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Ontdek de veerkracht van riviernatuur
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en begrazing door grote grazers komt het rivieren-

Millingerwaard. Deze wordt uitgevoerd door een

buitendijkse gebied kreeg de natuur de vrije hand

landschap van vroeger terug. 265 hectare nieuwe

aannemerscombinatie en een grondstoffenpro-

Wind en Waal bezorgen de

om planten en dieren te laten terugkeren die er van

natuur bestaat dan weer uit ooibossen, moeras-

ducent. Met de opbrengsten uit zandwinning (6)

oudsher voorkwamen. De maatregelen die het gebied

sen, ruig struikgewas en bloemrijke graslanden.

wordt de herinrichting van het gebied voor een

Millingerwaard zijn unieke aanzien.

tegen hoogwater beschermen, leveren een dynami-
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Ook zijn er vijf geulen (8) gegraven die net als de
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het water erg hoog staat. Zo kan de Waal het extra

Tot in de achttiende eeuw was de Oude Waal de

riviernatuur in de Millingerwaard,

moesten als gevolg van de klimaatverandering zulke

wateraanbod snel afvoeren. Bij hoogwater daalt

hoofdstroom van de rivier. Bij hoogwater konden

grote hoeveelheden water afvoeren dat ze bij hoog-

hierdoor de waterstand in de Waal met 6 centimeter.

kerkgangers hun schip vastleggen aan de Sint

water buiten de oevers traden. Rivieren moeten dan

De nevengeulen zijn klaar. In deze ‘kwelvingers’

Laurentiuskerk in Kekerdom. De ringen in de

ook de ruimte krijgen. Dat gebeurt door bijvoor-

komt kwelwater uit de bodem van de uiterwaard

buitenmuur herinneren er nog aan dat de enige

beeld uiterwaarden af te graven en meestromende

naar boven onder druk van het rivierwater. Zuiver

buitendijkse kerk in ons land toen pal aan de Waal

nevengeulen te graven. Zo blijft het rivierwater bin-

water is een levensvoorwaarde voor planten en die-

lag. Sindsdien heeft de rivier zich verplaatst naar de

nen de perken. Ook bij extreem hoogwater.

ren. Deze rivierkwel is zo schoon, dat het waterleven

huidige loop in het westen. De Oude Waal bleef als

zich vanaf de kant laat bekijken.

oude rivierloop bewaard.

Gelderse Poort. Hier, tussen Nijmegen
en de Duitse grens, waar de Rijn zich
splitst in de Nederrijn en de Waal,
begint de Nederlandse rivierdelta.
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De Millingerwaard maakt na zijn make-over deel
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Een oneindig samenspel
van water en aarde,
grind en zand,
van grote grazers, bevers
en een overvloed
aan vogels en planten,
dat is de Millingerwaard.
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