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Verhalen achter archeologische vondsten in Ruimte voor de Rivier-gebieden.
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Vijf vragen over het Deltaprogramma.
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‘Dankzij de uiterwaardvergraving in de Bossewaard krijgt niet alleen de rivier, maar ook de natuur letterlijk meer speelruimte’, aldus Carin Laarman.
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Lek onder de loep
Rivierverruimingen in vijf uiterwaarden, twee dijkverbeteringsprojecten én ruimte voor natuur en recreatie. Dat is kortweg
wat er langs de Lek staat te gebeuren in het kader van
Ruimte voor de Rivier. De voorbereidingen starten dit jaar,
in 2014 gaat de schop in de grond. Wat vinden de bewoners
van de ingrepen? ‘Het wordt tijd’, reageert Carin Laarman
uit Nieuwegein.

‘I

n 1995 zag ik de Lek tot een meter onder
de kruin van de winterdijk staan. Een
enorm machtige waterstroom, echt een
opgezwollen rivier.’ Daarmee stipt Carin
treffend de twee gezichten van de Lek aan.
De 62 kilometer lange rivier – die ter hoogte
van Wijk bij Duurstede het verlengde vormt
van de Nederrijn – is doorgaans kalm.

Drie stuwen regelen de waterstand en
maken de rivier bevaarbaar. Maar als de
stuwen open gaan – en dat gebeurde begin
juni bijvoorbeeld tijdens het hoogwater –
dan gaat de rivier flink stromen. Via de
Nederrijn-Lek worden dan grote hoeveelheden water afgevoerd naar zee, meer
zelfs dan via de IJssel.

Ingwer (65)
Ruimere uiterwaarden
De dijken langs de Lek zijn cruciaal. Aan de
noordkant bijvoorbeeld beschermen ze een
gebied tot diep in de Randstad. Maar er is
meer nodig, denk maar aan de evacuatie van
de Betuwe in 1995, aan de zuidkant van de
Lek. Om voorbereid te zijn op hogere waterafvoeren in de toekomst, kan de Lek wel wat
ruimte gebruiken. Dat gebeurt in vijf uiterwaarden bij IJsselstein, Nieuwegein, Vianen
en Houten, onder de noemer Ruimte voor
de Lek. Hier worden geulen aangelegd. Daarnaast wordt de toegangsdam bij stuweiland
Hagestein verlaagd, zodat de Lek hier bij hoogwater gemakkelijker overheen kan stromen.
Nieuwe brug in de Pontwaard
Een van de uiterwaarden die op de schop
gaat is de Pontwaard bij Vianen, aan de zuidVervolg op pagina 2

Slimme dijkverbetering
Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat
gaan volgend jaar voor het eerst geotextiel
toepassen bij dijkverbeteringen. Deze
oplossing kan een goed alternatief zijn voor
het verbreden van dijken of het aanbrengen
van damwanden. Het is goedkoper, eenvoudig aan te brengen en neemt geen
extra ruimte in. Kortom: een slimme dijkverbetering met minder impact voor de
omgeving. Het geotextiel wordt verticaal in
de dijk aangebracht. Dit kunststof weefsel
is vergelijkbaar met worteldoek en werkt als

In beeld: acht Europese rivieren,
die vriend én vijand zijn van de stad.

een soort filter: het water kan erdoorheen,
de gronddeeltjes blijven onder de dijk. Op
die manier kan uitspoeling van zand onder
een dijk worden voorkomen. De geotextieltoepassing wordt uitgevoerd op vier plaatsen aan de Rijn- en Lekdijk tussen Opheusden en Vianen, als onderdeel van de
dijkverbeteringen langs de zuidkant van de
Lek en Nederrijn. Op deze plekken is rivierverruiming niet mogelijk. ~

Ingwer de Boer is met pensioen, hij was
sinds 2006 de programmadirecteur van
Ruimte van de Rivier. Wat vindt Ingwer
van deze Waterstand? ‘Reacties van
bewoners vind ik altijd ontzettend leuk
om te lezen, zoals in het artikel over de
Lek. Mooi dat hierin ook de kansen voor
natuur en recreatie worden belicht en dat
Carin Laarman en Dick Kerkhof er zo
enthousiast over zijn. Zoiets kun je alleen
maar hopen. Innovatie is één van mijn
stokpaardjes, dus de stukjes over slimme
dijkverbetering en de fietsexcursie in
Deventer heb ik met plezier gelezen. De
interviews over archeologie springen er
voor mij ook uit. Ik vind het goed dat de
vondsten niet als obstakel worden gezien,
maar juist als een mooie aanleiding om
onze geschiedenis tot leven te brengen.
Trots ben ik verder op In Beeld. Aardige
rivierweetjes voor het publiek en voor mij
persoonlijk een mooi overzicht van de
internationale partners waarmee we vijf
jaar kennis hebben uitgewisseld.’
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kant van de Lek. Hier wordt een geul gegraven, op de plek van een oude loop van de Lek.
Er komt een brug over de nieuwe nevengeul.
En de uiterwaard krijgt een aantal recreatieve
trekpleisters, zoals een camperstandplaats
(met vier plekken), een passantenhaven en een
terp, waarop de Stichting Wipkorenmolen een
wipkorenmolen wil bouwen. Daarnaast krijgt
de Pontwaard nieuwe riviernatuur, zoals een
moerasgebied, ooibos en verschillende soorten
nat en droog grasland.’

versterken. Dat gaat ook gebeuren op twee
plekken langs de Lek: tussen Schoonhovenseveer en Langerak en tussen Hagestein en
Opheusden (deels Nederrijn). Het gaat om
dijken die niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen. Beide dijkverbeteringen zijn in voorbereiding, de uitvoering start
vanaf volgend jaar.

een hobby en ik heb daar deels mijn werk
van kunnen maken, als vegetatieonderzoeker. Ik bekijk de herinrichting dus vooral
vanuit dat oogpunt. Dat de prachtige meidoorns, wilgen en essen langs de kades deels
moeten verdwijnen is spijtig. Maar ik zie ook
kansen. De natuur kan zich verjongen en
daar verheug ik me nu al op! De vogels die
op de vers gegraven geul afkomen, zoals de
lepelaar, grutto, tureluur en de bruine kiekendief. En de pioniervegetatie die ontstaat,
zoals vlooienkruid, slijkgroen, bruin cypergras en misschien spindotterbloem...’

