen proefondervindelijk vast te stelleo, gezien het vrijwel ortbreken van verge'
lijkbare situaties Bovendien brengt de kans op inundatie een
belangrijke onvoorspelbaaf heid en variatie in vocdselomstandigheden

Ter vergelijking gelden de ervaringen t a.v. begrazingsdruk op hct
Junner Koeland (Struisgras- roodzwenkgraslanden op zaDdige stroomruggen eD rivicrduinen) vaD l dier per ca 9 - 12 ha; De begrazingsdruk in de Blauwe Kamer is momenteel 1 ru.d per ha gedurende
de zomerperiode, in combinatie met 1 paard per 8 ha gedurende het
gehele jaar. Dezc begrazingsdruk is algestemd op het huidige areaal
open terrein met korte vegetaties, waaritr bosontwikkeling gewenst is.
De veg€tatie blijkt plaatselijk onderbegraasd te worden, hetgeen leidt
tot fraaie patrooDontwikkeling.
Het voorstel t.a.v. type begrazing luidt dat jaarrondbegrazing wordt
verkozetr boven zoderbegrazing, omdat:
dit het meest bij het natuurlijke gedrag van de dieren behoort, ofwel het ingrijpeD vatr de mens zo beperkt mogelijk houdt;
- het steeds verand€retrde voedselaanbod gedurende de seizoenen
de aanleiding vorlilt voor eetr voortdurend veranderend graasgedrag. Dit heeft invloed op de structurrsamenstelling en ontwikkeling van de vegetatie. Als voorbeeld geldt dat runderetr etr
paarden in de winterperioden eiwitrijke wort€lstokken van brandnetels, distels en zuring uitgraven. Dit kan de kieming vatr boomsoorten en ruigtkruiden w€er bevorderen, etc.;
- de voorkeur uitgaat naar een zo klein mogelijke kudde, die betEr
beheersbaar is en waarmee b€ter ingespeeld kan worden op bijzondere situaties dan met een grote kuddc. Bij jaarrondbegrazing
wordt een minder groot aaotal dieretr ingezet dan bij zomerbegrazing. Er dient nanelijk voldoende voedsel over te blijven
voor de kudde in de winterperiode;
- de sociale structuur vatr de kudde beter tot zijn recht komt wanneer de dieren jaren acht€rcen in het gebied verblijven;
- grazers de vaste bcwoDers worden vaD het uiterwaardpark. Dit
wordt sterker beleefd door dc bezoeker, wanneer gebeurtenissen
zoals paring, geboorle en groei naar volwassenheid voorkomen en
niet onderbroken worden lijdens de winter. Het irscharen van
huisvee beantwoordt daarentegen aan het beeld van een
landbouwkundig gebruik van het gebied.
De keuze ten aanzien van jaarrondbegrazing heeft eetr aantal consequcnties. Allcreefst dieDen de dieren aangepast te zijn aan de omstandighedon tijdens de winter Dit betokent dal z€ zowel bestand mo€tetr
zijn tegen kou en voortdurende neerslag, als in staat moeten zijD met
minder voedzaam gewas te overleven, hetgeen gewichtsverlies met
zich meebrengt. Paarden zijn in iet algemeen bcter aaDgepast aan
dergelijke omstandigheden dan runderen. Het gewone huisvee blijkt
dergelijke perioden wel tc kunnen doorstaan, maar de vermagering
leidt i.h.a. sneller tot conplicaties dan bij p!initievere rundcrrassen.
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Ecn kudde rundercn en paarden, die qur grootte is afgcstemd op het
wintervoedsel, kan de voorjaarspick in dc grasproduclic over het algemeen niet aan cn daardoo! treedt tijdelijke vcrruiging op, zckcr zolang dc bcncsLingsrnvloeden zich nog latoD gelden. Dit kan wordun
opgcvangcn door ofwel de kudde gedurende deze per;ode urt te brci
den (aanvullende zonerbegrazing), of door enkele terreingedeehcn
een keer te hooien.
De keuze voor jaarrondbcgrazins betckent over het algcmeen dat
er een kuddc moet worden aangokocht. De vefzorging van dez. kud
de is de taak van de beheerder. Aanvullende zonerbegrazing kan in
de meeste gevalLen door inscharing van vee !an dc!den- Ook bij
inscharing \\ordt de zorg en verannvoordelijkheid voor de diercn bij
de beheerder gelegd, die daarvoor dan een vergoeding van de eigenaar van hct vce krijgt.

