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Herinrichting voor
veiligheid,
natuur en beleving

Zoals een strandwandelaar voetafdrukken nalaat in het 
zand, zo laat elk mens een ecologische afdruk na. Dat 
geldt ook voor de winning van bouwgrondstoffen. Van 
Nieuwpoort werkt met zo min mogelijk overlast voor de 
omgeving en combineert grondstoffenwinning met de 
ontwikkeling van natuur en rivierveiligheid zodat meer-
waarde voor de omgeving ontstaat. Natuurlijke grond-
stoffen zoals het zand uit de Bijlandse Waard worden ook 
binnen de Van Nieuwpoort Groep verwerkt tot innovatieve, 
vaak duurzame betonproducten. Het plan Bijlandse 
Waard wordt in samenspraak met betrokkenen tot uit-
voering gebracht. Suggesties en vragen zijn welkom bij:

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen B.V.  
Ressenerbroek 26 C, 6666 MR HETEREN
Tel.  0182-597434  
E-mail: bijlandsewaard@van-nieuwpoort.nl
www.van-nieuwpoort.nl

Stap voor Stap naar  
een kleinere ecologische  
voetafdruk

Mogelijkheden voor recreatie
Het centrale deel van de Bijlandse Waard wordt een stil gebied om flora en fauna te bescher-
men. De randen van de waard bieden ruimte voor recreatie, ook voor bezoekers van de nabij 
gelegen camping. Er komt een nieuw fietspad, een informatiepaneel en een vogel- en wild-
observatieplek. Ook wordt gedacht aan een trekpontje en een kanoroute over de Oude Waal.
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Plan voor de Bijlandse waard
In de Rijnwaardense Uiterwaarden, onderdeel van het 
Nationaal Landschap de Gelderse Poort, ligt de Bijlandse 
Waard. Voor een betere bescherming tegen overstromingen 
en de ontwikkeling van meer riviernatuur is het nodig het 
gebied anders in te richten. Anders dan beoogd met de 
huidige vergunning die in uitvoering is. Van Nieuwpoort 
Bouwgrondstoffen en de eigenaar van het gebied,  
steenfabriek De Bylandt, werken samen aan dit plan.  
Obstakels die de doorstroom van de rivier belemmeren 
worden verwijderd en er wordt zand gewonnen voor 
onder andere de betonindustrie. Tegelijk worden voor-
waarden gecreëerd voor een verdere ontwikkeling van 
riviernatuur en een betere beleving van het gebied.

Blauwe Rivier
De Bijlandse Waard is een gebied met ondiepe plassen 
ontstaan door kleiwinning, omzoomd door wilgenbos.  
Om de veiligheid bij toekomstig hoogwater te waarborgen, 
berekende Rijkswaterstaat dat er een extra waterloop door 
de Bijlandse Waard moet komen. Deze Blauwe Rivier 
gaat alleen bij hoogwater meestromen. De kade waarop 
het huidige fietspad ligt wordt verlaagd en de waard 
wordt doorstroombaar gemaakt met zo min mogelijk 
‘rivierkundige weerstand’. Oude dichtgeslibde rivierlopen, 
parallel aan de Oude Waal, worden daarbij weer zichtbaar 
gemaakt. 

Kansen voor de natuur
Slikkige oevers, oud en nieuw zachthoutooibos en open 
water vormen straks de basis voor een waardevolle 
natuurontwikkeling. De bever leeft nu al in het gebied 
en hoewel één burcht voor de Blauwe Rivier verplaatst 
moet worden, kan deze diersoort zich straks optimaal 
verder ontwikkelen met meer ooibos tot zijn beschikking. 
De meervleermuis en niet-broedvogels zoals kleine 
zwaan, pijlstaart en wintertaling vinden hier een perfect 
leefgebied. Voor haas, ree, vos, hermelijn en konijn blijft 
de Bijlandse Waard onveranderd een aantrekkelijke 
leefomgeving.

Cultuurhistorie en archeologie
De Bijlandse Waard wordt al door mensenhanden beïnvloed 
sinds 1773. In die periode werd het Bijlandsch Kanaal 
gegraven om de meander in de Waal af te snijden, de huidige 
Oude Waal. De Romeinen waren al eerder in de omgeving. 
Toch is de archeologische waarde van het gebied laag. 
Deze eeuwenlang overstroomde plek werd immers nooit 
door mensen bewoond. De Binnenstrang of Eendekolk is 
daarentegen een waardevol cultuurhistorisch element en 
hier wordt dan ook geen zand gewonnen.  

Recreatie rond Bijlandse Waard
Hoewel de toegankelijkheid van het gebied beperkt blijft 
om flora en fauna te beschermen, zal de recreatieve 
waarde van de Bijlandse Waard toenemen. Er komen 
doorkijkjes, een informatiepaneel en een vogel- en wil-
dobservatieplek. De bever houdt van rust, maar op deze 
manier laat hij zich goed bespieden. De randen van het 
gebied kunnen wél actieve recreatie bieden. Hier komt  
een nieuw fietspad en met de gemeente Rijnwaarden 
wordt gedacht aan een trekpontje en een kanoroute over 
de Oude Waal. 

Projecten Rijnwaardense Uiterwaarden  
Net als de projecten Groene Rivier, Lobberdense Waard, 
Oevergeul Boven-Rijn en Geitenwaardse Polder is de  
herinrichting Bijlandse Waard onderdeel van het plan 
Rijnwaardense Uiterwaarden. Bovendien maakt het  
project deel uit van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ 
van Rijkswaterstaat. Het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn samen verant-
woordelijk voor het behalen van de natuur- en veiligheids-
doelstelling in het rivierengebied zoals beschreven in het 
programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). 
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bescherming tegen  
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voor vogel, haas, ree, vos,  
hermelijn, konijn en bever

Fietsen langs 
de Oude Waal 
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Bijlandse Waard Biotoop voor de bever
In de Bijlandse Waard worden knaag- en loopsporen van bevers gevonden. 
Dit dier kan zich straks optimaal verder ontwikkelen met nieuw ooibos direct 
aan het open water.
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