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Highlights 
De droogte is het grootste probleem in de Lingewaardse natuur en in de wielen in het bijzonder. 
Voor een groot deel zullen we dit ‘gewoon’ moeten accepteren, waar mogelijk is uitdiepen van de 
wielen een optie, beseffend dat dit een zeer dure maatregel is. Buiten de wielen om zou nieuwe 
(natte) natuur gerealiseerd kunnen of moeten worden in de dijkzones en rond de (kunstmatige) rivier 
de Linge: de blauwgroene linten! 
 
De wielen 
Ferdinand van Hemmen: markante plekken, gebieden in het rivierlandschap die een verhaal vertellen 
en als soort van doorgeefluik dienen. Het laat zien wat kwel is en wat het doet, hoe dijkdoorbraken 
zijn ontstaan (de plekken van wielen zijn niet toevallig ontstaan), hoe het systeem van piping werkt 
en is interessant ten aanzien van klimaatverandering. Vanuit communicatie en bewustwording zijn 
wielen dan ook een goede plek om inwoners mee te nemen in het wat en hoe van klimaatadaptatie. 
De wielen in onze gemeente verschillen overigens vaak sterk van elkaar door de  wijze van voeding 
(vaak alleen door kwel), ligging (binnen- buitendijks), qua systeem. In de oplossingensfeer is dan ook 
maatwerk nodig. 
 
Wielenreceptenboek 
In het verleden heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de 
gemeenten Overbetuwe, Arnhem, Lingewaard en Nijmegen een wielenreceptenboek opgesteld. De 
link naar het wielenreceptenboek tref je Hier aan. In navolging van het onderzoek is op enkele 
locaties uitvoering gerealiseerd. 
Zo is er een 45 kilometer lange fietsroute uitgezet. Bij een aantal wielen is een bord geplaatst waarop 
de historie, het ontstaan en de bijzonderheden van de wiel worden toegelicht. De wielenfietsroute 
is hier te bekijken.  
De gemeente heeft K3 delta, die actief zijn in de Bemmelse Waard, geattendeerd op het 
Wielenreceptenboek. Zij houden bij de planvorming en uitvoering hiermee rekening. Dit leidt 
wellicht tot herstel van de wiel aan de Ronduit. 
 
De knelpunten: voornamelijk droogte 
Droogteproblematiek is het meest urgent van alle klimaateffecten. Tony Berns: daar waar geen 
aanvoer is, en dat is vaak het geval, vallen sloten en andere watergangen, zoals De Waard, droog. Dit 
heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de rabatten in de Waard en landschapselementen langs de sloten. 
Dat leidt er toe dat soorten verdwijnen, zoals de tureluur, de kievit en de grutto. Deze soorten 
hebben het al moeilijk vanwege verdwijnen van leefgebied (NB: 100 jaar geleden was er overigens 
ook bijna geen grutto).  



Frank Jongbloed: tot nu toe kon waterschap voldoende water leveren via de Linge, maar de 
verwachting is dat binnen nu en vijf jaar het moment gaat komen dat ze nee moeten verkopen. NB: 
het naar de oeverwallen brengen van water van de Linge is een lastig verhaal. 
Andere knelpunten t.a.v. klimaatverandering liggen er op het gebied van opwarming 
oppervlaktewater (hitte) waardoor de waterkwaliteit slechter wordt en er blauwalg kan ontstaan.  
Wat betreft waterkwaliteit is er ook een issue daar waar gebiedsvreemd water wordt ingelaten. 
Kunnen we dat water – vanuit Pannerdens Kanaal – voor specifieke natuurgebieden weigeren 
vanwege waterkwaliteit als het hemd nader staat dan de rok? 
 
Notie: Ja, onze zomers worden droger. Daardoor neemt ook de wateraanvoer van de rivieren af. 
Maar een deel van de droogteproblematiek is niet puur klimaat gerelateerd (dat er geen of weinig 
regen valt). Het  wordt óók veroorzaakt door inslijting van de rivieren (Waal, Pannerdens Kanaal). 
Deze is de afgelopen jaren met meer dan 60 cm gedaald. Daardoor is in Lingewaard sneller sprake 
van droogte.  agenderen landelijk niveau (RWS). 
 
