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“ Het water spreekt onophoudelijk 
en herhaalt zichzelf nooit.” 
Octavio Paz
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Voorwoord
De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel nabij  

De Steeg in Gelderland. Vanaf 2001 werken grondeigenaren en overheden als 

gebiedspartners aan de realisatie van de Havikerpoort. De Havikerpoort is een 

detailuitwerking van de beleidsnota ‘Veluwe 2010’ en is onderdeel van de visie 

Havikerpoort. In deze provinciale visie is het gebied als een van de ecologische 

poorten van de Veluwe aangeduid.

Een onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de realisatie van de 

nevengeul langs de IJssel. De naam voor dit deelplan is Gebiedsontwikkeling 

Havikerwaard Zuid. De uitwerking van dit deelplan heeft plaatsgevonden in een 

intensief proces met een groot aantal betrokken partijen. Doeleinden waarop 

de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid zich richt zijn onder andere de 

verruiming van de bergingscapaciteit en het stroomprofiel in het winterbed, 

natuur- en landschapsontwikkeling, het realiseren van recreatieve fiets en 

wandelroutes, het realiseren van duurzaam grondstoffengebruik en een 

langjarige instandhouding van Landgoed Middachten. De visie levert daarnaast 

een bijdrage aan de realisering van het project Havikerpoort.

Deze brochure beschrijft het inrichtingsplan, de doelstellingen en de uitvoering 

van de Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid waarbij zandwinning als 

drager voor de ontwikkeling fungeert. De realisatie en uitvoering is in handen 

van het familiebedrijf K3Delta en mede-initiatiefnemer Landgoed Middachten. 

K3Delta kent een rijke geschiedenis en heeft een grote kennis en ervaring 

in het verantwoord winnen van zand, grind en klei. Inmiddels is K3Delta 

uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin 

gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

“De zandwinning is één van de vele projecten uit de visie Havikerpoort waar 

diverse partijen, waaronder de gemeente Rheden, al jaren op een open en 

transparante wijze aan werken. Het huidige zandwingat is nu niet toegankelijk voor 

publiek, het past niet in het landschap en heeft weinig natuurwaarden. Maar wat 

zou het mooi zijn als dit verbetert en u hier in een prachtig uiter waardengebied 

kunt wandelen en fietsen. Het is bijzonder te noemen dat particulieren en 

bedrijfsleven werken aan natuurontwikkeling en verbetering van het landschap. 

Een landschap dat in de toekomst ook bestand is tegen hoogwater. De inkomsten 

van de zandwinning komen daarnaast ten goede aan het behoud van Landgoed 

Middachten. Het is belangrijk voor ons allemaal dat landgoederen een goede 

economische basis hebben en zo behouden kunnen blijven. Natuurlijk wegen wij 

bij onze besluitvorming met zorg de verschillende belangen af.“

Nicole Olland, wethouder gemeente Rheden, nieuwsbrief 2014
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Doelstellingen
Doelstellingen van het project Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid zijn:

 

•  Verruiming van de bergingscapaciteit

• Landschapsontwikkeling en structuurversterking

• Natuurontwikkeling en vergroten van de milieudiversiteit

• Realiseren van recreatieve fiets- en/of wandelroutes

• Realiseren van een duurzame methode zandwinning

• E.e.a. in harmonie met van oudsher aanwezige landbouwbedrijven

Een groot deel van het gebied Havikerwaard behoort tot de domeinen van 

landgoed Middachten. Naast de uitvoeringskosten welke samenhangen met de 

inrichting van natuurgebieden en de eindafwerking van de ontgrondingslocatie 

worden de opbrengsten uit de hier gelegen zandwinning aangewend voor 

fondsvorming ten behoeve van duurzame instandhouding van het landgoed.  

“ Verleden heb je, 
toekomst moet je maken.” 
Marc Andries
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In maart 2004 is de Visie Havikerpoort 

bestuurlijk vastgesteld. Dit heeft er toe 

geleid dat K3Delta een overeenkomst 

heeft gesloten met Landgoed Middachten 

en een concreet plan heeft uitgewerkt 

voor fase 1 van de uitvoering, namelijk 

‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid’. 

De visie Havikerpoort is echter groter en 

kent ook vervolgfasen. Hiertoe wordt ook 

naar ruimte voor de rivier en veiligheid 

tegen hoogwater gekeken. Het ligt in de 

bedoeling om het geulenstelsel dat in fase 

1 ‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid’ 

zal worden aangelegd in oostelijke richting 

(naar Doesburg) te verlengen.  

