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1 .Inleiding

Via de Vinex (1990), de N U R G (1991), het GRIP (1994) en de Ontwikkelingsvisie
Noordoever Nederrijn (O.N.N., 1994) wordt inmiddels gewerkt aan het ontwerp voor de
Herinrichting van het Stuweiland Driel (Projectplan, april 1994).
Het Projectplan geeft opdracht tot het opstellen van een landschapsbeeld (projecttitel
25), waarbij de volgende toelichting, activiteiten en resultaat.
Toelichting
De herinrichting moet in samenhang worden bekeken met de huidige en de toekomstige inrichting van
de omgeving van het Stuweiland. Bij Driel hebben w e in oost-westrichting te maken met een laaglandrivier en in noord-zuidrichting met de overgang van het veluwemassief naar het open gebied van de
B e t u w e . Niet elke denkbare inrichting van het eiland past daarin even goed. Zo verdraagt het "bergbeekconcept" zich slecht met het karakter van een laaglandrivier, al is het technisch gezien misschien
een goede oplossing o m het verval over de s t u w te overwinnen.
Activiteiten
-

Nagaan welke herinrichtingsplannen er bestaan voor de noordoever van de Nederrijn nabij Driel.
Het genereren v a n herinrichtingsvarianten die in de omgeving passen, rekening houdend met de
bestaande plannen.

-

Het maken van s c h e t s e n van de verschillende varianten.

Projectresultaat
Een beeld welke wijzen van herinrichting w e l of niet in de omgeving passen. Een eerste visualisatie van
mogelijke herinrichtingsvarianten.

Het Stuweiland is weergegeven op fig. 1.1.
Allereerst zal het eiland in een ruimer kader worden bekeken, van de spoorlijn ArnhemNijmegen aan de oostkant, tot de A 5 0 aan de westkant, van de stuwwallen aan de
noordkant tot het kommengebied Liendermeint/Hollanderbroek aan de zuidkant (zie fig.
1.1.).
De ontwikkelingsvisie spitst zich toe op het eiland, wat resulteert in de ontwikkelingsschets en de conclusies.
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fig. 1.1. Het Stuweiland Driel en het landschappelijk beschouwde gebied. (ondergrond
top.krt. schaal 1 : 50.000)

fig. 1.2. Het projectgebied ± 1850 (grote historische atlas van Nederland 1 : 5 0 . 0 0 0 )
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Het landschap

2.1 Ontwikkeling en typerinq van het landschap
De bestaande ruimtelijke hoofdstructuur is bepaald door de geomorfologische opbouw
van het projectgebied (zie fig. 2.1.).
De Nederrijn stroomt als typische laaglandrivier door dit gebied.
De noordkant van de rivier wordt gekeerd door de stuwwallen van het veluwemassief:
aardwetenschappelijk zeer waardevol en landschappelijk zeer kenmerkend door de
abrupte overgang naar het riviergebied. Hier ligt ook de overgang van het (gesloten)
boslandschap naar het (open) weidegebied. De overgangszone naar de uiterwaard kent
enkele markante sprengen en de (open) kwelzone, waar zich een kwelmoeras heeft
ontwikkeld.
Het uiterwaarden landschap wordt gekenmerkt door de lengterichting van de rivier en
de grootschalige openheid van de graslanden, wat het continue beeld van het stroomdal
oplevert. Er komt slechts verspreide beplanting voor en spaarzame bebouwing in de
vorm van een kasteel, een steenfabriek en een boerderij.
De zuidkant van de rivier wordt gekeerd door de winterdijk. De oeverwallen en stroomruggen vormen een kleinschalige overgangszone naar het grootschalige kommenlandschap van de Over-Betuwe. De oeverwallen en stroomruggen zijn dragers van activiteiten (zie fig. 2.2.).
De s t u w , de sluis en bijbehorende kunstwerken zijn in 1 9 7 0 in bedrijf gesteld. Het
stuwkanaal is gegraven in de Drielsche Uiterwaard (zie fig. 1.1. en 1.2.).
Bij dit werk hoorde
het stuwkanaal,

de aanleg van een aantal nieuwe

oostelijk

maar ook zichtbeperkend

van de stuw een hoogte
is binnen het totale

kades en dijken,

heeft

( + 13.60-

waarbij

+ 14.00),

de dijk op het eiland
die nogal

gezichtbepalend,

stroomgebied.