Geul in de achtertuin
De Pontwaard is de achtertuin van Dick
Kerkhof (62) uit de Buitenstad, een buitendijks gebied, gelegen op een langgerekte
terp. ‘De geul komt op zo’n 55 meter van
mijn huis te liggen. Ja, de aanleg zal vast wat
overlast geven. Maar dat de aannemers de
grond via schepen gaan afvoeren stelt me
wel gerust. Wat me meer zorgen baart, is
dat er een rechtstreekse verbinding met de
Lek ontstaat. De Pontwaard zal hierdoor
eerder en vaker onder water komt te staan.
Is de kade hier wel op berekend? Dat zullen
we in de gaten moeten houden.’

Dijkverbetering simpel?
Simpel toch, een dijkverbetering? Dat is een
misvatting, zo vertelt Frans van den Berg van
Waterschap Rivierenland. Het waterschap
is verantwoordelijk voor drie grote dijkverbeteringsprojecten langs de zuidzijde van
de Lek en Nederrijn, waaronder de twee
bovengenoemde Ruimte voor de Rivierprojecten (zie kader). ‘Er gaat veel technisch
onderzoek aan vooraf. En je werkt letterlijk in
de voortuin van mensen, dus dat vergt heel
veel (individuele) afstemming. Voor die
omgeving is het lastig te bevatten dat er
wéér een dijkverbetering aankomt, terwijl
de afrondende werkzaamheden van de vorige
dijkverbetering soms nog bezig zijn. We
proberen dijkverbeteringen “robuust” te ontwerpen, zodat ze lang meegaan. Maar
nieuwe klimaatinzichten en veiligheidsnormen vragen soms om snellere aanpassingen.’ Trots is Frans van den Berg op de
toepassing met geotextiel (zie berichtje op
pagina 1), die het waterschap volgend jaar
gaat doen. ‘Die innovatieve methode zou
de impact van een dijkverbetering voor de
omgeving enorm verminderen, ik kijk dan
ook met veel interesse uit naar de resultaten.’

Keurslijf
Dick snapt de noodzaak van zo’n geul wel.
‘Rivieren hebben zich gedurende de eeuwen
steeds verlegd. Maar door de bedijking
hebben we het water in een keurslijf
gedwongen. Dan ontkom je er niet aan
om de uiterwaarden af en toe te vergraven
om de rivier de ruimte te geven.’
Lintbebouwing
Die ruimte is er op veel plekken langs de Lek
(en Nederrijn) echter niet. De uiterwaarden
zijn er smal en dijken en huizen liggen dicht
tegen de rivier, je vindt er de karakteristieke
lintbebouwing. Daar kun je geen geulen
graven en moet je noodgedwongen de dijk

Natuurverjonging
Dick groeide op langs de Lek. ‘De rivier heeft
mij gevormd. Plant en (rivier)natuur werden

Artist impression van de Pontbrug over de nieuwe nevengeul in de Pontwaard.

Bossenwaard
Terug naar Carin Laarman, in Nieuwegein.
Dat ze het hoog tijd vindt voor Ruimte voor
de Lek, heeft nog een reden. Ze is vrijwilligster bij het IVN, (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) en bedenker van
het plan om in de Bossenwaard speelnatuur
voor kinderen te ontwikkelen. Een plan dat
door de gemeente Nieuwegein vervolgens
samen met bewoners, het IVN, de Vogelwacht en Staatsbosbeheer is uitgewerkt.
‘Dankzij de uiterwaardvergraving krijgt niet
alleen de rivier, maar ook de natuur letterlijk

Ontwerp: NEY + partners/BXL

Ruimte voor de Rivierprojecten langs Nederrijn
en Lek:
• Uiterwaardvergravingen in de
Bossenwaard, Mijnsherenwaard &
Pontwaard, Vianense Waard,
Ossenwaard en ’t Waalse Waard:
het project Ruimte voor de Lek.
• Dijkverbeteringen tussen Schoonhovenseveer en Langerak. En tussen
Hagestein en Opheusden (deels ook
Nederrijn).
Daarnaast voert het waterschap
Rivierenland langs de Lek nog een
dijkverbeteringsproject uit tussen
Kinderdijk en Schoonhovenseveer,
maar dit valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Langs de Nederrijn vinden in het kader
van Ruimte voor de Rivier verder nog
vier uiterwaardvergravingen plaats en
een obstakelverwijdering.

meer speelruimte. Echt geweldig dat de
provincie, gemeente Nieuwegein en Rijkswaterstaat dit initiatief hebben opgepakt.’
Speelnatuur
In de speelnatuur kunnen kinderen straks
(in 2015) door wilgentunnels kruipen, in
een padendoolhof ronddolen, over stapkeien
lopen en op een touwbrug balanceren. Carin:
‘Kortom: lekker rommelen. Ik koester goede
jeugdherinneringen aan spelen langs de rivier,
dat gun ik ieder kind. En ze steken er ook
nog iets van op, in de speelnatuur kunnen
kinderen de bijzondere getijdewerking van
de Lek ervaren; het verschil tussen hoogen laagwater.’ Ongeveer een vijfde van de
Bossenwaard wordt speelnatuur. Daarnaast
krijgt de Bossenwaard wandelpaden, uitzichtpunten en een vogelkijkscherm. Dit stemt
Carin blij. ‘Ik wandelde laatst bij Everdingen,
waar de rivier al meer ruimte heeft gekregen
en daarmee de natuur. Prachtig hoe de riviernatuur hier beleefbaarder is geworden. Een
mooie voorbode van wat de Bossenwaard te
wachten staat.’ ~
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In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren
steeds minder ruimte gekregen. De rivieren
liggen ingeklemd tussen steeds hogere
dijken en achter die dijken wonen steeds
meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling
het land achter de dijken lager komen te liggen.
Bovendien regent het vaker en harder waardoor
rivieren steeds meer water moeten verwerken.
De regering neemt daarom maatregelen om
in de toekomst het rivierengebied beter te
beschermen tegen overstromingen. De rivier
krijgt op 34 plaatsen meer ruimte. Deze
projecten vormen samen het Programma
Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat
samen met regionale overheden zorgt voor de
veiligheid van circa vier miljoen Nederlanders.
Naast veiliger wordt het rivierengebied ook
mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt
het meer ruimte aan natuur en recreatie.
Programma Ruimte voor de Rivier is een
samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat,
gemeenten, provincies en waterschappen.