De Deltacommissie heeft hier binnen  

het Deltaprogramma een onderzoeks-

opdracht geformuleerd als maatregel 17 

 ‘Havikerwaard’ zodat het project 

onder deel kan gaan uitmaken van het 

Deltaprogramma Rijn. 

Met deze maatregel wordt beoogd om 

voor de lange termijn te zorgen voor 

hoogwaterveiligheid, waarbij door middel 

van een geul een aansluiting wordt 

gerealiseerd vanuit de uiterwaard op de 

IJssel.

Het project Gebiedsontwikkeling Haviker-

waard Zuid draagt met het aanleggen  

van geulen en natuurontwikkeling bij  

aan de uitvoering van een eerste deel  

van de maatregel uit het Deltaprogramma; 

deels draagt het project daarmee bij  

aan de concrete realisering van Kader 

Richtlijn Water doelstellingen zonder  

dat daar overheidsmiddelen voor aan-

gewend zijn.

Deltaplan

“ Verleden heb je, 
toekomst moet je maken.” 
Marc Andries
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Ontzanding als drager voor 
gebiedsontwikkeling
Sinds 2004 werkt Middachten met overheden 

en private partners samen om de Havikerpoort 

te realiseren. De Havikerpoort is een van de 

acht ecologische poorten van de Veluwe en 

verbindt de Natura 2000 gebieden Veluwe en 

Rijntakken met elkaar. De poort ligt voor een 

belangrijk deel op het domein van Middachten 

en beslaat het overgangsgebied van hoge, 

droge, voedselarme Veluwe tot laaggelegen, 

natte (kwel), voedselrijke uiterwaarden van de 

IJssel.

Een belangrijk onderdeel van dit project is de 

realisatie van een nevengeul langs de IJssel. 

Door zandwinning in combinatie met herin-

richting wordt de ruimtelijke kwaliteit in het 

gebied verbeterd en natuur ontwikkeld. De 

overeenkomst tussen Middachten en K3Delta 

maakt de eerste en belangrijkste fase van de 

nevengeul mogelijk en de instandhouding van 

het landgoed. De inrichting en het beheer van 

deze natuur is niet afhankelijk van subsidie, 

maar wordt gefinancierd met de opbrengsten 

van het zand. Hierdoor is het in deze tijd toch 

mogelijk om natuur te realiseren en beheren.

Landbouw

Voor het landgoed vormen de landbouwbe-

drijven een belangrijke economische drager. 

Dit zal in de toekomst ook zo blijven. Een 

aantal gronden zijn door Middachten ingezet 

om eventueel areaalverlies te compenseren. 

Daarnaast zal een deel van de zandwinlocatie 

na hercultivering weer worden opgeleverd als 

landbouwgrond.
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Het uitgangspunt voor Middachten is  dat  

elke geldstroom die ontstaat op het land- 

goed ten gunste komt van de instand- 

houding van Middachten. Deze instand- 

houdingsopgave is fors. Naast kasteel  

en bijgebouwen omvat Middachten een  

omvangrijke tuin, oranjerie, parkbos,  

grachten, lanen, hagen en ca. 40 stenen 

rijksmonumenten. 

Door de uitvoering van het plan Haviker- 

waard Zuid ontstaat een belang rijke geld- 

stroom voor Middachten. Deze opbrengst  

wordt ondergebracht in een fonds, dat onder  

de verantwoordelijkheid van de stichting  

Kasteel Middachten komt. Deze Algemeen  

Nut Beoogende Instelling (ANBI) heeft als  

doel om  Middachten in al haar facetten voor  

de toekomst te bewaren. Hiermee kan wor-

den gegarandeerd, dat deze opbrengsten 

ook in de toekomst ten goede van Middachten  

zullen komen.

“Wij zijn blij dat de realisatie van de ontzanding in combinatie met natuurontwikkeling in zicht komt. 

