DUURZAME KLEIWINNING

De meerwaarde van duurzame kleiwinning langs de Grote Rivieren sinds 2000
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Fig. 0.1: Ontwikkeling natte natuur als gevolg van kleiwinning in de Millingerwaard.
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Fig. 0.2: Natuurontwikkeling in de Hemelrijkse Waard.
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Fig. 1.1: Bloeiende kruiden in de Millingerwaard.
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INLEIDING

Fig. 1.2: Kleiwinning in uitvoering.

1.1 AANLEIDING

1.2 HET DOEL

Klei is een hernieuwbare grondstof. Dit
betekent dat we klei kunnen winnen,
zonder dat het op raakt. Als we de
klei niet zouden afgraven, neemt op
den duur de kans op overstromingen
toe(1). Kleiwinning voorkomt dus
overstromingen én door kleiwinning
ontstaat een toename van natuur en
biodiversiteit. Maar hoe en hoeveel
dan? En met welke voorbeelden?

De maatschappelijke (neven-)effecten
van kleiwinningen zijn bij het bredere
publiek nog weinig bekend. Het is
maar zeer de vraag of tegenwoordig
nog over negatieve neveneffecten
gesproken kan worden, want conform
het beleid dient bij winning gebruik
te worden gemaakt van de kansen
die ontgrondingen bieden voor het
realiseren van andere gewenste
maatschappelijke functies, zoals
natuurontwikkeling, recreatie, wonen
aan het water, waterbeheer en aanleg
van vaargeulen. Op deze wijze
worden projecten gerealiseerd die
de ruimtelijke kwaliteit verhogen en
Nederland van grondstoffen voorzien,
en dus zonder meer positieve effecten
teweeg brengen(2).

De Vereniging Koninklijke Nederlandse
Bouwkeramiek (KNB) en kleiwinners
vinden het belangrijk om de
bijdrage van de kleiwinsector en
de bouwkeramische industrie aan
duurzaamheid en hoogwaterveiligheid
in Nederland nader te onderbouwen.
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Klei wordt op diverse locaties
gewonnen. Hierbij is 50% van de klei
uit secundaire winningen ontgraven.
Dit houdt in dat er klei gewonnen
wordt op locaties waar grondwerk in
uitvoering is voor andere doeleinden.
De andere 50% wordt gewonnen uit
gearrangeerde projecten. Binnen deze
gearrangeerde projecten wordt 20%
binnendijks en 30% in uiterwaarden
gewonnen.
In deze rapportage wordt
onderbouwing en inzicht gegeven
in de maatschappelijke bijdrage
en de behaalde resultaten van
kleiwinningen langs de Grote Rivieren.
De belangrijkste doelstelling van de
inventarisatie is aan te tonen dat
door middel van kleiwinning grote
meerwaarde ontstaat in;

1. Ruimte voor de Rivier:
Aan de hand van voorbeelden
onderbouwen en inzichtelijk maken
wat het resultaat is van kleiwinningen
op het gebied van rivierverruiming
langs de Grote Rivieren.

Fig. 1.3: Schetsontwerp Millingerwaard.

2. Ecologie & biodiversiteit:
Het vergroten van de bewustwording
dat kleiwinningen in het rivierengebied
bijdragen aan de ecologische kwaliteit
en versterking van de biodiversiteit.

Fig. 1.4: Versterking ecologische waarden en
biodiversiteit in de Bemmelse waard.

3. Natuur & landschap:
Het uitdragen van de resultaten van
natuurontwikkeling en de gevormde
landschappen door kleiwinningen in
woord en beeld.

(1) Bron: Onderzoek sedemintenbeheer en de vernieuwbaarheid
van klei als grofkeramische grondstof, Deltares, 2009.
(2) Bron: Nota Ruimte 2004.

Fig. 1.5: Natuurontwikkeling Leeuwensche Waard.
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Fig. 1.6: Principe reliëfvolgend ontkleien, een uitstekend inrichtingsprincipe.

1.3 METHODE
1.3.1 WERKWIJZE
Om te onderbouwen in hoeverre
kleiwinning duurzaam is en
in ruimtelijke zin meerwaarde
genereert zijn 18 gerealiseerde
projecten geselecteerd, gelegen
in het Nederlands rivierengebied.
De projecten zijn gelegen aan de
Maas, de Nederrijn, de Waal en de
IJssel. Per project is een analyse
gemaakt van het inrichtingsconcept,
uitvoering en meerwaarde-effecten
met informatie uit het eigen archief
en van derden, variërend van
inrichtingsplannen en -visies tot
specifieke onderzoeksrapporten.
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Per project wordt geconcretiseerd &
gekwantificeerd:
•

Wijze van samenwerken;

•

Oppervlakte nieuwe natuur;

•

Uitvoeringsperiode;

•

Hoeveelheid gewonnen klei;

•

Toepassing van de gewonnen 		
klei;

•

Gerealiseerd waterstandseffect;

•

Aangelegde lengte van			
natuurvriendelijke oever;

•

Gerealiseerde lengte 			
van gecreërde nevengeul;

•

Gecreëerde oppervlak ondiep		
water;

•

Afname stikstof in de bodem;

•

Afname ammoniak in de lucht.

Daar waar mogelijk wordt een
getalsmatigheid aan de analyse
gekoppeld zodat uiteindelijk
kwantitatief en kwalitatief een
conclusie kan worden getrokken
over de meerwaarde. Tevens wordt
in algemeenheid het project en
de inrichting beschreven en is een
verbeelding toegevoegd.
1.3.2 SYSTEEM
Dat kleiwinning duurzaam is en
dat de herinrichting van gebieden
tot meerwaarde kan leiden is
deels gelegen aan de fysieke
ligging van de gebieden binnen
het uiterwaardsysteem van de
rivieren. Binnen dit systeem is
een driehoeksverhouding tussen
rivierverruiming (hoogwaterveiligheid),
natuurontwikkeling (en vergroting van
de biodiversiteit) en delfstofwinning
(waaronder kleiwinning) een bijzonder
goede schakeling die benut moet
worden. Hiernaast is nog een aantal

Fig. 1.7: Principe verlaging winterbed.

extra meerwaarden te benoemen
zoals biodiversiteit en de vastlegging(1)
van CO2.
Uiterwaardensysteem
Ooit kozen de riviertakken zelf hun
weg door het laagland. Het landschap
werd gevormd door rivier-gebonden
processen zoals overstromingen,
erosie en sedimentatie. Bij hoogwater
overstromen de uiterwaarden en
brengt het water delfstoffen mee
die sedimenteren. Zodra het water
weg trekt, blijft er een nieuw laagje
grondstof achter; het land groeit
aan. Met de aanleg van dijken,
kribben en dammen werd de
overstromingsruimte verkleind en
steeds sterker gereguleerd. Met de
inperking van de overstromingsruimte
werd de sedimentatie van zand en
klei beperkt tot de uiterwaarden,
ofwel het winterbed van de rivier.
Daar is de opslibbing permanent
doorgegaan. Sterker nog, door de