Oplossingen 
 Uitdiepen van de wielen. Dit is een dure maatregel. Onder andere door de waarschijnlijke 

aanwezigheid van munitie uit WO II en andere vervuilingen als gevolg van het dumpen van 
afval. 

 Accepteren dat we niet heel veel kunnen doen aan de wielen, mede omdat ze hoger liggen 
en aanvoer dus een lastig verhaal is. Maar: volledig opgeven van de wielen is ook niet nodig! 
Dat het er af en toe droog staat is ook niet erg. Sterker, soorten als libellen vinden dat alleen 
maar fijn. 

 Verplaatsen van natuurwaarden van de wielen naar elders. Bijvoorbeeld naar de 
komgronden rondom de Linge. Dáár is het water vast te houden! 

 Natuurontwikkeling in de uiterwaarden, zoals in de Bemmelse Waard. Dáár is aanvoer van 
water minder problematisch. Belangrijke onderdelen van de oplossing zijn het verwijderen 
van de zomerdijken en het langer vasthouden van water. Effect daarvan is ondermeer dat de 
snelheid van het rivierwater eruit gaat. De overheden (Rijkswaterstaat in het bijzonder) 
hebben de sleutel daartoe in handen, maar particuliere belangen maken het moeilijk om tot 
een oplossing te komen. Met langer vasthouden van water is aan de overkant van de Waal 
ervaring opgedaan (Ooijpolder). Echter, medewerking van alle landeigenaren is daartoe wel 
vereist… 

 Frank Jongbloed: de Linge als BLAUWGROEN lint voor een groot deel van Lingewaard, maar 
ook, stroomafwaarts, voor een groter deel van de Betuwe. Randvoorwaarde daarbij: maak 
niet te kleine natuurvlakjes, die hebben niet of nauwelijks nut. Tweede BLAUWGROENE lint 
in de gemeente is de dijkzone. Daar is ook veel natuur te realiseren, en voegt veel toe aan de 
regio! Waterschap heeft recent natuurvriendelijke maaibeheercontracten voor de dijken 
gesloten. 

 Meer bomen, aan randen bebouwde kom, langs bedrijventerreinen, maar óók ín de 
bebouwde kom (zie ook voorbeeld hiernaast). 

 Zie kwel niet als probleem maar als deel van de oplossing. Daar zijn mooie dingen mee te 
doen, ook op kleine schaal! 

 Verhogen grondwaterstand, zodat afhankelijkheid van de aanvoer vanuit de Linge minder 
wordt. 

 Meer bewustwording, bij landeigenaren, maar ook bij bewoners. We moeten de mensen 
meenemen in het verhaal en zo verleiden. Een zogenaamde waterbiografie zou daaraan bij 
kunnen dragen. 

 Zet positieve klimaatvoorbeelden in de spotlights. Die zijn er voldoende in Lingewaard. 
 Voor de LAS zijn er mogelijkheden om een zuidelijke lus van de wielenfietsroute te 

ontwikkelen met daaraan gekoppeld participatieve uitvoering.. Zo zouden we 



bewoners(groepen) kunnen ondersteunen en begeleiden bij herstel en behoud van 
(particuliere) wielen en kolken (SLG).   

 Duurzaam grondgebruik: in de strijd tegen droogte zou ook duurzaam grondgebruik kunnen 
worden gestimuleerd. Om water langer in het voorjaar vast te houden, moet het water niet 
te snel worden afgevoerd. Dit betekent accepteren van hogere grondwaterstanden in het 
vroege voorjaar, wat gevolgen heeft voor het landgebruik (SLG). 

 Boeren en burgers komen in actie: diverse boeren helpen de weidevogels door water op 
delen van hun land te pompen (zogenaamde plasdras), door waar dat mogelijk is het 
waterpeil in sloten te verhogen en door het aanleggen van kruiden- en bloemrijk grasland. 
Bewoners kunnen boeren helpen bij het realiseren van een bloemrijk en open landschap 
waar insecten en weidevogels zich thuis voelen (SLG). 

 Meekoppelen: De provincie Gelderland gaat verkeersmaatregelen op de N839 bij Haalderen 
treffen. Hierbij ziet de provincie ook kans om betere landschappelijke inpassing van 
de Groene kolk, kleine kolk en Grote kolk, die allen langs de N839 zijn gelegen. 

 