Kort nieuws
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Wateroverlast
zet spotlights op
Ruimte voor Rivier

Uitvoering Ruimte
voor de Rivier IJsseldelta stap dichterbij
Met een druk op de knop startte minister Schultz van
Haegen van Infrastructuur en Milieu een animatiefilm
over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Dat deed ze
ter gelegenheid van de ondertekening van de realisatie- en
samenwerkingsovereenkomst tussen dertien overheden op
3 juni jl. Hiermee is de uitvoering van de zomerbedverlaging
Beneden-IJssel en rivierverruiming Reevediep (voormalige
naam: bypass Kampen) een stap dichterbij gekomen.
De schop gaat naar verwachting in januari 2015 in de grond.
‘Water is al eeuwen vriend en vijand van de IJsseldelta.
Met Ruimte voor de Rivier zetten we een historische stap
om het wonen en werken in de IJsseldelta ook in de toekomst
mogelijk te maken’, zei Schulz bij de ondertekening. ~

1

Bekijk de animatiefilm op www.ruimtevoorderivier.nl,
nieuwsarchief, bericht 3 juni 2013.

Er is al een speciale Wikipedia-pagina aan gewijd: “De overstromingen in Centraal Europa 2013”. Eind mei en begin
juni werden onder andere Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en
Hongarije getroffen door het wassende water, waardoor in
totaal 23 slachtoffers vielen. In Duitsland leidde het tot twee
dijkdoorbraken, ruim 25.000 evacuees, circa 11 miljard euro
schade. De overstromingen brachten een stroom aan publicaties over Ruimte voor de Rivier teweeg. De Duitse minister
van Milieu bijvoorbeeld pleit voor “Raum für die Flüsse”
en Angela Merkel noemde het in de Bundestag (het Duitse
parlement). In een documentaire van ZDF over het hoogwater komt Ruimte voor de Rivier aan bod en wordt uitgelegd hoe Nijmegen zich wapent tegen overstromingsgevaar.
Ook in eigen land was er lof voor Ruimte voor de Rivier.
Nieuwsuur bijvoorbeeld bracht het verhaal ‘Hoe Nederland
de voeten droog houdt’. En weervrouw Margot Ribberink,
die zelf moest wijken voor de rivierverruiming in Nijmegen,
zei in Knevel & Van den Brink: ‘Ruimte voor de Rivier is een
prachtig project.’ ~
Lees, bekijk en beluister alle media-aandacht in het nieuwsoverzicht op www.ruimtevoorderivier.nl, van 7 t/m 14 juni 2013.

9.22 minuten
poldergeschiedenis

Crash
Vroege vogels kregen op 7 juli een bijzonder spektakel
voorgeschoteld tijdens het jaarlijkse buitentheaterfestival Deventer op Stelten. Locatietheater Prins te Paard
speelde de voorstelling “Vlucht”. Starttijd: half 5 ‘s ochtends.
En een toepasselijke locatie was het: de uiterwaard nabij de
Deventer Wilhelminabrug. Hier vertelde Rutger Bergboer in
zijn rol als Amerikaanse piloot het verhaal van zijn crash in
de Tweede Wereldoorlog. Een crash die mogelijk samenhing
met één van de achttien bommen die hier in het voorjaar zijn
geruimd. Het uiterwaardenterrein voor Deventer op Stelten
is beschikbaar gesteld door aannemerscombinatie IJsselfront,
die in opdracht van waterschappen Groot Salland en Vallei
en Veluwe de Ruimte voor de Rivier-maatregelen bij Deventer
uitvoert. Volgend jaar liggen hier circa 70 meter brede geulen.
Dit betekent dat Deventer op Stelten moet uitzien naar een
nieuwe locatie. Misschien wel op of vanaf het water? ~
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Het moeras-/veengebied dat de Overdiepse Polder
750 jaar geleden was. Het leger arbeiders uit Rotterdam dat de Bergsche Maas heeft aangelegd. De eerste boeren die er in 1974 kwamen wonen. De komst van de Abraham Campbrug in 1978. En: het terpenplan. Deze rijke
historie en de vele gedaantewisselingen van de Overdiepse
Polder komen allemaal aan bod in het Overdiepse Polder
Journaal 2013. Op de video zien we Hans van Houwelingen
van de Heemkunde kring, voormalig bewoners Adje van
Beek en familie Bink, de heer Rekkers van de jachthaven en
waterschapsbestuurder Louis van der Kallen. ~
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Een linkje naar de video is te vinden in het nieuwsoverzicht
op www.ruimtevoorderivier.nl, bericht 30 mei 2013.