aanleg van allerlei dwarskades kreeg
de opslibbing zelfs een duwtje in
de rug. Het uiterwaardenlandschap
is in feite een ‘zelfrijzend systeem’
geworden, waar na elke overstroming
nieuwe kleideeltjes achterblijven.
Bijna overal liggen de uiterwaarden
inmiddels hoger dan het ingeklonken,
omringende land.
Hoogwaterveiligheid
De grote rivieren moeten in
de toekomst naar verwachting
meer water afvoeren. Door
klimaatverandering komen er
extremere hoeveelheden regenwater
door onze rivieren (hoogwater) en
ontstaan op andere momenten grotere
tekorten aan water. Het verhogen en
verbreden van dijken was voorheen
de belangrijkste maatregel, maar
dit is niet altijd mogelijk of wenselijk.
Door kleiwinningen in de uiterwaarden
ontstaat meer ruimte voor de rivier,
hetgeen gedurende periodes van

hoogwater voor lagere waterstanden
zorgt. Daarnaast wordt vrijkomende
klei ook ingezet voor het verhogen en
verbreden van dijken.
Overige meerwaarde
Naast bovengenoemde meerwaarden
welke keer op keer een winwin situatie opleveren wordt bij
kleiwinningsprojecten ook invulling
gegeven aan Kaderrichtlijn Water
(KRW) doelen, CO2-vastlegging door
extra vegetatiegroei en het omvormen
van landbouwgrond naar natuur dat
bijdraagt aan de reductie van stikstof
en ammoniak in de bodem en lucht.

(1) Vastlegging CO2: De opname van CO2 door bomen en
planten.
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Fig. 1.8: Kribvakken langs de Waal

1.3.3 GEBIEDEN
De 18 onderzochte gebieden liggen
in het winterbed van de Rijntakken
en de Maas en zijn terreinen waar
kleiwinning heeft bijgedragen aan de
inrichting van het gebied, al dan niet
in combinatie met zandwinning en/of
verondieping (zie figuur 1.9).
De Maas, Nederrijn, Waal en IJssel
geven voor de bouwkeramische
industrie geschikte kleilagen vanaf de
binnenkomst van het land tot ongeveer
de Lek bij Vianen in westelijke richting.
Het Pannerdensch Kanaal en de IJssel
kennen geschikte klei tot ongeveer
ter hoogte van Olst. Globaal gaat het
om een selectie van projecten langs
de IJssel, Nederrijn, Waal of (Bedijkte)
Maas, die sinds 2000 in uitvoering zijn
(geweest) en een voorbeeld vormen
voor verdere natuurontwikkeling in de
uiterwaarden.
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Deze projecten laten zien hoe
kleiwinningen bijdragen aan
maatschappelijk opgaven voor
natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit,
hoogwaterveiligheid en de reductie
van stikstof (bodem) en ammoniak
(lucht).
Middels expert judgement binnen
K3Delta is informatie verzameld over
de gewonnen klei die geleverd is aan
de bouwkeramische industrie en de
gekwantificeerde meerwaarden door
kleiwinning en verwerkt in dit rapport.
Lijst van projecten:

Maas
•
•
•
•
•

De Coehoorn
Keent
Loonse Waard
Batenburg - Boyenkamp
Hemelrijkse Waard

Waal
•
•
•
•
•

Millingerwaard
Bemmelse Waard
Stadswaard
Gouverneurspolder
Leeuwense Waard

Neder-Rijn
•
Blauwe Kamer
•
Palmerswaard
•
Amerongse Bovenpolder
•
Sandenburgerwaard
IJssel
•
•
•
•

De Vaalwaard
Rha - Breukink
KRW IJssel
Hooge Waard

Fig. 1.9: Overzicht van de grote rivieren met een selectie van onderzochte projecten.
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Fig. 2.1: Luchtfoto van het geulenpatroon ontstaan door kleiwinning in de Vaalwaard.
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Fig. 2.2: De Maas bij Molenhoek.
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NEDERASSELT - DE COEHOORN

Fig. 2.3: Herfstbeeld De Coehoorn.

Het behoud en herplanten van de
karakteristieke Maasheggen in de
uiterwaard stond op gespannen voet
met de afvoer bij hoogwater, waarvoor
de uiterwaard een belangrijke functie
heeft. Tussen 2005 en 2011 is op een
perceel in de Coehoorn, ten zuiden
van Nederasselt, klei gewonnen.
Hierdoor ontstond ‘hydraulische
ruimte’ om rondom dit perceel heggen
te herplanten(1). Deze heggen zijn
belangrijke lijnelementen, waarlangs
de das zich verplaatst van burcht
naar foerageergebied en vice versa.
Delgromij heeft met de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap (2)
(VNC), voorheen Das en Boom,
afspraken gemaakt over duurzaam
beheer van deze knip- en
scheerheggen.

De door kleiwinning ontstane laagtes
leveren geschikt gebied op voor
allerlei amfibieën. De kleiwinning
maakt bovendien het herstel van de
karakteristieke Maasheggen-structuur
mogelijk.

(1) Meer ruimte voor de berging van water ter compensatie van
opstuwing(doorstroombaarheid) bij hoogwater dat onstaat door
de inpassing van Maasheggen
(2) VNC Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: Het VNC
zet zich in om het Nederlandse agrarische landschap in ere
te herstellen, door het opnieuw in te richten en duurzaam te
onderhouden.
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Fig. 2.4: Inrichtingsschets Nederasselt - De Coehoorn.

Initiatiefnemer

Delgromij (onderdeel van K3Delta)

Ondersteund door

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap & Staatsbosbeheer

Oppervlakte nieuwe natuur

10 hectare

Uitvoeringsperiode

2005 - 2011

Hoeveelheid klei

150.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

N.v.t.

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

N.v.t.

Nevengeul

N.v.t.

Ondiep water

2,2 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

1.700 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

136 kg per jaar
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KEENT

Fig. 2.5: Natuurlijke oevers in Keent.

Keent, een verzameling tussen
de dijken gelegen boerderijen en
woningen, is met 72 inwoners de
kleinste kern van de voormalige
gemeente Ravenstein. Om
natuurontwikkeling en rivierverruiming
in de Keentse uiterwaard te realiseren,
hebben Dienst Landelijk Gebied
(DLG) en Rijkswaterstaat de handen
ineengeslagen. Dit initiatief leidde tot
een prachtig plan.
Inmiddels is er een nieuwe brug
aangelegd, waardoor het ‘eiland’
tijdens hoogwater beter bereikbaar
is geworden. De Oude Maasarm
rond het eiland is over een lengte van
vier kilometer uitgegraven. Hiermee
heeft de Maas na tachtig jaar haar
oorspronkelijke loop teruggekregen.
Dit vergroot de veiligheid van de
bewoners achter de dijken.
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Bovendien is in Keent een robuust
natuurgebied ontstaan, waar
riviergebonden processen en
begrazing sturend zijn.
In het gebied is zowel klei als zand
gewonnen. Met de niet vermarktbare
bovengrond is de tijdelijke
veredelingshaven aan de Maas
gedempt. Het gebied is tegenwoordig
in beheer bij het Brabants Landschap.

Fig. 2.6: Inrichtingsschets Keent

Initiatiefnemer

DLG namens Rijkswaterstaat / Provincie
Noord-Brabant

Aannemer

V/d Wetering & V/d Horst (K3Delta afnemer klei en zand)

Wijze van samenwerken

Openbare aanbesteding UAVGC

Oppervlakte nieuwe natuur

400 ha

Uitvoeringsperiode

2005 - 2014

Hoeveelheid klei

Ca. 320.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

1,5 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

8 km

Nevengeul

4 km

Ondiep water

25 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

68.000 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

5.440 kg per jaar
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LOONSE WAARD

Fig. 2.7: Gerealiseerde nevengeul Loonse Waard.

