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De ruilverkavelingen hebben voor veel natuur- en 
erfgoedbeschermers een slechte naam en je kunt inderdaad 
met weemoed terugkijken op het moderniseren van het 
vaak extensief gebruikte rivierenlandschap van vóór de 
ruilverkavelingen. Er is inderdaad veel verloren gegaan.
Toch kun je daar ook anders naar kijken. De ruilverkavelingen 
waren een enorme impuls voor de ontwikkeling van het 
moderne welvarende Nederland en ze zijn ook een stimulans 
geweest voor de ontwikkeling van een vernieuwd landschap 
dat bij dat Nederland past, een landschap met functionaliteit 
én schoonheid.
In het kader van de ruilverkavelingen is - met vaak 
eenvoudige middelen - een ruimtelijk-visuele compositie van 
het landschap bereikt die het verhaal van het historische 
landschap leesbaar heeft gehouden. De beplantingen 
die in die tijd – op basis van landschapsplannen van 
landschapsarchitecten bij Staatsbosbeheer - zijn aangebracht 
zijn nu tot volle wasdom gekomen en vaak beeldbepalend 
geworden in grote delen van het gemoderniseerde 
Nederland, zeker ook in het rivierenland. Ze zijn een ‘Groen 
Maatpak” voor Nederland gaan vormen. 
Dat groene maatpak kun je zien als een geschenk: nieuw 
landschapsschoon om van te genieten. Het is evenwel 
goed om te beseffen dat het niet vanzelf is ontstaan. Het is 
ontworpen landschapsschoon en er volgt ook een opdracht 
uit voor ons: het creatief beheren en ontwikkelen van ons 
landschapsschoon.

Geopaden op de Stuwwal
Jan Noordik, Vereniging Geopaden Stuwwal

In de voorlaatste ijstijd van het Pleistoceen, het Saalien 
240.000 – 125.000 jaar geleden, werd door het Scandinavische 
landijs een reeks stuwheuvels gevormd die zich uitstrekt vanaf 
de Noordzee, waar ze nu door zee-erosie zijn verdwenen, tot 
diep in Duitsland. In West-Nederland zijn deze stuwheuvels 
alleen in de diepere ondergrond terug te vinden. In Midden- 
en Oost-Nederland en vlak over de grens in Duitsland zijn ze 
nog prominent in het landschap aanwezig.
Deze presentatie zoomt in op het stuwwalgebied tussen 
Nijmegen, Kleve en Mook, dat het noordelijke deel vormt van 
een rij stuwheuvels die samen de Niederrheinischer Höhenzug 
(Nederrijnse Heuvelrug) vormen; een grensoverschrijdend 
gebied dat zich uitstrekt van Nijmegen tot Krefeld in 
Duitsland.

Deze korte introductie biedt aan de hand van een 
reliëfkaart van het gebied een kennismaking met zowel 
de ontstaansgeschiedenis , als met de sporen van die 
ontstaansgeschiedenis die heden ten dage, meer dan 150.000 
jaar nadat ze zijn ontstaan, nog in het landschap zichtbaar 
zijn.

Voor meer informatie zie: www.geopaden.nl waar onder 
meer wandelroutes en een fietsroute , ook voor GPS- route 
navigatie met een smartphone, zijn te downloaden. Deze 
routes zijn ook als boekjes uitgegeven en verkrijgbaar in de 
Bastei.

De W-vormige stuwwal en de glaciale tongbekkens van Groesbeek 
en Kranenburg in de huidige tijd. Droogdalen in het hele gebied, 
spoelzandvlaktes bij o.a. Malden, en de doorbraak van de stuwwal bij 
Plak/de Horst zijn duidelijk te herkennen.

Ruilverkavelingslandschap



Excursie
Op zondag 15 juli naar het geopad op de stuwwal.
Deze begint bij de parkeerplaats aan de H.v. Nassaulaan  
bij de Mookerhei. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.
De route is ca. 5 km. lang en duurt ongeveer 2 uur.
Er zijn gelamineerde handouts beschikbaar die voor € 5,–
ter plekke kunnen worden gekocht.

De Gelderse Poort ontdekken met al 
je zintuigen

Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer) gebruikt social media 
om de schoonheid van riviernatuur te promoten.
Wij, de medewerkers van (Staatsbosbeheer), beschermen 
en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van 
Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige 
generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen 
beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze 
gebieden met de samenleving.

In de Gelderse Poort kun je riviernatuur beleven met 
al je zintuigen. Tussen Nijmegen, Duitsland en Arnhem 
zijn uitgestrekte uiterwaarden te vinden met prachtige 
moerassen, ooibossen, graslanden en rivierduinen. Ik neem 
jullie mee op ontdekkingstocht door deze vier soorten 
landschappen.

Moeras
In een oude rivierarm staat constant water en vormt zich 
moeras. Het is grotendeels ondoordringbaar voor mensen. Dit 
maakt het gebied interessant voor vogels en vissen om hier te 
leven. Een spannende tocht door het moeras levert prachtige 
soorten op zoals: de zwarte stern, buidelmees en misschien 
wel een otter.

Ooibos
Schietwilgen en zwarte populieren profiteren van de 
wisselende waterstanden in de rivier. Maanden lang staan 
ze met de wortels in het water. Dit bos zit vol leven; bevers, 
spechten en insecten wonen hier graag. Het is net een vochtig 
regenwoud.

Grasland
Koniks, Galloways en ganzen begrazen de uitgestrekte 
graslanden langs de rivier. Hier zijn duizenden planten en 
dieren te vinden. Door de aanleg van geulen neemt de 
diversiteit van natuur toe even als de hoogwaterveiligheid 
voor de mensen achter de dijk.

Rivierduin
In de Gelderse Poort vind je nog rivierduinen. Het rivierzand 
mag hier vrij opstuiven tot beginnende duintjes. Wilde 
marjolein, cypreswolfsmelk en zeepkruid voelen zich hier 
thuis en geven het landschap een prachtige kleur.

Vlotjes met sterntjes in Oude Waal.