HOOGWATERVRIJE TERREINEN
In samenwerling met het polderdistfict Betuwe wordt een beheer
voor de Eldensche Dijk voorgestcld waarbij dc dilktaluds gehooid
worden in juli- augustus, en vcrvolgens in de begrazing worden meegenomen (zie deelstudie rivierbeheer). Dit bctekeDt dat de dijktaluds
als hoogwaterlrij terrein nauwelijks kunnen worden rneegerekcnd:
het belang van de \rinterdijken voor de veiligheid is dermale groot,
dat jaarrondbegrazing vooralsnog niet mogelijk is. Vooral tijdens
hoog watcr, wanneer het dijklrchaan !o!zadigd is met water, is betreding door grazers uit den boze. Dit betekent dat het terrcin rondom
de steenfabriek Elden als enig hoogwatervrije terrein beschikbaar is.
De noodzaak van verwerving van deze terreineD is derhalve groot Tijdens laDgdurige ove.stron1ingen kan bijvoederen van de kudde overwogen $o.den, al is gewichtsveflies tot op zeker triveau acceptabel.

1,5 H€t sturen van bosontwikkeling
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Bosontwikkeling op berneste graslandcn is een kwestie van gericht sturen. Is het zaad eennaal aangevoerd door wind, vogels, zoogdieren,
mcnsen of het rivicrwatcr, dan dienen de kiemomstandighcdcn optimaal te zijn Vervolgens moeren de kiemplanten door het kwetsbare
beginstadium heenkonen, waar nuizen, konijnen, Deerkoctcn, ganzen, koeien en paarden hen in €6n klap alle aspiraties van een carridre tot woud.eus kunnen ontnemen
De kiemomstandigheden zijn ideaal in een korte vegetatie et een
open structuur Licht en vocht zijn dan voor de kicmplant beschikbaa.. Vorvilting en verrurging zijn voor kicming en ontwikkcling
ongunstig; doorgaans treedL hcr in dczc vocdsclrijke oInstandigheden
al op wannee. dc bcgraziDgsdruk lagef is dan 1,5 volwassen koe per
ha tiJdens de vegeratieperiodc*. Bij paarden ligt di! andcrs: hun selectrevc begraztngsmcthode $aarborgt zowcl verruigdc als kortgcscho-
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Voor dc ootwikkeling van bos is verder van belang dat de kieming en
groei van beschormeDde houtachtige soorten (meidoorn, sleedoorn,
roos) op gang konl! en doorzer Ook dezc kiemplantjes hcbbcn tijde.
lijk beschutting nodig tegen ijverige grazers. H€t -locaal- tijdelijk
onderbreke! van begrazing kan een metlodc zijn orD gokiemde struiken door deze kwotsbare periode heen te helpen. Is ceDmaal een situatie ontstaar waarin voldoende struwelen voorkomen, dan volgt in
die dekking van doornstruikeD vanzelf de ontwikkeling raar bos. Als
dan vervolgens het kronsndak van de bomen sl!it kwijnt de struiklaag
eronder weg wcgens lichtgebrek eu ontsraat een open bostype dat
weer toegankelijk is voor grazers; een vrijwel cyclisch proces.
Een jarenlang beweidingsbeheer, waarbij het grasland een maal per
jaar werd gebloot ( = afmaaien rujgtes) in een uiterwaardterreitr bij
ThorD in Limburg, heeft g€l€id tot cen situatie waarbij reeds verhoute struweel- en boomsoorten i! de vegetatie slartklaar staan om uit t€
groeienr. Niet te laag afmaaien kan blijkbaar voor deze soortenjuist
posil;ef werken. Ook rondom het Colenbrandersbos te Millingen doet
zich dit vorschijns€l yoor.
Het aanpassen van de begrazingsdruk aan de gemiddelde beschikbare oppervlakte cn het beschikbare voedsel is een belangrijke
beheerderstaak. Door voortdurende terreitrinspectie kan rekening
worden gehouden met de ontwikkelirg van houtige soorten in de
vegetatie. Pleksgewijze onderbreking van de begrazing kan een middel zijn om de bosontwikk€litrs to v€rstrcll€D. Hiervoor is geen panklaar recept te geven.
figuur 2* toont hoe de ontwikkeling van bos in begraasde situaties
kan plaatsvinden.