In de Loonse Waard is eind vorige
eeuw jarenlang zand en keramische
klei gewonnen. Hierdoor is een
populaire recreatieplas ontstaan, waar
ook gezwommen kan worden. Na
de hoogwaterperiodes van 1993 en
1995 werden door het Rijk plannen
gemaakt om de bescherming tegen
overstromingen langs de Maas te
verbeteren. Daarnaast ontstond het
inzicht om de oevers van de rivier
natuurlijker en natuurvriendelijker
te maken om het leefgebied van
plant en dier te herstellen en zo de
waterkwaliteit te verbeteren.
Net als op diverse andere plekken
bleek het bij de Loonse Waard
mogelijk door middel van kleiwinning
beide doelen tegelijkertijd te
realiseren. Rijkswaterstaat en de
gemeente Wijchen maakten samen
met Delgromij en partijen uit de
omgeving een herinrichtingsplan. In
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de oeverzone is klei afgegraven voor
de aanleg van een nevengeul. De
geul aan zowel de bovenstroomse
als de benedenstroomse zijde is
permanent met de Maas verbonden
en draagt zo bij aan een betere afvoer
bij hoogwater. De klei is als grondstof
gebruikt in de baksteenfabricage. Het
werk is in 2009 opgeleverd.
Het ondiepe (tot -3 m) water in de geul
vormt tevens een gunstig leefgebied
voor planten, vissen en andere
organismen die van nature thuishoren
in dit rivierenlandschap. Een gezond
ecosysteem draagt weer bij aan
schoner water. Staatsbosbeheer
zet pony’s in voor begrazing, zodat
de begroeiing in dit inmiddels fraai
ontwikkelde natuurgebied in toom
wordt gehouden.

Fig. 2.8: Inrichtingsschets Loonse Waard.

Initiatiefnemer

Delgromij

Ondersteund door

Rijkswaterstaat

Wijze van samenwerken

Private natuurontwikkeling door delfstofwinning

Oppervlakte nieuwe natuur

3,2 hectare

Uitvoeringsperiode

2004 - 2009

Hoeveelheid klei

Ca. 320.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

N.v.t.

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

1 km

Nevengeul

1,2 km

Ondiep water

6 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

1.190 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

95 kg per jaar
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BATENBURG - BOYENKAMP

Fig. 2.9: Kleiwinning in uitvoering.

De uiterwaarden van de Maas bij het
stadje Batenburg zijn tussen 2007
en 2011 heringericht ten behoeve
van natuur en hoogwaterveiligheid.
Er is onder meer een nevengeul
aangelegd, waardoor er geregeld
water door het gebied stroomt. De
nevengeul is gegraven op de plek
waar de Maas tot ongeveer 1930
stroomde. De Maas heeft tot die tijd in
verbinding gestaan met de gracht van
de ruïne Batenburg. Bij het ontgraven
van het profiel is zowel klei als zand
vrijgekomen. De uiterwaarden
ontwikkelen zich mede hierdoor tot
een interessant natuurgebied.
Door gericht beheer van de natte
graslanden langs de dijk vestigen zich
hier bijzondere stroomdalplanten,
zoals kattendoorn, kruisdistel en
zeepkruid. Moeras en bos komen
grotendeels spontaan tot ontwikkeling.
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Om het gebied open te houden wordt
er begraasd met runderen. Er zijn
hagen aangeplant. Een deel daarvan
wordt gevlochten tot authentieke
vlechtheggen(1). Voor de komst van
het prikkeldraad was de vlechtheg een
veelgebruikte erfafscheiding.

(1) Vlechtheggen onderscheiden zich van een gewone heg door
de door mensenhanden aangebrachte gevlochten structuur.
Deze diagonale of horizontale structuur in de heg zorgt voor een
goede erfafscheiding.

Fig. 2.10: Inrichtingsschets Batenburg - Boyenkamp.

Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat

Aannemers

Boskalis (V/d Wetering , K3Delta)

Wijze van samenwerken

Openbare aanbesteding UAVGC

Oppervlakte nieuwe natuur

60 hectare

Uitvoeringsperiode

2007 - 2011

Hoeveelheid klei

Ca. 300.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

6 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

2,6 km

Nevengeul

1,3 hectare

Ondiep water

20 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

10.200 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

816 kg per jaar
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HEMELRIJKSE WAARD

Fig. 2.11: Natuurontwikkeling in de Hemelrijkse Waard.

In de Hemelrijkse Waard, tussen Oijen
en Lithoijen, is door kleiwinning ruimte
ontstaan voor echte riviernatuur met
nevengeulen, veel reliëf en ooibossen.
De Maas mag hier weer overstromen,
zonder dat de omgeving bang hoeft te
zijn voor natte voeten.
Na de uitvoering van het succesvolle
pilotproject aan de oostkant van het
gebied, is een gebied van 225 hectare
op de schop gegaan. In totaal is
ongeveer een miljoen kubieke meter
klei afgegraven. Een groot deel is
gebruikt voor versteviging van de
dijken. Een kleiner deel is via de Maas
afgevoerd richting de fabrieken voor
dakpannen en bakstenen.
De nevengeulen zijn perfecte
kraamkamers voor allerlei vissoorten.
De jonge visjes vinden hier
beschutting tussen de waterplanten en
wilgenwortels en er is een overvloed
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aan voedsel. Dit trekt weer allerlei
visetende vogels aan, waaronder
aalscholver en grote zilverreiger. De
ooibosrijke oevers vormen bovendien
geschikt leefgebied voor de bever.

Fig. 2.12: Inrichtingsschets Hemelrijkse Waard.

Initiatiefnemers

Rijkswaterstaat & Natuurmonumenten

Aannemers

V/d Wetering & Delgromij

Wijze van samenwerken

Publiek private natuurontwikkeling

Oppervlakte nieuwe natuur

225 hectare

Uitvoeringsperiode

2004 - 2016 (pilot 2008 - 2013)

Hoeveelheid klei

Ca. 200.000 m3 (Delgromij) 1.000.000 m3 (totaal)

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie en dijkenklei

Waterstandseffect

4 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

6 km

Nevengeul

3 km

Ondiep water

29 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

38.250 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

3.060 kg per jaar
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AL
Fig. 2.13: De Waal bij Nijmegen.
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MILLINGERWAARD

(OUD)

Fig. 2.14: Natuurontwikkeling in de Millingerwaard.

Millingerwaard

(oud)

De Millingerwaard is een van de
oudste natuurontwikkelingsgebieden
langs de Waal. Wat ca. 40 jaar
geleden begon als kleinschalige
kleiwinning in de nabijheid van een
steenfabriek, is uitgegroeid tot een
van de bekendste voorbeelden van
natuurontwikkeling in het Nederlandse
Rivierengebied. Na kleiwinning bleef
een gevarieerd landschap achter,
waar zich in laagtes zachthoutooibos
ontwikkelde en op de hogere delen
langs de Waal ook hardhoutooibos.
Millingerwaard

een taakstelling van 6 cm onder het
NURG-programma(1) en 3 cm vanuit
de PKB-maatregel(2).
Het overgrote deel van de
grondverwerving is gefinancierd door
delfstoffenwinningen aangezien de
afwaardering van landbouwgronden
naar natuur tot hoge kosten leidt.