De landschappelijke waarde staat in nauwe samenhang met de hoge ecologische
waarde van het gebied en de cultuurhistorische waarde zoals de landschaps- en
occupatiepatronen, het grondgebruik, de dijken, het kasteel Doorwerth, de hunenschans, de infrastructuur en de archeologie (zie fig. 2.3.).
De samenhang en de situatie van de afzonderlijke objecten bepalen vooral de hoge
landschappelijke waarde van het gebied.
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fig. 2 . 1 .

Geomorfologische opbouw van het gebied (KAN)

fig. 2.2. Openheid in het gebied
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(ondergrond top.krt. 1:50.000)
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fig. 2 . 3 . Waardevolle elementen en patronen/harde randvoorwaarden. (Bron: O.N.N.)
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2.2 Waarden en perspectief van het gebied
Voor de Rosandepolder, het Stuweiland Driel, de Doorwerthse waarden en de Drielsche
Uiterwaarden volgt een korte opsomming van de visueel-ruimtelijke waarden, de
bijzondere aardkundige, cultuurhistorische en archeologische waarden.
De Rosandepolder bestaat overwegend uit grasland en is daardoor relatief open. De camping in het
zuiden en de begroeide spoordijk vormen de belangrijkste opgaande elementen. Op de achtergrond ligt
Oosterbeek. Het kerkje van Oosterbeek is vanaf veel plaatsen goed zichtbaar. Het westelijk deel van de
polder is nog onvergraven. De sprengebeken bij Oosterbeek en Heveadorp zijn cultuurhistorisch en
visueel zeer waardevol.
De Doorwerthse waarden bestaan voor het grootste deel uit open grasland. Waardevol is het contrast
tussen de beboste s t u w w a l en de open uiterwaard. Beeldbepalend vanaf diverse plaatsen zijn het
kasteel Doorwerth en de steenfabriek met de bijbehorende erfbeplantingen.
Hieraan moet
omvang

worden

toegevoegd,

heeft om niet afbreuk

dat de huidige

omvang

te doen aan de doelstelling

van fabriek

en beplanting

van de te behouden

de

maximale

openheid.

Nabij de s t u w bevinden zich resten van een vestingwerk. Het relief van de s t u w w a l v o e t en het
onvergraven terrein ten oosten van het kasteel zijn te handhaven geomorfologische elementen. Tegen
de s t u w w a l v o e t ligt een oude geul.
De Drielsche Uiterwaarden op de zuidoever bestaan uit graslanden in agrarisch gebruik. De weidsheid
is een byzondere kwaliteit.

Het Stuweiland Driel. De stuw is een karakteristiek element (landmark) in het
uiterwaardenlandschap. De stuw geeft informatie over het functioneren van de
Nederrijn en is als zodanig een waardevol element.
Op het eiland is 2 2 ha grasland verpacht aan een boer die er schapen laat grazen.
Het beleid van de provincie is gericht op:
- duurzaam in stand houden van aardkundige en cultuurhistorische waarden en
- duurzaam in stand houden, herstellen en ontwikkelen van een goede landschappelijke kwaliteit en verscheidenheid aan de hand van de aanwezige landschappelijke hoofdstructuur, alsmede versterken van visuele en ecologische relaties tussen
en binnen landschapstypen.
In het GRIP stelt de provincie, dat het belangrijke contrast tussen de open uiterwaarden
op de zuidoever en de beslotenheid van de noordoever moet worden gewaarborgd.
Door gericht beheer kan de kwaliteit van de schrale graslanden verbeteren.
In de O N N zijn ten behoeve van natuurbehoud en -ontwikkeling planningseenheden
opgesteld.
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Voor het Stuweiland Driel zijn een 4-tal daarvan relevant. Ze zijn tevens bruikbaar als
landschapsontwikkelingsinstrument. Het zijn achtereenvolgens:
1.