Figrur

2

Over bet introduceren van (boom-)soorten door zaaien enlof planten
kan he1 votgende worden gezegd. Van alle boom- en struiksoorten die
in het ooibos voorkomen lijken voldoende zaadbrotrtren in planrsoenen en bossages in de omgeving aaDwczig. Spontane bezaaiing zal derhalve wel optreden. De herkomst van de moederbomen is in de
meeste gevallen echter onbekend of dubieus, zodat bewuste en op ver,
antwoorde wijze uirgevoerde iDtroductie van soorten door bezaaiing
zelfs wo.dI aanbcrolen
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Het op daarvoor gcschikte plaatsen uilslrooien van plantezaad, waar.
van de her!omst wcl bekcnd is en de zaadbronnetr op grond vatr lceftijd en sroe;plaars aan het riv;ersysteem blijken te zijn aangepast, kan
de vestiging van bcpaalde soorten bevordercn. Voor uitzaaiing;r aanmerking lomende soortcn zijn i zorncreik, zoetc kcrs, hollandse, kleinbladige en wintcrlinde, wilde appel en zwar!o populier. Het ?aad kan
op bepaalde plaatscn worden nccrgclegd of gchangen, waarna bij
!oorbeeld vogels de verspreiding kunnen verzorgen. Stjchting Ark ver.
richt momenteel in het rivierengebied op enkele plaatseD zaaiproever. Daarnaast werkt de Stichting Kritisch Bosbeheer aan publicaties
over enkele inh€€mse loofboomsoortEn, waarin over introductie enige
bescho!wingen zij n opgenonen.
Uitzaaiing verdicnt veruit de voorkeur boven aanplant van boomsoorten omdat in het laatste geval een aantal natuurlijke selectiemechanismen worden uitgeschakeld, die bij uitzaaiing w6l furctioDe-

Eer goede beschouwing over de locatie, de ontwikkelingsfase en
het moment van zaaien, een terdege veislagleggiDg van de uitzaaiiDg
en beschrijving van de herkomst van het zaad wordt aanbevoletr.

1.6 Begrazing in bemeste uiterwaarden
De uitgangssituatie is gekenmerkt door langdurig agrarisch gebruik,
waardoor de bodem van de w€iden verrijkt is met nulrienten zoals
stikstof (amnoniun of Ditraatstiksto0, Kalium en Fosfaat. Stikstof en
Kaliunr spoelen uit met het neerslagwater, waardoor binnen drie a
vier jaar na het stopzetten var de bemesting geen of nauwelijks sporen vatr N en K meer worden aatrgetroffen. Anders is dit met fosfaat
dat, vastgelegd in de bodem, nog jarcnlang de vegetatieoDtwikkelitrg
kan beinvloeden.
Door een verschralingsbeheer te voeren kunnen bomestingseffecteD
snel worden weggewerkt. Een succesvolle verschralingsmethode is
hooien, waarbij ecn groot dcel van de grasproductie wordr afgevoerd
(dit kan oplopetr tot 3/4 deel van de jaarproductie). Daarnaast zal bij
intensieve begrazing !ersch.aling optreden. Dit is eveneens effectief,
al treedt hier neer verplaatsing en locale ophoping van de voedingsstoffen op door de dieren. Het voordeel van begrazing ten opzichte
van hooien is dat er aL een patroonoDlwikkeling op gang kont, die
leidt tot meer structru. in dc vcgetatie. Een tweede voordeel vaD bsgrazi!g is dat de kostetr nihil zijD, zelfs seld opbrengen. Dir is bij
}ooien Diet altijd het geval. Wanneer de voedingswaardc van het gewas laag;s door het ontbreken van kunstmcst, en het voorkeur geniet
lart in hct seizoen te maaien ten behoevc van weidevogels, kan het
verkopen van het hooigras tegenvallen.
Verschraling leidt op den duur tot een verschuiving in de vegetatiesamenstelhng. Door he! stopzettcn van bemesting verdwijnen lang,
zaam de grrssoorten die alleen bij hoge stikstotgitt gedijen, zoals engels raaigras, vcldbeemdgras, kropaar en !imolhcc. Hct durrt enige
tijd tot dc grassoo.lcn vorschijncn, dic in onbemcste omstandigheden
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optimaal produceren. Genoemd kunDen worden o.a. tioringras, veldbeemd, kweek, grote vossenstaarr, f.ans raaigras, reukgras, witbol. Intusscn krijgen ruderale soor(en zoals ridderzuring, geoorde zuring en
veldzuring, akkerdistel, grote en kleine brandnetel en bereklauw definitief de kans zich te vestigen in het gebied. De grasproductie daalt
daarom al binnen enige jaren. In de tratuurlijke graslandvegetatie horen dcze soorten in een van jaar to( jaar wisselende en verschuivende
Dezettrng