(nieuw)

In 2005 is het gebied voor de
uitvoering van ‘Ruimte voor de
Rivier’ in eigendom gekomen bij de
toenmalige Dienst Landelijk Gebied
om de risico’s tegen hoogwater te
verminderen met de aanleg van
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zogenoemde overloopgebieden.
De veiligheidsdoelstelling wordt
gecombineerd met robuuste
natuurontwikkeling. Met de aanleg
van een (kwel)geulensysteem worden
voorwaarden geschept voor natuurlijke
processen van de rivier. Dit betekent
dat in buitenbochten steile taluds
worden aangelegd, die vervolgens
door erosie een natuurlijke vorm
krijgen. Steile oevers bieden - al dan
niet tijdelijk - nestgelegenheid aan
soorten als oeverzwaluw en ijsvogel.
De steile taluds langs de ‘kwelvingers’
voorkomen dat de oevers dichtgroeien
met wilgen.
De doelstelling van het project
Millingerwaard is te komen tot een
integrale hydraulische taakstelling
van 9 cm (waterstandsverlaging)
ter plaatse van de rivierkilometers
867 en 868 op de Waal. Deze
integrale taakstelling valt uiteen in

(1) Het NURG-programma (Nadere Uitwerking Rivierengebied)
beoogd 7.000 hectare neiuwe natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden van de Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas.
(2) PKB-maatregel (Planologisch Kernbeslissing Ruimte voor de
Rivier) valt onder het beleid om het vereiste veiligheidsniveau
langs de Rijntakken en het benedendstroomse deel van de
Maas te realiseren.

Fig. 2.15: Inrichtingsschets Millingerwaard(oud).

Initiatiefnemers

Delgromij / BOWEGRO

Ondersteund door

Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK natuurontwikkeling

Wijze van samenwerken

Private natuurontwikkeling (tot 2011)

Oppervlakte nieuwe natuur

420 hectare

Uitvoeringsperiode

1995 - 2011

Hoeveelheid klei

Ca. 1.000.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie en dijkenklei

Waterstandseffect

3 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

4,2 km

Nevengeul

N.v.t.

Ondiep water

47 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

Zie Millingerwaard (nieuw)

Reductie ammoniak (in lucht)

Zie Millingerwaard (nieuw)

31

MILLINGERWAARD

32

(NIEUW)

Fig. 2.16: Natuurontwikkeling in de Millingerwaard.

Fig. 2.17: Inrichtingsschets Millingerwaard(nieuw).

Initiatiefnemers

Dienst Landelijk Gebied (DLG) / Staatsbosbeheer

Aannemers

Boskalis, V/d Wetering, K3Delta

Wijze van samenwerken

Aanbesteding

Oppervlakte nieuwe natuur

420 hectare

Uitvoeringsperiode

2011 - 2021

Hoeveelheid klei

250.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie en dijkenklei

Waterstandseffect

6 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

8 km

Nevengeul

4 km

Ondiep water

73 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

71.400 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

5.712 kg per jaar
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BEMMELSE WAARD

Fig. 2.18: Natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard.

In de Bemmelse Waard is vanaf 1998
in opdracht van de toenmalige Dienst
Landelijk Gebied (DLG) gewerkt aan
een inrichtingsplan ten behoeve van
riviertechnische verbeteringen en
natuurontwikkeling. De kolken(1) bij
Doornik en Ronduit hangen duidelijk
samen met dijkdoorbraken, maar
het overige water is door ontkleiing
ontstaan.

Op een deel van de percelen aan de
westzijde van de Bemmelse Waard
(Ambtswaard) worden maatregelen
getroffen ten behoeve van
weidevogels, bestaande uit vernatting
en het verwijderen van begroeiing.

Ook rondom het steenfabrieksterrein
heeft kleiwinning plaatsgevonden.
Deze percelen zijn deels
gehercultiveerd om na kleiwinning
het agrarisch gebruik te kunnen
voortzetten. Naast ontkleiing vindt
sinds de zestiger jaren van de vorige
eeuw eveneens ontzanding plaats
in het gebied ter hoogte van de
voormalige stroomgeul.
(1) Kolken: Een kolk is een diep gat ontstaan door rondkolkend
water.
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Fig. 2.19: Inrichtingsschets Bemmelse Waard.

Initiatiefnemer

Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied |
Wienerberger / K3Delta

Wijze van samenwerken

Publiek private samenwerking

Oppervlakte nieuwe natuur

95 hectare

Uitvoeringsperiode

2000 - 2015

Hoeveelheid klei

Ca. 200.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

5 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

5,3 km

Nevengeul

1,5 km

Ondiep water

27 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

16.150 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

1.292 kg per jaar
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STADSWAARD - NIJMEGEN

Fig. 2.20: Natuurontwikkeling in de Stadswaard.

De Stadswaard ligt in de uiterwaard
van de Waal en hoort bij de stad
Nijmegen. Via een bijzondere
voetgangersbrug vanaf de Waalkade
is het gebied toegankelijk voor
bewoners en recreanten. De
Stadswaard wordt heringericht voor
natuurontwikkeling. De herinrichting
bestaat onder andere uit het graven
van een nevengeul, zodat de oude
hoogdynamische rivierdynamiek
terugkeert. Over de geul komt ook
nog een voetgangersbrug van circa
60 meter, zodat er een doorgaande
struinroute voor extensieve recreatie
blijft bestaan.
Met de inrichting wordt vooral ingezet
op recreatie; een uitloopgebied
voor de stad Nijmegen met een
etalagefunctie voor natuur. Dit is een
bewuste keuze om de recreatiedruk
op andere, ecologisch meer
waardevolle natuurgebieden in de
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Ooijpolder te verminderen. Parallel aan
de ontwikkeling van de Stadswaard
heeft De Bastei haar deuren geopend
aan de Waalkade. Dit centrum voor
natuureducatie en cultuurhistorie wil
met excursies vooral inzetten op de
naastgelegen Stadswaard.
Een deel van de niet vermarktbare
klei die vrijkomt bij de herinrichting
wordt gebruikt om een hoogwatervrije
vluchtplaats op voormalig
fabrieksterrein De Vlietberg aan te
leggen voor de grote grazers.

Fig. 2.21: Inrichtingsschets Stadswaard.

Initiatiefnemer

Provincie Gelderland / Staatsbosbeheer

Aannemer

Combinatie Vissers - Ploegmakers, F.P.H. Ploegmakers, V/d Wetering

Wijze van samenwerken

Openbare aanbesteding UAVGC

Oppervlakte nieuwe natuur

N.v.t.

Uitvoeringsperiode

2016 - 2017

Hoeveelheid klei

45.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie / hoogwatervluchtplaats

Waterstandseffect

Neutraal

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

2 km

Nevengeul

1,1 km

Ondiep water

5 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

N.v.t.

Reductie ammoniak (in lucht)

N.v.t.
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GOUVENEURSPOLDER

Fig. 2.22: Natuurontwikkeling in de Gouveneurspolder.