De uitvoering van dit project is een belangrijk onderdeel van het gebiedsplan Havikerpoort. Voor 

Middachten is dit plan belangrijk, omdat de opbrengsten van het zand worden benut voor een 

instandhoudingsfonds ten behoeve van het rijksmonument Middachten. Hiermee kan dit bijzondere 

culturele erfgoed in goede staat aan de volgende generatie worden overgedragen. Het mooie is 

dat de ontzanding hiernaast een fors natuurgebied in het zuiden van de Havikerwaard oplevert, 

waarvan wandelaars en fietsers straks volop kunnen genieten. Met groenstroken, poelen en kleine 

natuurgebieden wordt dit gebied via de ecopassage verbonden met de bronbossen en de Veluwe. 

Hiermee ontstaat een prachtig gebied, waar natuur en cultuur hand in hand gaan. Havikerpoort is ooit als 

idee op papier ontstaan. De realisatie was nooit mogelijk geweest zonder consequente samenwerking 

tussen eigenaren, gebiedsontwikkelaars, overheden en bewoners en gebruikers van dit gebied.“

Age Fennema, rentmeester van Landgoed Middachten

Bestemming opbrengsten:  
Fonds instandhouding Middachten 

verantwoordelijkheid van de stichting Kasteel Middachten komt. 

Deze Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) heeft als doel 

om Middachten in al haar facetten voor de toekomst te bewaren. 

Hiermee kan worden gegarandeerd, dat deze opbrengsten ook in 

de toekomst ten goede van Middachten zullen komen. 

Ontwikkelingsvisie Havikerpoort - Deelplan Havikerwaard zuid november 2011 7

Luchtfoto: Aerofoto Brouwer
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Inrichtingsplan

Ontwikkelingsvisie 
Havikerpoort plandeel 
Havikerwaard Zuid

Het huidige plassencomplex wordt omgevormd 

door middel van ontzanding, uitwisseling en maai-

veldverlaging. De vormgeving van de winning is 

gericht op het tot stand brengen van een stelsel 

van geulen, welke de richting van het rivierenland-

schap volgt. Met deze geulvormige elementen wordt 

aansluiting gezocht bij de laagte, waarin de Lamme 

IJssel is gelegen. 

De van nature hogere gronden langs de Eikenlaan 

en langs de restgeulen rond de Lamme IJssel wor-

den met behulp van vrijkomende bovengrond verder 

verhoogd tot een aaneengesloten gordel van hoog-

watervrije vluchtplaatsen. Hier wordt de ontwikkeling 

van hardhoutooibos nagestreefd.

Ook de recreanten/natuurliefhebbers zullen in 

de toekomst aan hun trekken komen, o.m. door 

inpassing van enkele recreatieve routes, rustpunten 

en een observatiehut. In sommige gebieden vindt 

aanplant van bos, of boomvormende soorten plaats, 

elders wordt spontane ontwikkeling voorgestaan.

Het beheer van deze zones, waarbinnen zich 

kruidenrijke vegetaties moeten ontwikkelen worden 

met behulp van jaarrond begrazing beheerd. Gezien 

de verschillende vormen van bodemgebruik (en 

daarmee tevens de verschillende gebruikseisen), ligt 

een strikte scheiding van landbouw en natuur in de 

Havikerwaard voor de hand. 

Open water 

Waterdiepte groter dan twee meter, zodanig 

dat zich geen moeras- en of oever vegetatie zal 

ontwikkelen en dat er geen verlandingsprocessen 

op gang komen, geheel geoptimaliseerd naar de 

doorstroming van de uiterwaard.. 

Moeraszones 

Ondiep water, of deels droogvallende platen, 

waarop zich een riet- en/of andere moerasvegeta-

tie ontwikkelt. Op de overgangen naar de hogere 

gronden zal hier ook deels zachthoutooibos tot 

ontwikkeling komen zoals els, wilg en populier. 

Kruidenrijke grasvegetatie 

Zones waar door maaiveldverlaging een schraal  

substraat aan de oppervlakte komt en waar zich  

een bloemrijke grasvegetatie ontwikkelt. Hier vindt 

extensief beheer plaats in de vorm van hooibouw,  

of jaarrond begrazing. 

Zachthoutooibos 

De lagere gronden met een relatief hoge overstro-

mingsfrequentie zullen zich bij een vrije ontwikke-

lingsgang ontwikkelen tot zachthoutooibos; hierbij 

moet worden gedacht aan de oeverlanden en 

eilanden. In de boomlaag komen soorten voor als 

wilg, els en populier. 