Toekomstig uitzicht
op dijken Reevediep
Hoe hoog worden ze nou, de toekomstige dijken
langs de hoogwatergeul het Reevediep? En waar
komen ze precies? Om dat duidelijk te maken, heeft het
project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta vijf portalen
geplaatst in de weilanden van Kamperveen. De bovenkant
van de portalen (4,80 meter +NAP) markeert de exacte
hoogte van de kruin van de dijk. Het plaatsen van de
portalen is in het verleden afgesproken met de bewoners
in de omgeving van de Noordwendige dijk.
Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen
de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is
bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van
de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer, en het
Vossemeer, naar het IJsselmeer. ~

foto: Rutger Hollander
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Kunststoel van
IJsselwilgen
De karakteristieke wilgen langs de IJssel bij Deventer die plaats moesten maken omdat Waterschap
Groot-Salland begon aan de ruimere IJssel, hebben een
nieuwe bestemming gekregen. Het wilgenhout is door
beeldhouwer/ontwerper Paul ten Voorde verwerkt tot
een kunststoel. Vrijdag 14 juni vond de officiële onthulling
plaats door wethouder Marco Swart en Joke Cuperus,
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat
Oost-Nederland. Hiermee werd de stoel ook direct
geschonken aan de Deventer bibliotheek, waar de stoel
te bewonderen is. ~
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Vanuit de hoogte
De veranderende omgeving bij Nijmegen en Lent kon
in juni op een wel heel bijzondere wijze beleefd worden. Vanuit de hoogte, in een reuzenrad! Het idee is afkomstig van de projectorganisatie Ruimte voor de Waal, die een
commerciële exploitant in de arm heeft genomen. Het witte
reuzenrad stond op de hoek van de Griftdijk-Zuid en zal
hopelijk snel terugkeren, afhankelijk van de planning van de
exploitant. Houd hiervoor de website www.ruimtevoordewaal.nl in de gaten. Een ritje kost 3 euro. ~
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Meer nieuws?
Kijk op www.ruimtevoorderivier.nl voor het complete en
actuele nieuwsoverzicht met o.a. de onderstaande berichten.
• De brug in de Tollewaard ontwikkelt zich in snel tempo
• Rondvaart Ruimte voor de Rivier in Gorinchem
• Buitenlandse studenten op bezoek bij Ruimte voor
de Rivier IJsseldelta
• Cobouw: ‘Ruimte voor de Rivier zet trend’ ~

04 Uitgelicht
Welke verhalen schuilen er achter de
archeologische vondsten in de Ruimte
voor de Rivier-gebieden? En hoe gaat
Ruimte voor de Rivier te werk bij
een vondst? Fotografie: Henri Cormont

Middeleeuws
containerschip
Zoals je nu gapend naar een reusachtig containerschip kijkt,
zo keken mensen in de Middeleeuwen ook de koggeschepen
na. Dat vermoedt althans Hans Brouwer van Rijkswaterstaat.
‘Geweldig dat er nu een vrijwel intact exemplaar is gevonden
in de IJssel bij Kampen.’

H

ans denkt ook dat het geen pretje
was om maandenlang op een
kogge te vertoeven. ‘Het waren
ongekend grote, lompe schepen
(acht bij twintig meter) die alleen voor de
wind konden varen en alle kanten op schommelden. Maar het was ‘t waard! De koggen
waren hierdoor opgewassen tegen de ruwe
Oostzee. En de handel met Oostzee-steden in
Denemarken en Zweden die hierdoor ontstond, heeft onze Hanzesteden grote welvaart
gebracht. Eigenlijk is het een onderbelicht

deel van onze zeehandelsgeschiedenis,
zonder de koggen was onze latere VOChandel wellicht nooit tot bloei gekomen.’
Middeleeuws watermanagement
Groot was daarom de opwinding toen er in juli
2011 tijdens bodemverkenning voor de zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel, vlakbij
Kampen een kogge werd gevonden. ‘Precies
op de plek waar regelmatig een replica overheen vaart! Moet je nagaan hoe bijzonder
dat is voor medewerkers van de Koggewerf

‘De kogge is gevonden precies op de plek waar deze replica regelmatig overheen vaart’, aldus Hans Brouwer.

Kampen, eigenaar van die replica’. Er zijn meer
kogges gevonden, maar de verwachting is dat
dit wereldwijd het best bewaarde exemplaar is.
Duikers vermoeden dat het schip geen lading
bevat. En in de buurt zijn nog twee scheepswrakken gevonden. We denken daarom dat de
kogge bewust is afgezonken om de loop van de
IJssel te beïnvloeden en de haven bij Kampen
bereikbaar te houden. Een vorm van middeleeuws watermanagement dus. Nee, we weten
dit (nog) niet zeker. Maar ik kan me gewoonweg niet voorstellen dat ie vlak voor de haven
is vergaan, na een lange reis, terwijl de bemanning op de voorplecht al stond te zwaaien naar
hun familie.’
Kampen of Lelystad?
Rijkswaterstaat gaat de Kamper kogge boven
water halen. ‘Als we hem laten liggen, dan
moeten we een (kostbare) beschermings-

constructie aanleggen en dat vormt een obstakel voor de scheepvaart’, verklaart Hans. Het
oplichten moet uiterlijk in het najaar van 2014
gebeuren, vanwege de planning van de zomerbedverlaging. Voor die tijd moet een “ontvanger” gevonden zijn. Kampen wil de kogge graag
hebben. Lelystad ook, het schip zou daar onderdeel worden van de nationale scheepvaartcollectie in de Batavia-haven. ‘Het belangrijkst is
dat de kogge zorgvuldig en betaalbaar geconserveerd wordt en we meer te weten komen
over ons rijke Hanzeverleden’, besluit Hans. ~

Wie betaalt?
Ruimte voor de Rivier (Rijkswaterstaat) draagt de kosten voor de
berging en daarna nog twee jaar
voor de conservering.

Dappere soldaten op Fort Knodsenburg

H
‘1672 was
een rampjaar’

Kees Brok, archeoloog bij de gemeente Nijmegen, toont resten van de opgraving bij Ford Knotsenburg:
een deel van een ooit ontploft kanon en kogels.