De Gouverneurspolder, ook wel
bekend als de Ochtense Buitenpolder,
is gelegen tussen Dodewaard en
Ochten op de rechteroever van de
Waal. De uiterwaard heeft momenteel
vooral een agrarisch karakter, maar
wordt tevens gekenmerkt door oude
strangen met zachthoutooibos. In
de tichelgaten(1) groeit plaatselijk
watergentiaan; een kenmerkende
plantensoort voor ondiepe wateren
op kleiige bodems. Deze oude
strangen(2) en (ondiepe) waterpartijen
zijn ontstaan door kleiwinning in de
periode van 2002 tot 2012 en hebben
een natuurfunctie gekregen. De strang
langs de Waalbandijk is niet ontstaan
door kleiwinning en dateert al van
1800. Met de natuurontwikkeling wordt
vooral een toename aan moeras,
struweel en zachthoutooibos beoogd.
In korte tijd zijn hiervan de eerste
ontwikkelingen op de oeverzones
zichtbaar.
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De grotere waterpartijen, waaronder
de zandwinplas, fungeren als
slaapplaats voor (overwinterende)
ganzen. De hoogwatervrije
terreindelen vormen een belangrijke
habitat voor de rugstreeppad. Het
gebied is verder aangewezen als
belangrijk broedgebied voor de
kwartelkoning.

(1) Tichelgat: Een uitgraving in het landschap ten behoeve van
het winnen van rivierklei.
(2) Strang (of een hank): Een nevengeul van een rivier binnen
een uiterwaard.

Fig. 2.23: Inrichtingsschets Gouveneurspolder.

Initiatiefnemer

Delgromij / Wienerberger (Terca baksteen b.v.)

Wijze van samenwerken

Private natuurontwikkeling

Oppervlakte nieuwe natuur

75 hectare

Uitvoeringsperiode

2002 - 2012

Hoeveelheid klei

Ca. 200.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

3 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

1,7 km

Nevengeul

0,5 km

Ondiep water

3 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

12.750 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

1.020 kg per jaar
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LEEUWENSCHE WAARD

Fig. 2.24: Foto Leeuwensche Waard.

De Leeuwense Waard is in feite het
westelijk deel van de Drutensche
Waarden. Midden in het gebied ligt
een grote zandwinplas. Van hieruit is in
de periode vanaf 1994 een stelsel van
stromende nevengeulen, met name
langs het dorp Beneden-Leeuwen,
gegraven.
In 1994 is door samenwerking tussen
Delgromij en Wereld Natuur Fonds de
eerste meestromende nevengeul van
Nederland aangelegd. De bestaande
eenzijdig aangetakte strang is toen
via een kleiput verbonden met de
plas Kaliwaal, die in open verbinding
staat met de Waal. Hierdoor is met
name het oostelijke deel van het
gebied interessant voor bijzondere
stroomdalvegetaties, mede door
aanzienlijke zandafzettingen en
rivierduinvorming. Zo zijn hier recent
soorten als graskers, brede ereprijs en
kattendoorn aangetroffen.
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In januari 1995 werd de
ontwikkelingsvisie ‘Waaier van Geulen’
gepresenteerd door Delgromij en
WNF, waarin een toekomstbeeld
werd geschetst van een aangesloten
natuurgebied van circa 290 ha dat
bestaat uit de Leeuwense Waard,
Kaliwaal en de westelijke Drutensche
Waard. Belangrijke elementen zijn
een natuurgerichte oplevering van
kleiwinningen in de Leeuwense Waard
en specieberging in de Kaliwaal.

Fig. 2.25: Inrichtingsschets Leeuwensche Waard.

Initiatiefnemer

Delgromij, Kaliwaal (K3Delta)

Ondersteund door

Wereld Natuur Fonds, FREE nature en ARK natuurontwikkeling

Wijze van samenwerken

Private natuurontwikkeling (in samenwerking met WNF en FREE Nature)

Oppervlakte nieuwe natuur

80 hectare

Uitvoeringsperiode

1994 - heden

Hoeveelheid klei

Ca. 250.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie en dijkenklei

Waterstandseffect

N.v.t.

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

13 km

Nevengeul

4 km

Ondiep water

22 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

13.600 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

1.088 kg per jaar
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projecten aan de

NEDER
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Fig. 2.26: Foto Nederrijn ter hoogte van Kesteren.

RRIJN
43

DE BLAUWE KAMER

Fig. 2.27: Foto De Blauwe Kamer

De Blauwe Kamer is binnen het
kader van Plan Ooievaar een
van de eerste én bekendste
natuurontwikkelingsprojecten langs
de Grote Rivieren. In 1984 is de
uiterwaard verworven door Stichting
Het Utrechts Landschap. In 1992 is het
project afgerond met het doorsteken
van de zomerkade. Er is een
nevengeul aangelegd en een strang
die door rivierkwel wordt gevoed.
Eind 19e eeuw is op de plaats van de
voormalige hofstede een steenfabriek
gebouwd en deze heeft tot 1975
gefunctioneerd. Vrijwel het hele
gebied is vergraven ten behoeve van
de winning van klei; gemiddeld is
het terrein circa 1,5 meter verlaagd.
In het westen is rond 1960 een
kleine zandput ontstaan, waarmee
afgetichelde percelen gehercultiveerd
werden. Op niet gehercultiveerde
delen bleven plassen achter zoals
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de IJsbaan- en Eendenplas; deze
stammen al van de jaren ’40 en ’50
(Kurstjens e.a. 2011).
Door de ligging aan de voet van de
Grebbeberg kent het gebied zowel
dynamiek en overstromingsinvloeden
vanuit de rivier als het uittreden van
kwel van de hoge gronden. Het
gebied wordt extensief (jaarrond)
begraasd met Konikpaarden en
Gallowayrunderen.

Fig. 2.28: Inrichtingsschets De Blauwe Kamer.

Initiatiefnemer

Stichting Het Utrechts Landschap

Wijze van samenwerken

Samenwerking met kleiwinners waaronder Delgromij

Oppervlakte nieuwe natuur

120 hectare

Uitvoeringsperiode

1986 - 1992

Hoeveelheid klei

Ca. 100.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

Neutraal

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

Onbekend

Nevengeul

1,3 km

Ondiep water

37 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

20.400 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

1.632 kg per jaar

45

PALMERSWAARD

(OUD)

Fig. 2.29: Winterbeeld Palmerswaard.

De Palmerswaard ligt aan de
noordkant van de Nederrijn op de
rechteroever bij Rhenen. Aan de
noordzijde grenst het gebied aan de
voet van de stuwwal van de Utrechtse
Heuvelrug, die hier als een circa 10
meter hoge steilrand oprijst.
Palmerswaard

(oud)

In het westelijk deel is tussen 1992
en 1999 een deel uitgegraven voor
kleiwinning voor de baksteenindustrie,
waardoor een landschap met slenken,
bulten, waterplassen en eilandjes is
ontstaan.
Palmerswaard

(nieuw)

In de Palmerswaard wordt ruimte
gegeven aan de ontwikkeling van
grootschalige riviernatuur. In het
plan zijn een eenzijdig aangetakte
nevengeul aangelegd, natuurlijke
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rivieroevers en een aantal poelen
langs de voet van de stuwwal. De
waterkwaliteit van de oude kleiplassen
is behoorlijk goed en om die te
behouden is ervoor gezorgd dat de
plassen niet vaker overstromen.
De komende jaren worden enkele
uiterwaarden langs de Nederrijn
ingericht als natuurgebied. Dit
gebeurt in het kader van het project
Uiterwaarden Nederrijn, in opdracht
van de provincie Utrecht. De regie
voor de planvorming en uitvoering
ligt bij Gebiedscoöperatie O-gen en
Stichting Het Utrechts Landschap is
daarbij intensief betrokken.