stroomdalgrasland

2.

nevengeul

3.

nat, open gebied

4.

droog, open gebied

1. Stroomdalgrasland, landschapsbeeld
Hoger gelegen golvende ruggen, grotendeels open weelderig grasland met in het voorjaar en in de
voorzomer veel verschillende bloemen. Tot de zomer niet beweid of gemaaid en daardoor opschietend tot circa 75 c m hoogte. Op sommige plaatsen staan struiken. In de zomer wordt het
gemaaid, daarna kan het in sommige gevallen door vee worden begraasd. Veel insekten, zoals
vlinders.
2 . Nevengeul, landschapsbeeld
Een door de uiterwaard slingerend geulenstelsel van vele tientallen meters breed. Een afwisseling
van geleidelijk aflopende oevers en steile oevers. Bij lage rivierstand langzaam stromend met
stilstaande poeltjes en gedeeltelijk droogvallend. Bij hoge rivierstand snel stromend. In het water
plaatselijk zandbanken, eilanden en dood hout. Op de oevers en op de zandbanken w i s s e l e n
bosjes, struiken en kale plekken elkaar af. Op de hogere, drogere delen ook een weelderige
kruidengroei (brandnetels). Veel vogels en veel muggen.
3 . N a t , open gebied, landschapsbeeld
Open, golvend gebied, drassig tot nat, met een afwisseling van grasland, moeras en open water.
Veel vogels, het hele jaar door.
4 . Droog, open gebied, landschapsbeeld
Hoger gelegen golvend gebied, grotendeels open weelderig grasland met in het voorjaar en in de
voorzomer veel verschillende bloemen. Tot de zomer niet beweid of gemaaid en daardoor opschietend tot c a . 75 c m hoogte. Op sommige plaatsen staan struiken. In de zomer wordt het gemaaid,
daarna kan het in sommige gevallen door vee worden begraasd. Veel insekten, zoals vlinders.

(Zie fig. 2.4. Ontwikkelingsvisie N.N.)
Voor de Doorwerthse

waarden

de A 50 en het fabrieksterrein
de stuwwal

en Kasteel

wordt

ook het Ooiboscomplex

als planningseenheid

(zie fig. 2.2). Dit zou echter afbreuk

Doorwerth

vanuit het westen
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genoemd
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tussen
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3.Landschapsontwikkelinqsvisie

Natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden veranderen het landschap. Met name
het heldere continue lengtebeeld van de rivier zal minder overheersend worden. In de
O . N . N , is hieraan veel aandacht besteed.
De volgende algemene uitgangspunten zijn geformuleerd:
-

het contrast t u s s e n de hooggelegen beboste s t u w w a l en de open uiterwaarden dient op een aantal
plaatsen te worden gehandhaafd (bijvoorbeeld door het opnemen van planningseenheid 3 of 4);

-

vanaf de winterdijk en vanaf wegen aan de voet van de s t u w w a l dient de rivier op een aantal
plaatsen zichtbaar te zijn;

-

het vrije zicht op karakteristieke cultuurelementen zoals het kerkje van Oosterbeek, het Kasteel
Doorwerth en de s t u w te Driel dient gehandhaafd te blijven. In de omgeving van dergelijke elementen
dient voldoende openheid te zijn (planningseenheid 3 of 4);

-

in de diverse uiterwaarden dienen nieuwe karakteristieken te worden ontwikkeld. Dat betekent dat op
het niveau van gehele uiterwaarden verschillen worden aangebracht. Dat kan worden bereikt door
bijvoorbeeld niet in iedere uiterwaard een beetje van alles te situeren, maar een "moerassige uiterw a a r d " , een "bossige uiterwaard" en een "open graslanduiterwaard" naast een "mozaTekuiterwaard";

-

aardkundig, archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle elementen en/of patronen
dienen zoveel mogelijk te worden behouden. Ter plaatse van dergelijke elementen en/of patronen
dienen vergravingen daarom te worden vermeden.