Archeologisch onderzoek bij Nijmegen bracht extra weetjes over
Fort Knodsenburg aan het licht. Vanaf 1585 stond dit fort centraal bij heftige oorlogshandelingen. Eerst tegen de Spanjaarden,
later tegen de Fransen. Toen de vechtpartijen begin achttiende
eeuw stopten, raakte Fort Knodsenburg in verval. De verhalen
blijven gelukkig bestaan, evenals de restanten van het fort.

et was Maurits een doorn in het
oog, de economisch en strategisch
belangrijke stad Nijmegen in
handen van de Spanjaarden! Hij
besloot de stad te veroveren en startte in
1585 met de bouw van een fort. In eerste
instantie bestond het bouwwerk uit vier
bastions en een binnenterrein met daarop
stenen huizen. Archeoloog Kees Brok kent
de situatie van de vele schetsen uit die tijd.
‘Vanaf deze basis, nog geen vijfhonderd
meter verwijderd van het centrum van
Nijmegen, konden de soldaten hun
mortieraanvallen op de stad uitvoeren.
De inname lukte niet gelijk. Sterker nog,
de Spanjaarden en de Nijmegenaren trokken gewapend met knotsen op naar Maurits
en verjoegen hem van het fort. Vandaar
de naam Knodsenburg. Pas in 1590 was
Maurits succesvol.”

Rampjaar 1672
Na de tachtigjarige oorlog is het even rustig
op het fort. Tot 1672. Want met de komst
van onder meer de legers van Lodewijk XIV
barstte de strijd opnieuw los. ‘Een rampjaar’,
zegt Brok. ‘Er werd verschrikkelijk gevochten. We weten dat zeker 330 bewapende
soldaten het fort heftig hebben verdedigd.
Hoe het afliep? Nijmegen werd ingenomen,
maar de soldaten van Knodsenburg kregen
vanwege hun heldhaftige optreden wel
een vrije aftocht van de Fransen.’

De contouren van het fort zijn tot de dag
van vandaag nog zichtbaar in Lent. Met de
aanleg van het Lentereiland zal ongeveer
tachtig procent van de overblijfselen onder
zes meter grond verdwijnen. Goed bewaard,
dat wel. Misschien om later nog eens verder
te onderzoeken. ~

Overige vondsten Lent
De maatregelen voor Ruimte voor de
Waal zijn aanleiding voor nauwkeurig
archeologisch bodemonderzoek rond
Nijmegen. Dat levert mooie vondsten
op. Zo stuitten archeologen op de
fundering van een toren, zware stenen
muren en een waterput. Dit moest
wel het kasteel van de heren van Lent
zijn, gebouwd eind 1100. Op een
andere locatie is nog veel oudere
bebouwing aangetroffen: restanten
van een Romeinse nederzetting uit
50 voor Christus tot 70 na Christus.
Hier stond een zevental boerderijen
waar volledige families plus hun personeel woonden. Ook spectaculair is
de vondst van een grafveldje aan de
oostkant van Lent. Bot- en asresten,
scherven aardewerk en mantelspelden
maken duidelijk dat het om graven uit
diezelfde Romeinse periode gaat.
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Over een molensteen en ruziënde vissers
Aannemerscombinatie Noordwaard haalde afgelopen maart
een bijzonder voorwerp boven water: een enorme molensteen. De steen vertelt het spannende verhaal over de strijd
tussen de graven van Holland en Nassau. Over vechtende
vissers en het intellect van onze voorvaderen. Laat je
meevoeren naar de zestiende eeuw.

V

oordat de verwoestende SintElisabethvloed het hele gebied dat
we nu kennen als de Biesbosch,
onder water zette, stroomde er
één grote rivier dwars door de polder van
Heusden naar Dordrecht: de Maas. De landen boven de Maas behoorden toe aan de
graven van Holland en de pachters onder de
rivier moesten rechten betalen aan de graven
van Nassau. Een duidelijke scheidslijn, dus.
Na de overstroming was die grens een stuk
minder hard. De Maas was verworden tot
een groot aaneengesloten gebied van water
en watergangen. ‘Een ideale plek voor
vissers’, vertelt Valentine Wikaart, archivaris
van het Biesbosch Museum. ‘En uiteraard
wilden alle vissers hun netten op de meest
visrijke gronden uitgooien. Maar waren deze
wateren nou eigendom van de graaf van
Holland of van de heren van Nassau?
Grensdispuut
‘Naarmate het economische belang van de
streek stijgt, groeit ook de interesse van

‘Een zichtbare
grens voor de
vissers’

beide graven. Samen sturen ze landmeters
op pad om de oude stroombedding van de
Maas in kaart te brengen. Na overleg werd
een consensus bereikt en de grens opnieuw
vastgelegd. Niet alleen op papier, maar ook
zichtbaar voor de vissers. Tussen 1560 en
1564 worden daartoe elf gebruikte molenstenen met bolbakens afgezonken in het
diepe water om de grens te markeren.’
2000 kilo
De molenstenen blijven dienst doen totdat
Napoleon in 1795 zijn intrede doet. Hij

Valentine Wikaart, archivaris bij het Biesbosch Museum in Werkendam, bij de oude molensteen die in de Noordwaard werd opgevist.

eigent zich simpelweg alle gronden toe in
Nederland en de oude grenzen raken in
vergetelheid. ‘Na de aftocht van Napoleon
start de zoektocht naar de molenstenen,
annex grensbakens’, vervolgt Wikaart.
‘Rond 1830 door de mannen van het
kadaster en later door ons, archeologen
en geïnteresseerden. Eentje ligt er op het
dorpsplein in Hank. En de steen die in de
Noordwaard is opgevist, is pas de tweede!

Hij ligt nu voor de ingang van het Biesbosch
Museum: een kolos van zeker 2000 kilo.
Hoe ze die ooit hebben afgezonken? Ik heb
werkelijk geen idee. En het bijzondere is,
deze molensteen laat maar weer eens zien
hoe kundig en slim ze vroeger waren. Want
wat blijkt, de kaarten die de graven in 1560
hadden laten maken met daarop de plek
van de grensbakens blijken ongelooflijk
nauwkeurig.’ ~

Spoorzoeken in de bodem
Waar kun je welke vondsten verwachten? Landschapsarcheoloog
Eckhart Heunks weet het. Hij werkt aan een “archeologische
verwachtingenkaart” en is betrokken (geweest) bij de archeo
logische onderzoeken van een twintigtal Ruimte voor de Rivierprojecten. Wat valt hem op?