Fig. 2.30: Inrichtingsschets de Palmerswaard(Oud).

Initiatiefnemer

Hak & Delgromij

Wijze van samenwerken

Private ontwikkeling

Oppervlakte nieuwe natuur

28 hectare

Uitvoeringsperiode

1990 - 1995

Hoeveelheid klei

560.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

Onbekend

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

2 km

Nevengeul

N.v.t.

Ondiep water

Ca. 10 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

4.760 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

381 kg per jaar
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PALMERSWAARD

48

(NIEUW)

Fig. 2.31. Foto Palmerswaard.

Fig. 2.32: Inrichtingsschets de Palmerswaard(Nieuw).

Initiatiefnemer

O-GEN namens Stichting Het Utrechts Landschap &

Provincie Utrecht

Aannemer

V/d Wetering

Wijze van samenwerken

Openbare aanbesteding UAVGC

Oppervlakte nieuwe natuur

37 hectare

Uitvoeringsperiode

2016 - Heden (in 2 fasen)

Hoeveelheid klei

7.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

1,9 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

2 km

Nevengeul

1 km

Ondiep water

Ca. 12 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

2.890 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

231 kg per jaar
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AMERONGEN

(OOST)

Fig. 2.33: Foto Amerongen oost

Tussen het voormalige
steenfabrieksterrein bij Elst en de stuw
van Amerongen ligt de Amerongse
Bovenpolder. Deze uiterwaard is in
het kader van het project Noordoever
Nederrijn geleidelijk omgevormd tot
natuurreservaat. Door klei af te graven
zijn zowel in het westelijke als het
oostelijke deel van de Amerongse
Bovenpolder moerassen ontstaan,
die worden gevoed door kwelwater
vanuit de Utrechtse Heulvelrug. Door
het kwelwater staan deze delen
gedurende een groot deel van het
jaar onder water. Een afwateringssloot
maakt het mogelijk de waterstand in
de moerassen te reguleren.
Dit project maakte deel uit van
Europese afspraken voor verbetering
van de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn
Water). De uitvoeringskosten zijn
betaald door Rijkswaterstaat vanuit dit
programma en door subsidie vanuit
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INTERREG(1). Daarnaast financiert
de Provincie Utrecht een aantal
maatregelen specifiek voor een
aantal doelsoorten, onder andere het
kwelmoeras in het oosten van het
gebied.
Het graven van de kwelgeul was ook
onderdeel van het NURG-programma
(Nadere Uitwerking Rivieren Gebied)
van het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie. DLG
zorgde voor de uitvoering.
Door de genomen maatregelen zijn
geschikte leefgebieden ontstaan voor
amfibieën, kleine zoogdieren, insecten
en moerasvogels. Een uitkijktoren
geeft zicht op de Bovenpolder, de
Nederrijn en Kasteel Amerongen.
(1) INTERREG: Een Europese subsidieregeling die
mogelijkheden biedt om internationaal samen te werken in
duurzame projecten. Ook stimuleert INTERREG samenwerking
in Europa voor meer innovatiekracht en een beter milieu.

Fig. 2.34: Inrichtingsschets Amerongen oost

Initiatiefnemer

Provincie Utrecht, DLG & Stichting Het Utrechts
landschap

Aannemer

Boskalis & V/d Wetering

Wijze van samenwerken

Gezamelijke opdrachtgeverschap

Oppervlakte nieuwe natuur

40 hectare

Uitvoeringsperiode

2000 - 2016

Hoeveelheid klei

Ca. 260.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

N.v.t.

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

N.v.t.

Nevengeul

N.v.t.

Ondiep water

13 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

6.800 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

544 kg per jaar
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AMERONGEN

52

(WEST)

Fig. 2.35: Luchtoto Amerongen west

Fig. 2.36: Inrichtingsschets Amerongen west

Initiatiefnemer

DLG namens Provincie Utrecht & Staatsbosbeheer

Aannemer

Boskalis, V/d Wetering in samenwerking met Delgromij (afnemer klei)

Wijze van samenwerken

Gezamelijke opdrachtgeverschap

Oppervlakte nieuwe natuur

17 hectare

Uitvoeringsperiode

2007 - 2010

Hoeveelheid klei

Ca. 180.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

N.v.t.

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

N.v.t.

Nevengeul

N.v.t.

Ondiep water

5 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

2.890 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

231 kg per jaar
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SANDENBURGERWAARD

Fig.2.37: Foto Sandenburgerwaard.

Oostelijk van Wijk bij Duurstede
ligt de Sandenburgerwaard, een
uiterwaard van de Nederrijn.
Stichting Het Utrechts Landschap
heeft hier agrarische gronden
verworven voor natuurontwikkeling.
Het afgraven van het kleidek tot
op de zandondergrond levert hier
een uitstekende uitgangspositie
voor natuurontwikkeling. Aan de
dijkzijde ligt de zandondergrond
lager, waardoor hier een moerassige
geul ontstaat. De waardevolle, oude
kleitputjes blijven behouden. Door
het verwijderen van de kade aan de
Gravenbol neemt de rivierdynamiek in
de Sandenburgerwaard toe.
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Het project levert niet alleen direct een
bijdrage aan hoogwaterveiligheid, ook
is een deel van de klei ingezet voor
dijkverbetering van de Grebbeliniedijk.
De rest is geleverd aan de keramische
industrie.

Fig.2.38: Inrichtingsschets Sandenburgerwaard.

Initiatiefnemer

Delgromij

Onderesteund door

Het Utrechts Landschap

Wijze van samenwerken

Private natuurontwikkeling

Oppervlakte nieuwe natuur

11 hectare

Uitvoeringsperiode

2008 - Heden

Hoeveelheid klei

Ca. 150.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie en dijkenklei

Waterstandseffect

Ca. 9 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

1 km

Nevengeul

0,5 km

Ondiep water

2,5 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

1.870 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

150 kg per jaar
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IJs
projecten aan de
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Fig.2.39: De IJssel

ssel
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VAALWAARD

Fig.2.40: Foto gerealiseerde geulen in de Vaalwaard door kleiwinning.

In een typisch Nederlands
rivierenlandschap ligt aan de voet van
het Veluwemassief de Vaalwaard,
een smalle uiterwaard langs de
IJssel, nabij Giesbeek. In het gebied
is recent klei en zand afgegraven om
de stromingsdynamiek te vergroten.
Bij hoogwater moeten de ontstane
geulen gaan meestromen, hetgeen
ruimte schept voor de ontwikkeling
van een meer gevarieerde uiterwaard.
Het creëren van een instroomopening
en de aanleg van een geleidedam
leidt in combinatie met een verlaagde
oeverzone tot een meer avontuurlijk
landschap.
De Vaalwaard is van grote betekenis
voor ganzen en steltlopers. Op
de hogere delen zijn her en der
stroomdalvegetaties met kruisdistel
aanwezig. In de lagere delen
broedt soms een kwartelkoning.
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De knotwilgen zijn belangrijk als
broedplaats voor onder andere
steenuilen en vormen een
kenmerkend element in het gebied.
Als vogelrustgebied is de Vaalwaard
niet toegankelijk voor publiek.
Het gebied scoort erg goed
op landschapsversterking en
natuurontwikkeling. Specifiek komt dit
neer op 52 hectare extra natuur en 1
kilometer geulen.