Voor het Stuweiland is van belang de visie uit de O . N . N , te vermelden voor wat betreft
Natuur, Landschap en Recreatie.
Natuur
Het te realiseren raamwerk bestaat uit stroomdalgraslanden op de oostelijke punt van het Stuweiland.
Voorts vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden om op het Stuweiland een vispassage aan te leggen
met een zo natuurlijk mogelijke inrichting

("nevengeul").

Landschap
Het Stuweiland dient uit het oogpunt van scheepvaart en veiligheid op en langs de rivier een open
karakter te behouden. Hierdoor wordt tevens vanaf de rivier en vanaf de oevers een vrij uitzicht op de
s t u w gewaarborgd. Door bij de inrichting van het Stuweiland het "cultuurlijke" te benadrukken kan een
waardevol contrast met de natuurlijke omgeving ontstaan.
Recreatie
-

Voor recreatie is recreatief medegebruik van het Stuweiland en aansluiting op een recreatief ommetje
vanuit Doorwerth gewenst. Deze objecten zijn recreatief interessant als bezienswaardigheid en als
uitkijkpunt over de rivier. Voorts komt er als gevolg van de openstelling een nieuwe oversteek over
de rivier bij, waardoor ook de mogelijkheden voor recreatieve ommetjes worden vergroot.

-

Het koppelen v a n een kano-passageplaats aan de aan te leggen nevengeul verdient aanbeveling. Bij
de nadere uitwerking van de plannen voor dit deelgebied zal moeten worden onderzocht of de
koppeling met een kano-passageplaats de primaire functie van vispassage niet belemmert.

-

Zonering van het gebruik van het Stuweiland kan worden bewerkstelligd door de nevengeul en
daaraan gekoppelde moerassige situaties.
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Overige functies en realisering
De graslanden op het Stuweiland zijn eigendom van Domeinen. Deze worden verpacht aan een boer
voor het Iaten weiden van schapen. Nader onderzoek naar inrichting is in voorbereiding.

Naast het schaalniveau van de O . N . N , (zie fig. 2.4.) zal per project het landschap
moeten worden "uitgediept en aangescherpt".
Aanvullend voor het projectgebied geldt het volgende:
Het uiterwaardenlandschap wordt niet alleen vanaf maaiveld, de winterdijk en de
stuwwalhellingvoet beleefd, maar ook vanaf de hooggelegen uitspanning Westerbouwring en de hoge A 5 0 wegovergang en vanaf het lage Drielse voetveer.
In verband met het alom gewenste open karakter van het gebied kan een tabel worden
samengesteld voor de toelaatbaarheid van begroeiingshoogte vanaf al deze belevingsniveaus.

a. ruigte

b. struiken

c. struweel

d. ooibos

1. Westerbouwring

+ ++

++

+

±

2. A 50

+++

++

+

-

3. de dijken

++

+

-

4. maaiveld

+

±

5. voetveer

±

±

~

—

-

—

Tabel 3 . 1 . Bezwaar begroeiing vanaf verschillende belevingsniveaus
(+

= geen bezwaar; - = wel bezwaar)

Uitgaande van het loopniveau nabij de stuw ( + 10.80) en de dijk westelijk daarvan ( +
10.00) is voor het Stuweiland vast te stellen dat ruigte en struiken beneden 4- 1 0 . 0 0 in
het algemeen toelaatbaar zijn. Het is duidelijk dat struweel en bos slechts incidenteel en
in geringe omvang toelaatbaar is.
Hieraan is een duidelijke randvoorwaarde voor ontwerp en beheer te ontlenen.
Vanaf maaiveld en voetveer zal per situatie worden bekeken, waar nuancering in
toepassing van ruigte en struiken moet plaats vinden.
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Gezien de eenheid met de omgeving en de schaal van de elementen op het eiland is het
van belang, dat een behoorlijke schaal van de landschapseenheden op het eiland wordt
nagestreefd.