‘H

et zijn vooral vondsten uit de
Middeleeuwen/nieuwe tijd
(vanaf 1500 en jonger) die worden
gedaan’, signaleert Eckhart. ‘Vrij
jonge vondsten dus. Dat komt omdat dit
deel van het rivierengebied dynamisch is.
Rivieren verplaatsen zich steeds waardoor

de meeste oude vindplaatsen in uiterwaarden
al zijn weggespoeld. Toch zijn er nog interessante sporen gevonden. Zoals de scheepswerf
bij Deventer. De kogge bij Kampen natuurlijk.
En in Nijmegen/Lent. Hier wordt grotendeels
in binnendijks gebied gewerkt. “Oud” land
met een hoge archeologische dichtheid.’

‘De bodem is ons archief’, vertelt landschapsarcheoloog Eckhart Heunks, die werkt aan een “archeologische verwachtingenkaart”.

Verwachtingenkaart
Landschapsarcheoloog. Als geograaf tussen
de archeologen analyseert Eckhart de ontwikkeling van het landschap door de tijd.
‘Met die kennis zoek ik naar sporen in de
bodem en probeer ik locaties van archeo
logische vindplaatsen te voorspellen. Je kunt
er het beste al in de planfase van projecten
rekening mee houden. Dan blijven vondsten
bewaard én bespaar je kosten voor het archeologisch onderzoek. Daarom ook werk ik aan
een archeologische verwachtingenkaart, die
aangeeft in welke uiterwaarden je welke
vondsten kan verwachten. Op die manier
geven we ook alle archeologische kennis die
in Ruimte voor de Rivier is opgedaan door.’
Beleefbaar
Archeologisch onderzoek, het is volgens de
Wet Archeologische Monumentenzorg verplicht bij bouwprojecten, dus ook bij Ruimte
voor de Rivier. Maar los van deze wettelijke
verplichting, is het bewaren van ons erfgoed
bovenal zinnig en boeiend, vindt Eckhart.
‘Vondsten uit het verleden maken de ver
halen compleet en beleefbaar. Die interesse
proef ik ook bij het gros van het publiek.

‘Het verleden
relativeert ons heden’

En het verleden relativeert ons heden. Dat
is volgens mij ook de reden waarom het zo
fascinerend is om op een archeologische site
rond te lopen. Een plek waar de tijd is blijven
stilstaan, het verleden tot leven komt en het
heden even ver weg is. ~

Alternatieve routes
De werkwijze
Archeologie is trechteren. Het begint
met bureauwerk, zoals het bestuderen
van historisch kaartmateriaal. Hierna
komt het veldwerk. Eerst met globale
boringen. Levert dit een positief beeld
op, dan gerichter met een “proef
sleuvenonderzoek”. Als dat sporen
oplevert, kan het leiden tot een
opgraving. Kán, want in het Verdrag
van Malta is afgesproken dat erfgoed
het beste op de plek zélf bewaard
blijft, dus in de grond of in het water.
Het besluit om verder te zoeken of op
te graven, wordt genomen door de
“bevoegde gezagen”, bijvoorbeeld de
gemeente of provincie. Watergerelateerde vondsten volgen weer een
andere weg. Die vind je niet met
regulier onderzoek. Is er een vermoeden, dan combineert de aannemer het
met zijn werkzaamheden, in de uitvoeringsfase dus en niet vooraf.
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Fietsexcursie in Deventer inspireert Europese waterexperts

‘Ik heb nu gezien dat het kan’
Een smartphone en een fiets, meer is niet nodig om een inspi
rerende tocht te rijden langs de Rumte voor de Rivier-maatregelen
in en rond Deventer. De gratis te installeren KeizersRande-app
voor de smartphone wijst de weg en verschaft tegelijkertijd aardige
weetjes over de omgeving. Op 18 juni nam een gezelschap van
Europese waterexperts uit het ALFA-netwerk de proef op de som
en fietste onder meer naar Natuurderij KeizersRande.

D

e Britse, Duitse, Belgische en Franse
experts van het EU-hoogwater
beschermingsnetwerk ALFA waarvan Ruimte voor de Rivier de trekker is,
hebben allemaal hun eigen verhaal over
wateroverlast. Door deze te delen, leren ze
hoe je agrarische gebieden het beste kunt
inzetten voor bescherming tegen overstromingen. Ruimte voor de Rivier nam ze mee
naar Deventer. Naar de waterfriendly farm
Natuurderij KeizersRande om precies te
zijn. Deze locatie laat zien dat boeren en
waterveiligheid duurzaam naast elkaar
kunnen bestaan. En de smartphone-app?
Hiermee prikkelt Stichting IJssellandschap
ook jeugdige doelgroepen voor het onderwerp hoogwaterveiligheid.
Vuurdoop
Deelnemer Heinz-Peter Wierig van SGD Sud
was onder de indruk van wat hij ziet. ‘Wij
moeten in Duitsland ook meer ruimte geven

aan de Rijn omdat we langs deze rivier
 nergiecentrales en veel sluizen hebben
e
gebouwd. We moeten dus gebied terug
geven aan de Rijn en daar zijn we al jaren
mee bezig.’ De recente extreme regenval
toonde nogmaals de noodzaak van zulke
maatregelen aan. Het water stroomde van
Duitsland naar Nederland en bezorgde hier
Natuurderij-boerin Annette Harberink haar
vuurdoop. Op de dag van de excursie toonde
ze de bezoekers dan ook haar vee binnen,
in de fonkelnieuwe stal en niet buiten, zoals
eigenlijk in juni het geval zou moeten zijn.
De kans dat haar land zou onderlopen werd
geschat op eens in de dertig jaar, maar half
juni was het gelijk al raak: hoogwater.
Koeien melken
Een buitenkansje voor de buitenlandse
experts, zij zien gelijk de mogelijkheden die
dit type melkveebedrijf met zich meebrengt.
Annette beheert met haar koeien 150 hec-