Fig.2.41: Inrichtingsschets de Vaalwaard.

Initiatiefnemers

Natuurmomumenten & Ballast Nedam

Aannemer

Delgromij (grondwerk, klei & zand)

Wijze van samenwerken

Publiek private samenwerking

Oppervlakte nieuwe natuur

17,4 hectare

Uitvoeringsperiode

2012 - 2016

Hoeveelheid klei

Ca. 75.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

Neutraal

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

3 km

Nevengeul

1,5 km

Ondiep water

3 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

2.958 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

237 kg per jaar
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RHA BREUKINK

Fig.2.42: Foto verlaagd winterbed Rha Breukink.

Langs de IJssel, tegenover de
Geldersche Toren bij Rha, ligt een
gebied dat eigendom is van Breukink.
Door het winnen van klei wordt deze
brede, agrarisch beheerde uiterwaard
verlaagd opgeleverd, met kansen voor
foeragerende en broedende wateren weidevogels en steltlopers. Een
extensief beheer en een uitgestelde
maaidatum met naweiden draagt zorg
voor gunstige broedomstandigheden
voor weidevogels.
Het beheer van het gebied is na
uitvoering gericht op het open
houden van het verlaagde terrein.
Door het verwijderen van bos- en
struweelopslag wordt verlanding
en verruiging voorkomen. Hierdoor
ontstaat extra biodiversiteit in en
rondom de geul.
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De extra geullengte betekent
een positieve bijdrage aan
KRW-maatregelen.

Fig.2.43: Inrichtingsschets Rha Breukink.

Initiatiefnemer

A.J. Breukink

Aannemer

Delgromij

Wijze van samenwerken

Private samenwerking

Oppervlakte nieuwe natuur

4 hectare

Uitvoeringsperiode

2017- heden

Hoeveelheid klei

Ca. 32.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

1,2 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

Plas/dras/ondiep water ten behoeve van water- en weidevogels

Nevengeul

Geul van 700 meter ondiep water

Ondiep water

Ca. 2,5 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

Onbekend

Reductie ammoniak (in lucht)

Onbekend
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RAMMELWAARD

Fig.2.44: Foto geul met dood hout in de Rammelwaard.

De Rammelwaard is gelegen aan
de IJssel ter hoogte van Voorst en
hier zijn maatregelen uitgevoerd voor
de tweede fase Kaderrichtlijn Water
(KRW). Door het nemen van allerlei
maatregelen ontstaan meer natuurlijke
landschappen waar planten, vissen en
bijzondere insecten, die oorspronkelijk
bij riviergebieden horen, graag
verblijven en zich voortplanten.
Voorbeelden van deze maatregelen
zijn:
•
•
•
•
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Verflauwen van de oevers;
Graven van geulen;
Verwijderen van de 			
bovengrond;
Creëren van steilranden.

Water van goede kwaliteit is
daarnaast ook belangrijk voor
drinkwaterbereiding, beregening van
de akker- en landbouwpercelen en
drinkwater voor vee en andere dieren.
De maatregelen voor de 2e fase
bestaan uit:
•
•
•
•
•

Het verwijderen van stortsteen;
Het aanbrengen van dood hout;
Aanleggen van oeverwallen/		
kades;
Het aanleggen of aantakken
van (neven)geulen;
Het aanleggen van drempels.

Bij de graafwerkzaamheden in de
Rammelwaard (en Reuversweerd) is
naar schatting 70.000 m³ keramische
klei vrijgekomen. Het merendeel is als
dijkenklei benut. Deze maatregelen
worden, naast de bovengenoemde
2 locaties, uitgevoerd op zo’n 24
locaties langs het gehele IJssel-traject,

waardoor het waterstandseffect
niet eenduidig is aan te geven.
Vermoedelijk is dit ongeveer neutraal.
Uitgangspunt is vooral de extra
waarde aan landschap, natuur en
biodiversiteit.

Fig.2.45: Inrichtingsschets Rammelwaard.

Initiatiefnemer

Waterschap Vallei en Veluwe namens Rijkswaterstaat

Aannemer

Ploegam & V/d Biggelaar

Wijze van samenwerken

Aanbesteding

Oppervlakte nieuwe natuur

15 hectare

Uitvoeringsperiode

2016 - 2017

Hoeveelheid klei

Ca. 70.000 m3

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie en dijkenklei via Delgromij

Waterstandseffect

Neutraal

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

11 km

Nevengeul

6 km

Ondiep water

14 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

2.550 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

204 kg per jaar
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HOOGE WAARD

Fig.2.46: Foto Olsterwaarden.

Langs de IJssel, ter hoogte van
Olst en Welsum ligt het project
IJsseluiterwaarden Olst.
Het belangrijkste doel van dit project is
een grotere veiligheid bij hoog water.
Een van de deelprojecten waarbinnen
deze doelstelling is uitgevoerd is de
Hooge Waard door de aanleg van
nevengeulen in het gebied. Daarnaast
zijn er soortgelijke werkzaamheden
uitgevoerd in de Fortmonderwaard
en de Welsumerwaard. Binnen het
gehele project kreeg ook de natuur
met de aanleg van nevengeulen
meer ruimte, waardoor zich hier volop
riviergebonden planten en dieren
zullen vestigen. Aan de recreant is
ook gedacht. Door de aanleg van
een vissteiger, een brug en diverse
wandel- en fietsroutes én een bijdrage
aan de realisatie van het Infocentrum
IJssel bij Den Nul, kan iedereen het

64

gebied beter dan ooit beleven.
Het project is uiteindelijk in zes
verschillende fases uitgevoerd.
De deelgebieden Duursche
Waarden, Noordelijke Roetwaard,
Oenerdijkerwaarden, De Zaai en De
Enk zijn voor 2016 al afgerond. Najaar
2016 was het laatste deelgebied
Welsumerwaard Zuid klaar. In
totaal werd er ruim 2 miljoen m³
grond ontgraven en 255 ha nieuwe
natuur ontwikkeld. De hoeveelheid
keramische klei was circa 60.000 m³.

Fig.2.47: Inrichtingsschets Olsterwaarden.

Initiatiefnemer

Dienst Landelijk Gebied (namens Ministerie van EZ/I&M)

Aannemer

Roelofs, Oosterhuis & Delgromij

Wijze van samenwerken

Aanbesteding i.h.k.v. NURG

Oppervlakte nieuwe natuur

30 hectare

Uitvoeringsperiode

2013 - 2015

Hoeveelheid klei

Ca. 60.000 m³

Toepassing van de klei

Bouwkeramische industrie

Waterstandseffect

Circa 7 cm verlaging

Natuurvriendelijke oever
(KRW)

2 km

Nevengeul

4,2 km

Ondiep water

18,6 hectare

Reductie stikstof (CO2) in bodem

5.100 kg per jaar

Reductie ammoniak (in lucht)

408 kg per jaar
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Fig.3.1: Kleiwinning in uitvoering.
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CONCLUSIE
“Natuurmonumenten wil de diversiteit en veerkracht
van riviernatuur langs de Maas versterken. Natuurlijke
landschapsvormende processen en rivierdynamiek
krijgen weer meer ruimte langs de Maas. Een goede
doorstroom van hoogwater in de uiterwaarden is
daarbij ontzettend belangrijk. Door een juiste inrichting
en natuurbeheer kunnen de hoogwaterveiligheid
van bewoners van het aangrenzende binnendijkse
gebied beter geborgd worden. Door rivier verruimende
maatregelen wordt de afvoercapaciteit vergroot én
ontstaan er nieuwe kansen voor natuur en landschap.
Natuurontwikkeling en kleiwinning zijn hierbij een
ijzersterke combinatie.”