Hoewel verru;ging van het terreiq dikwijls negatief beoordeeld
wordt, is het voor enkelc zaadetende vogelsoorten (g€le kwikstaart,
putter, ringnus, kneu) en vlindersoorten vanwege de enorme beschikbaarheid aan voedsel en beschutring vatr g.oot levensbelang.
Als overgangsbeheer wordt voorgesteld gedurende de eerste jaren
rijders de vegetatieperiode moer rr.rndvee in te sclarEn. T€rr€in.
gedeelten die tijdens de vegeratieperiode nauwelijks worden aangevreten, kunnen uitstekend dienst doen als reserve voor de winrer. ID
de Blauwe Kamer bleek in 1989 dat een terrei! dat gedurende de zomer vrijwel gemeder werd en verruigde, itr de volgende wirter toch
nog werd opgepeuzeld door de paarden.
Een aspect dat nader onderzoek verdient is welke grassoorten gedurende do winterp€riode voedzaam blijven eD op welke standplaatsen
deze voorkomen. Zoals bekend is het rivierengebied eetr genetisch
brongebied voor dc grassen. Observering van dieren tijdens de winter
kan de sleutel biedeD tot deze ketrnis.
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FAUNABEHEER
2.1 De gerncentelijke nota faunabeheer
De voormalige dienst Pebrem heeft in het najaar van 1989 eer beleidsnota Faunabeheer in conceptvorm aan het gemeentebestuur voorgelegd. Deze beleidsnota is nog niet behandcld of vastgesteld.
De doelstellingen ten aanzien van het faunabeheer wordetr gebaseerd op twee principes, D l.
- meer plaats voor natuurlijke regulatiemechanismen in plaats van

nenselijk insrijpen;
behoud en bevordering !ar soorteD, leveDsgemeenschappetr en
ecosystenlen mct hoge zeldzaamheidswaarde en geringe vervatrg-

baarleid.
In een aantal gemeentelijke grondeigeodommen wordt het jachtrecht
verhuurd vanwoge de motieven regulering van de wildstand (overlast,
schade), nuttigheid (oogst, zonder wildstand aaD te tasteD) en wildstandbeheer (afschot, ter bevordering gezondheid wild). De gemeentelijkc jachtopzichter is belast met het toezicht op de verhuu!de
jacht, cn oefent daa.naast faunabeheer uit op de terreinen, waar de
jacht niet verhuurd is. Hij voert daarbij alle maatregelen ui! waarvoor
de grondeigenaar op grond van diverse wetten verantwoordelijk is
(Jachtwet, Vogelwet 1936 en Natuurbeschermingswet, in de toekomst
geintegree.d ondcr te br€ngen in de Flora- en Faunawet).
In de huidige situatie komen vrijwel geen van gerneentewegen beheerde watcrcn voor waarin een natuurlijke visstand aanwezig is.
Voor allc gcschikte \iateren wordt het visrecht door de getrleente verhuurd. In bct verlengde van de uitgangsprnten wordt ook hier geslreef d naar ont$'ikkeling van completere levensgeneenschappen.
De conceplnota doet vervolgcns ce. aatrtal aanbevelingcn, dic t.a.v.
jacht neerkoroen op het beperken van de plezierjacht etr strcven naar
het in eigen beheer nenen van de wildstand. Ten aanzien van sportvisserij geldt dezclfde koers: in gebiedcn Raar gekozen wo.dt voor natuurbehoudsfuncties wordt voorges!e1d de sportvisserij af te bouwen.
Dit betckent voor Meinerswijk dat de verhuur van zowel het jachtrecht als lret visrccht na verwerving van dc gronden en wateren zou
moeten wordon be0indigd.
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2.2 Faunabeheer in Meinerswijk
Tcn aanzien van de ontwikkeling van Mcincrswijk tot uiterwaardpark
zou hieraan het volgende kunnen worden toegevoegd.
- Jacht concurreert met naturrlijke predatie
Dit betekeDt dat iedere vogel, zoogdier of vis die door bejaging wordt
wcggenonen, voor de predator (of prooi-eter) in Meinerswijk niet beschikbaar nccr is. Zowel een zicke a)s een gezonde prooi is als voed'
sel voor de predator van belang. Een zo groot nogelijke zelfregulatie
zal ook hier leiden tot een zo groot mogelijke diversiteit aan soorten,
die op basis van schaal, milieufactoren en ligging itr de regio te ver-