Buitenlandse waterexperts ontdekken de Ruimte voor de Rivier-maatregelen in en rond Deventer.

tare natuur langs de IJssel. Door begrazing
blijft de vegetatie laag en zal de rivier bij
hoogwater de uiterwaarden instromen en
de stad Deventer ontzien. De Franse waterexpert Amélie Astruc weet precies welk
leerpunt ze zal meenemen naar huis:
‘We moeten de boeren in een vroeg stadium
van planvorming bij het proces betrekken.
Ik heb nu gezien dat het kan: een grote

bijdrage leveren aan de waterveiligheid en
tegelijkertijd koeien melken.’
De rivierverruiming bij Deventer is onderdeel
van Ruimte voor de Rivier en wordt uit
gevoerd door de waterschappen Groot
Salland en Vallei en Veluwe. Doel is een
veiligere en mooiere IJssel. ~

Nieuwe hoogwatermaatregelen?
Ik lees en hoor in de media berichten
over “een nieuwe reeks hoogwater
maatregelen”: Hoe zit dat precies?
Dit gaat onder meer over het Delta
programma, dat aan waterveiligheid en
voldoende zoet water voor een periode
tot 2100 werkt. Daarnaast is er het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar dijkverbeteringsprojecten uit voortvloeien.

We waren toch klaar in 2015?
Nederland zal nooit klaar zijn met hoog
waterveiligheid. Het Deltaprogramma borduurt deels voort op Ruimte voor de Rivier,
het is als het ware ons nieuwe Deltaplan
voor de 21e eeuw. Dat gebeurt volgens een
nieuwe visie op waterveiligheid: niet achteraf reageren op (bijna-) overstromingen,
maar nu al rekening houden met wat er in

Ons land is kwetsbaar voor overstromingen en zal nooit klaar zijn met hoogwaterbescherming.

de toekomst op ons af kan komen en daar
tijdig maatregelen voor nemen.

slimme ruimtelijke inrichting en goede
rampenbeheersing.

Om wat voor maatregelen gaat het?

Wanneer is er meer duidelijk?

Het gaat om maatregelen om overstromingen te voorkomen, zoals dijkversterkingen,
ruimte geven aan de rivier en zandsuppleties voor de kust. Maar denk ook aan
maatregelen om schade te voorkomen,

Het Deltaprogramma onderzoekt nu
– samen met alle overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
bedrijfsleven – de kansrijke oplossingen.
In 2014 neemt de minister de deltabeslissingen en worden de besluiten voorgelegd
aan de politiek. Op dat moment is op
hoofdlijnen duidelijk met welke oplossingen we kunnen werken aan onze water
veiligheid.

Foto: Marcel Kentin

En hoe zit het met de dijkverbeteringen?
In juni is het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma bekendgemaakt. Rijkswaterstaat en de samenwerkende waterschappen gaan vanaf 1 januari 2014 aan de
slag om dijken en sluizen, stuwen, gemalen
aan te pakken die in de laatste landelijke
toetsronde werden afgekeurd. Tot en met
2019 wordt 180 kilometer dijk versterkt,
in 32 projecten verspreid over het land. ~
Meer weten over het Deltaprogramma? Kijk
op www.deltacommissaris.nl of www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
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In beeld
Rivierweetjes van acht Europese rivieren. Wat hebben ze met elkaar
gemeen? Ze stromen alle acht langs stedelijk gebied en zijn zowel vriend
als vijand van de stad. De steden werken daarom samen in het EU-project
FloodResilienCity om te leren van elkaars hoogwateraanpak. Ruimte voor
de Rivier is “trekker” van dit Europese netwerk.
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DE SEINE
PARIJS (FRANKRIJK)
Lengte 776 kilometer
Bijzonderheden De oevers van de Seine
in Parijs staan sinds 1991 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.
Overstromingsrisico’s en -aanpak De grote
Parijse overstroming van 1910. De aanpak
voor het stroomgebied van de Seine richt
zich vooral op het voorspellen van een
overstroming. Experts zeggen dat het overstromingsrisico van Parijs wordt onderschat.

DE BRADFORD BECK
BRADFORD (GROOTBRITTANNIË)
Lengte Ongeveer 11 kilometer
Bijzonderheden Kronkelt in Victoriaanse
tunnels onder de stad door. Was in de
19e eeuw open riool.
Overstromingsrisico en -aanpak Het Bradford district werd in 2012 geteisterd door
overstromingen. Het gevaar komt vooral van
de Rivier Arie, waarmee de Bradford Beck in
verbinding staat. De regio werkt o.a. aan
overstromingsbewustzijn.

DE WOLUWE
BRUSSEL (BELGIË)
Lengte 10,55 kilometer
Bijzonderheden Zijriviertje van de Zenne. De
oorspronkelijke loop heeft het tracé bepaald
van de belangrijkste verkeersaders in Brussel.
Overstromingsrisico en -aanpak De dichtbevolkte kades van de Woluwe vallei (die
deels in Brussel ligt) zijn flink versterkt. Toch
zorgde extreme regenval in 2005 voor overstromingen. Brussel bekijkt nu of verder
beveiligen financieel haalbaar is.

DE DIJLE
LEUVEN (BELGIË)
Lengte 86 kilometer
Bijzonderheden Een nauwe en kronkelige
rivier. Door de steile hellingen en ontbossing
reageert de Dijle krachtig op regenval.
Overstromingsrisico en -aanpak In 1891
stond een derde van de binnenstad onder
water. Sindsdien valt de wateroverlast mee.
Er is een overstromingszone aangelegd.
Om voorbereid te zijn op nog hevigere regenval, werkt de stad aan een Masterplan.