Dijkhoogte
De dijk oostelijk van de stuw heeft een hoogte van + 1 3 . 6 0 tot + 1 4 . 0 0 . Een hoogte,
die vanaf de dijk bij Driel (+ 14.00 tot + 14.90) en vanaf de s t u w w a l v o e t , maar zeker
vanaf het water (stuwpeil + 8.30) als storend in het dwarsprofiel van het stroomdal
overkomt.
Iedere verlaging van deze dijk zal de belevingswaarde van het stroomdal en orientatie
op de elementen binnen het gebied ten goede komen.
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Landschapsontwikkelinqsschets

In de voorafgaande hoofdstukken is de bijzondere ligging en de functie van het
Stuweiland Driel vastgesteld. Tevens is een overzicht gegeven van beleidsuitspraken uit
de O N N en het GRIP. Vanuit de landschappelijke visie zijn de gewenste, maar ook de
ongewenste ontwikkelingsrichtingen aangegeven. Voor het landschappelijk beschouwde
gebied zijn enkele suggesties gedaan, maar de ontwikkelingsschets beperkt zich
uiteraard tot het Stuweiland.
Er zijn geen alternatieven gemaakt. In het kader van het landschapsbeeld maakt het
immers weinig verschil of de nevengeul langer of korter is, breder of smaller is,
hellingen steiler of flauwer zijn, en de vistrap langer of korter door de bocht gaat.
Indien het grondverzet beneden de bestaande (of toekomstige) hoogte van de dijken en
kades blijft, is ook daarvan geen visueel gevolg naar "buiten" te verwachten.
Alle bovengenoemde aspecten komen bij het inrichtingsplan aan de orde, integraal met
andere aspecten zoals rivierkundige en ecologische.
De ontwikkelingsschets geeft een reliefrijk, open landschap te zien. Opgaand ooibos is
vanuit scheepvaartkundige eisen en landschappelijke wensen zeer beperkt toelaatbaar.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor bos zijn gelokaliseerd op een aantal eilanden en
incidenteel d.m.v. (tijdelijke) uitrastering op de oever van de nevengeul.
De ecotopen-verdeling en de beheersmaatregelen komen bij het inrichtingsplan aan de
orde. Pas bij het opstellen daarvan is een goed overzicht van het grondverzet te maken,
en de lokalisering daarvan mede a.d.h.v. het ecologische streefbeeld.
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Samenvatting en conclusies

Bij de herinrichting van het Stuweiland Driel is het voornemen een nevengeul annex
vistrap aan te leggen. Nader onderzoek (o.a. naar de kans op uitspoeling van het
middendeel van de geul) zal nog moeten uitwijzen welke technische voorzieningen
eventueel moeten worden getroffen en wat daarvan de ecologische en financiele
consequenties zijn.
De geul annex vistrap is goed inpasbaar in het bestaande landschap, waarbij wel aan
een aantal voorwaarden moet worden voldaan:
- bosontwikkeling op het eiland zal van beperkte omvang moeten zijn vanwege de
unieke, ruimtelijke ligging van het eiland in het open rivierlandschap tussen de
S t u w w a l van het Veluwemassief en het kommengebied van de Over-Betuwe ( de
plekken voor bosontwikkeling worden mede bepaald door scheepvaartkundige
randvoorwaarden)
- vormgeving van de nevengeul annex vistrap zal mede bepaald moeten worden door
de (technische) v o r m , omvang en functie van het eiland
- schaal van de landschapselementen op het eiland zal in verhouding moeten worden
gebracht met de schaal van de weidere omgeving en de schaal van de elementen op
het eiland
- beheer zal toegespitst moeten zijn op ondersteuning van de bovengenoemde uitgangspunten
- verlaging van de oostelijke dijk langs het stuwkanaal zal indirect een gunstige invloed
hebben op de inpasbaarheid van de nevengeul annex vistrap. Heel direct zal hiervan
een gunstige invloed uitgaan op de belevingswaarde van het stroomdal en de orienta
tie op de elementen binnen het gebied.
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