wrdb.h..., waa6I ahchor v.iachr!' ran.
d. wj. cop, ! dd'

v..rm nd.'3chuw! d.n^ (fr.d.d! ie

Bejaging verstoort de rust en daarmee het voedselzoekgedrag van
diersoorten.
Het is van eeD aanral diersoorteD beketrd dat zij de mens met dood associeren*. Daarom zijn dieren meestal schuwer in bejaagde daD in onbejaagde situaties. Ze vertonen stressgedrag en trekken zich overdag
terug in hur schuilplaatser, terwijl ze hun voedsel in de schenrer en
de tracht bij elkaar scharrelen
De gangbare jachtmethoden hebben daarom een negatief effect op
de belevingswaarde van di€ren. In Meirerswijk wordt de belevingswaarde van groot belaEg geacbt. Daarom wordt voorgesteld om, in.
dien afschot noodzak€lijk is, alternatieven te zoeken voor de wijze
waarop dit gebeurt.
- Van sommige diersoorteD otrtbreken natuurlijke predatoretr, ondat deze in Nederland zijn uitgestorven (wolf, lytrx, beer). Dit
geldt voor plant€neters die niet onder de werking van de Veewet
vallen, zoals wilde runderen, wilde paarden, edelherten, ree€tr
c.d..In principe zouden deze diersoorteE na sterfte in het gebied
kunnen achterblijven, alwaa. aaseters (o a. raaf, aaskevers) zich
eindelijk aar hun neru tegoed kuDDeD doetr. Het is zeer w€l verdedigbaar dat de beheerder op grond van ethische of hygidnische

-

ll

rnotie!en voortijdig ingrijpt.
Het ontbreken vatr natuurlijke predatoren geldt ook voor een vis
als de snoek, die als toppredator een cornplete voedselketen donineert. Het niet bevisseD van do snoek in het Naardermeer geduretrde eeD aaDtal jaren leidde tot een onevenwichtige
leeftijdsopbouw van deze soort (alleen de grootstetr overleefden).
Dit heeft een grote invlocd op de door de snoek bejaagde plantenetende visscn, hetgeetr vervolgens de rest vaD de plaDtaardige
en dierlijko voedselketen in het water beinvloedt. Zolang or in NederlaDd zo weinig natuurlijke predatoren als otters en visetende
arenden voorkomen, ligt hier een tijdel;jke taak voor de beheers-
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OPENSTELLING
Nleinerswijk, gelegen in het hart vatr de stad, wordt het'podium'van
de natuur iD de Nederlandse Rijndelta. Dat betekent dat de mensen
ruim toegang krijgen tot het uiterwaardpark, evcnwel zonder dat de
natu!r daar het slachtoffer van wordt.
De kaart'toegankelijkheid'geeft aar dat in grote lijtrer een tweedeling wordt voorgesteld: een deel van het gebied is nagenoeg helemaal toegankelijk, de rest helemaal niet. De grens tussen wel etr Diet
toegankelijk wordt bcpaald door natuurlijke barridr€s zoals water,
moeras en dichte slruweL€n.

BEPERKTE O PENS TE LLING TIJ DENS BROEDSEI.
ZOEN OF TIJDENS BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
Aan de toegankelijkheid van het noordelijke uiterwaardgedeelte wordetr alleen in het broedseizoer enjge beperkitrgen gesteld. Voo. veel
vogelsoorten is dan de rust in het gebied van levcnsbelang etr gezien
de actuele broedvogclstand is er dan ook heel wat te verliezen, waardoor een beperking in de toegankelijkheid alleszins gcrechtYaardigd
is.
Voorgesteld wordt daarom bet terrein ten westen van de sleenfabriek Elden tijdens het brocdseizoen (maart-juni) nict op€n te stellen. Ook zou het zuid€lijk gelegen vogelkijkhuis tijd€ns deze periode
kunnen wordon afgeslotsn, en alleen onder begeleiding vaD ds parkbeheerder worden bezocht
Het riviercngebied wordt tijdens de wintcrpcriode veelvuldig door
zwanen, ganzen en eendcn bczocht. Wanneer de beheerder grocpeu
fouragerendc vogels in zijn terreinen heeft kan hij afsluiting van delen van het sebied wenselijk vindcn.
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