“De tijd dat kleiwinning leidde tot kleiputten met steile
oevers of agrarisch gebied met weinig biodiversiteit
ligt ver achter ons. De bakens werden verzet toen
halverwege de jaren negentig ARK Natuurontwikkeling,
het Wereld Natuur Fonds en de kleiwinners de handen
ineen sloegen. Dankzij de winning van klei zijn bijvoorbeeld de Millingerwaard en de uiterwaarden bij Slot
Loevestein ingericht.

Fons Mandigers
Gebiedmanager Natuurmonumenten

Petra Souwerbren
Directeur ARK Natuurontwikkeling

In de voorgaande hoofdstukken
is een selectie van rivierprojecten,
bestaande uit 18 verschillende
projecten langs de Grote Rivieren
aan de orde gekomen, waar klei in
belangrijke mate heeft bijgedragen
aan de inrichting. Bij een aantal van
deze projecten heeft kleiwinning zelfs
gedurende verschillende periodes en/
of in verschillende deelgebieden een
leidende rol gespeeld. In bijvoorbeeld
de Palmerswaard, de Amerongse
Bovenpolder en in de Millingerwaard is
dit het geval.
Uit de inventarisatie bijkt dat
kleiwinning eigenlijk vier ‘winnaars’
telt; de waterstand, de bouw, het
gebied en de natuur; en daarmee
de maatschappij. geconcludeerd
wordt dat klei een duurzaam
gewonnen grondstof is met een groot
beschermend karakter.
Ook kwantitatief blijkt dat kleiwinning
indrukwekkende cijfers oplevert binnen
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Deze gebieden hebben zich ontwikkeld tot prachtige
natuurgebieden met een grote soortenrijkdom en daar
is ARK Natuurontwikkeling trots op. Bouwen met de
baksteen is bouwen aan het landschap!”

de 18 projecten als het gaat om gegenereerde natuurwaarden sinds het jaar
2000;

•

Oppervlakte nieuwe natuur: 1.800 hectare.

•

Hoeveelheid gewonnen klei: 5,5 miljoen m³ (keramische) klei.

•

Gerealiseerd waterstandseffect: 40 cm waterstandsdaling.

•

Extra lengte natuurvriendelijke oever: 70 km.

•

Gerealiseerde lengte nevengeul: 35 km

Agrarische gronden die door kleiwinning - al dan niet in combinatie met
zandwinning - zijn omgevormd tot natuur. Met deze functieverandering is
gemiddeld een daling van de grondwaarde van 85% gemoeid.

De klei die in de uiterwaarden is gewonnen ten behoeve van de (bouw)
keramische industrie of die als dijkenklei is ingezet.

Het verlagen van het winterbed zorgt voor meer ruimte voor de rivier. De
genoemde projecten zorgen in totaal voor een waterstandsverlaging van 40 cm
bij maatgevend hoogwater (MHW). Maatgevend hoogwater is een waterstand
die theoretisch eens in de 1250 jaar voorkomt.

Bij kleiwinning zijn vele oevers volgens een flauw talud aangelegd, welke
waardevol zijn voor aquatisch gebonden flora en fauna.

Door kleiwinning zijn vele nevengeulen aangelegd. Een nevengeul is een min of
meer parallel aan de hoofdstroom van een rivier lopende watergang. De rivieren

“Sinds bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie het
prijswinnende ‘Plan ooievaar’ uitkwam, in 1986, is
de natuur in en langs onze rivieren er geweldig op
vooruit gegaan. Op een slimme manier is gekozen
voor een combinatie van ruimte geven aan de rivier
(hoogwaterveiligheid) en natuurontwikkeling, met
veel ruimte voor recreatie. Met een goed ontwerp is
kleiwinning nu veelal geen bedreiging meer, maar juist
een uitkomst en economische drager. Ook voor de
toekomst biedt dit nog volop kansen.”

“Utrechts Landschap heeft met ‘De Blauwe
Kamer’ veel ervaring opgedaan met vernieuwende
natuurontwikkeling langs de rivieren. En het succes
daarvan, ook langs een minder dynamische rivier als
de gestuwde Nederrijn, in samenhang met de Utrechtse
Heuvelrug.”
Hendrike Geessink
Hoofd beleid & planvorming Utrechts Landschap

Gelderse Natuur en Milieufederatie
(GNMF)

in Nederland bestonden vroeger voor een belangrijk deel uit nevengeulen. Oude
nevengeulen zijn vaak door menselijk ingrijpen of op natuurlijke wijze geheel of
gedeeltelijk verland. Door kleiwinning worden deze oude patronen vaak weer
zichtbaar.

•

Extra oppervlak ondiep water: 330 hectare

Kleiwinning in het rivierengebied beperkt zich tot het reliëfvolgend afgraven van
het kleipakket, waardoor veelal ondiep water (tot 3 meter) ontstaat. Doordat
in ondiep water licht tot de bodem kan doordringen ontstaat een zuurstofrijk
systeem met veel plantengroei. Het water warmt bovendien snel op en is
daardoor uitstekend opgroeihabitat voor bijvoorbeeld vissen en insecten.

“ De alliantie tussen rivierverruiming,
natuurontwikkeling en kleiwinning
is een perfecte motor voor verdere
duurzame ontwikkeling van het
Nederlands rivierengebied met veel
meerwaarde voor de maatschappij
en leverantie van maatschappelijk
verantwoorde delfstoffen voor de
Nederlandse bouw.”

•

Reductie stikstof (CO2) uitstoot: 283.458 kg per jaar
Op basis van mestgiftenkengetallen afkomstig van het Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) wordt per hectare 170 kg stikstof per jaar
toegediend. Doordat veel gebieden door kleiwinning wordt omgevormd naar
natuur is als gevolg van kleiwinning sprake van een duurzame reductie van de
stikstof in de bodem.
•

Reductie ammoniak uitstoot: 22.677 kg per jaar.

Van de eerder genoemde hoeveelheid stikstof komt uiteindelijk 8% vrij in de
vorm van ammoniak (NH³) bij het bemesten van grond. Door de omvorming van
landbouw naar natuur is als gevolg van kleiwinning sprake van een duurzame
verbetering van de luchtkwaliteit.
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Fig. 4.1: Geulenpatroon in de Vaalwaard .
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: K3Delta, Geulenpatroon door kleiwinning
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Dit rapport geeft aan de hand van 18 projecten onderbouwing en inzicht in de
maatschappelijke meerwaarde van kleiwinningen langs de Grote Rivieren.
De alliantie tussen rivierverruiming, natuurontwikkeling en kleiwinning blijkt een
perfecte motor voor duurzame ontwikkeling van het Nederlands rivierengebied.
Het geeft veel meerwaarde voor de maatschappij én een duurzame en hernieuwbare
grondstof voor de productie van bouwkeramiek. Baksteen, straatbaksteen en de
keramische dakpan gaan vervolgens een lang leven tegemoet in bouwwerken.