DE LOIRE
ORLÉANS (FRANKRIJK)
Lengte 1012 kilometer
Bijzonderheden Langste rivier van Frankrijk.
De Loirevallei wordt ook wel ‘Tuin van
Frankrijk’ genoemd, vanwege de vele
wijngaarden.
Overstromingsrisico en -aanpak Orléans
stond in 1907 compleet onder water. Stad
en regio hebben sindsdien regelmatig te
maken met wateroverlast. Orléans zet vooral
in op evacuatieplannen.

DE RIJN
MAINZ (DUITSLAND)
Lengte 1233 kilometer
Bijzonderheden Vanwege de grote vraag
naar woon- en leefruimte worden veel
(vroegere) industriële havengebieden langs
de Rijn opnieuw ingericht. Via stadsparken
e.d. krijgt het publiek straks rechtstreeks
toegang tot de rivier.
Overstromingsrisico’s en -aanpak Het
gebied is in het verleden meerdere malen
overstroomd. Mainz zet vooral in op hoogwaterbestendig bouwen.

DE WAAL
NIJMEGEN (NEDERLAND)
Lengte 82 kilometer
Bijzonderheden Grootste arm van de
Rijn. Een werkrivier, dagelijks passeren er
zo’n 500 schepen. De rivier maakt ter
hoogte van Nijmegen/Lent een nauwe
bocht.
Overstromingsrisico’s en -aanpak De laatste
grote overstroming dateert van 1958. De
aanpak bestaat uit diverse rivierverruimingen
en kribverlaging.

DE LIFFEY
DUBLIN (IERLAND)
Lengte 80 kilometer
Bijzonderheden Vroeger dé toegangsroute
naar Dublin. Tegenwoordig is de stad
afgesloten voor het zware vaarverkeer
en bieden de bruggen vooral een mooi
verlichte attractie.
Overstromingsrisico’s en -aanpak: Vloedgolven in februari 2002, en zeer zware regenval
in augustus 2008 zetten Dublin deels onder
water. Momenteel werkt de stadsraad samen
met het publiek en internationale partners
aan een allround beschermingsplan.
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08 Waterstandwoordzoeker
Zoek de volgende woorden en streep ze weg. Woorden
kunnen horizontaal, diagonaal en verticaal staan. Van
links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters
kunnen meerdere keren worden gebruikt. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel.
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Drogeladingschip. Dat was de
oplossing van de Waterstandwoordzoeker in nummer 21. De Ruimte
voor de Rivier-paraplu’s zijn gewonnen door de heer B. van de Kraats
(Renkum), de heer of mevrouw
J.J. Vlieg (Gorinchem) en mevrouw
M. Doornbos (Renswoude).
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Wilt u ook een originele Ruimte
voor de Rivier stormparaplu winnen?
Stuur dan uw oplossing, inclusief
adresgegevens voor 27 september,
liefst per mail naar: prijsvraag@
ruimtevoorderivier.nl. Of anders op
een briefkaart naar Ruimte voor de
Rivier, o.v.v. Waterstandwoordzoeker,
Antwoordnummer 52528, 3502 VH
Utrecht (een postzegel is niet nodig).

Oplossing:

4kids
Overstromingen wereldwijd
In juni waren er op heel veel plekken in de wereld overstromingen
door hoogwater op de rivier. Dat kwam door gesmolten sneeuw
en omdat het zo hard regende. Een overzicht.
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1. Spookstad
Waar zijn alle mensen? Het
hele
centrum van de West-Ca
nadese stad
Calgary was op 21 juni leeg
vanwege
overstromingen. Ook de
dieren uit de
dierentuin gingen naar een
veilige plek:
hangbuikzwijnen en zebr
a’s werden opgevangen in een dierenasiel.
Voor de leeuwen
en tijgers werd een plekje
gezocht in
leegstaande gevangenisc
ellen. bron: nu.nl
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Colofon
Waterstand is een uitgave van Ruimte
voor de Rivier (RvdR). Met deze
nieuwsbrief informeert RvdR de
bewoners, gebruikers en bestuurders
van het Nederlandse rivierengebied
over de voortgang van het programma.
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Wilt u Waterstand ontvangen?
Stuur een mail met uw adresgegevens
aan: info@ruimtevoorderivier.nl

2

4

5. ‘Best spannend’
In Praag, de hoofdstad van
Tsjechië, werden
speciale metalen muren
gebouwd om de
stad te beschermen tege
n het hoogwater.
De Nederlandse meiden
Ruth, Sophie en Maud
die in Praag wonen, von
den de overstromingen
“best spannend”. Ze vert
elden erover in het
Jeugdjournaal van 4 juni
.

Winnaar prijsvraag
Bij een kribverlaging maak je de stenen
dammetjes in de rivier lager, zodat ie
bij hoogwater beter kan doorstromen.
Met dit juiste antwoord op de prijsvraag
in de vorige Waterstand heeft Aron Mannak
(7 jaar) uit Zwolle de vrijkaartjes voor het
Nederlands Watermuseum gewonnen.
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6. Water in de uiterwaarden
waterEn in Nederland? Ook hier waren de water
standen hoog. De uiterwaarden langs de
rivieren Rijn, Waal en IJssel overstroomden.
Campings werden ontruimd en het vee werd in
veiligheid gebracht. Maar echt grote problemen
waren er niet.

Meer informatie
Programma Ruimte voor de Rivier,
Antwoordnummer 52528,
3502 VH Utrecht, 088 – 797 29 00
info@ruimtevoorderivier.nl
ISSN nummer 1876 – 1984
In het programma Ruimte voor de
Rivier werkt Rijkswaterstaat samen
met regionale overheden om het
rivierengebied beter te beschermen
tegen overstromingen. De rivier krijgt
meer ruimte. Tegelijkertijd wordt
gewerkt aan het verbeteren van
de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in economisch,
ecologisch en landschappelijk opzicht
beter van worden. Meer weten?
www.ruimtevoorderivier.nl