Hardhoutooibos 

Op de hogere gronden en met name op de keten 

van hoogwater vrije vluchtplaatsen voor het wild, 

ontwikkelt zich structuurrijk hardhoutooibos. Hier 

wordt de boomlaag bepaald door soorten als es, 

eik, iep. 

Landbouwgronden 

Kort, relatief intensief begraasd grasland, of  

(in het groeiseizoen) landbouw gewassen.

HVVP

Vee en fauna kan zich bij hoogwatersituaties 

terugtrekken op speciaal aangelegde hoogwater-

vrije vluchtplaatsen (HVVP’s). Het plan voorziet in 

twee hectare HVVP’s.
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Het ‘rampenfondsbosje’
In februari 1953 braken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse 

eilanden tijdens een enorme storm de dijken door. Een nationale ramp. Het 

woord ‘Watersnoodramp’ is blijvend en zal nooit meer verdwijnen uit onze 

geschiedenis. De Nederlandse bevolking stortte gelden in een nationaal 

fonds ten behoeve van de gedupeerden van de ramp. 

Ook de pachters van Landgoed Middachten deden hier destijds aan 

mee. Het landgoed zelf was bezig in de uiterwaarden van de IJssel 

een agrarisch perceel om te vormen tot natuur. Dit gebeurde door 

grootschalige boominplanting. Per boom werd een bepaald bedrag 

beschikbaar gesteld voor het Rampenfonds. Het perceel zelf werd het 

‘Rampenfondsbos’ genoemd.

Bij de gebiedsverkenning van het plangebied Havikerwaard Zuid is 

geconstateerd dat het eind jaren 50 aangeplante ‘Rampenfondsbosje’  

zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een bos in de boomfase. 

Het Rampenfondsbosje is 2,5 hectare groot en is aangeplant op een 

eerder ontkleid perceel. Het bosje maakt een sterk verruigde indruk. 

Omdat het rampenfondsbosje midden in het te ontzanden gebied ligt, 

kan het niet in deze vorm blijven bestaan. Vanaf het eerste jaar van de 

uitvoering zal dit bosgebied worden gecompenseerd (met een factor 

1,5) aan de randen van het plan. Het bosgebied zelf zal pas later in 

het traject verdwijnen, wanneer het nieuwe bos al enige allure heeft. 

Buiten de emotionele waarde rondom het Rampenfondsbosje, heeft 

het nauwelijks natuurwaarde. Bij het nieuwe bos zal aandacht worden 

besteed aan deze bijzondere geschiedenis.
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Op goede gronden
K3Delta BV is, na de overname van Z.E.M. 

De Havikerwaard B.V. in 2013, betrokken bij 

het maken van plannen voor het verbeteren 

van de natuurinrichting voor de Havikerwaard 

c.q. Havikerpoort. Nadat zoon Jan Willem 

van de Kamp in 1995 al een stukje van het 

familiebedrijf had overgenomen, zijn begin 

oktober 2013 de bedrijven Valewaard en 

Z.E.M. Havikerwaard overgedragen aan 

K3Delta en daarmee ook de betrokkenheid bij 

de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid en 

Havikerpoort.

Het streven is door middel van zandwinning 

en aanvulling een plan te realiseren dat als 

doelstelling heeft met de financiële opbrengst 

een substantieel bedrag te genereren voor 

de instandhouding van het cultuurhistorisch 

monument Landgoed Middachten. De 

hoe veelheid zand en grind die uit dit plan 

gewonnen wordt, dekt de productie en afzet 

van een hoogwaardig industrieel bouwproduct 

van de exploitant Valewaard B.V. voor 

de komende 10 à 15 jaar. De bestaande 

installatie, gevestigd op de Havikerwaard 

8a, kan met de huidige moderne uitvoering 

voldoen aan de meest gevraagde producten 

door de bouwindustrie. Tevens worden 

de betonfabriek en betoncentrale die op 

hetzelfde terrein zijn gevestigd, voorzien 

van grondstoffen. Valewaard B.V. biedt 

werkgelegenheid aan circa 25 mede werkers. 

Het plan brengt door de winning en aanvulling 

met zich mee dat er een nieuwe aanzet kan 

worden gegeven tot het realiseren van een 

nog hoogwaardiger natuurlijke inrichting, 

aangepast aan de bestaande situatie.

Z.E.M. De Havikerwaard B.V. beschikt samen 

met Valewaard B.V., als gevolg van sinds 

1967 opgedane ervaringen met soortgelijke 

projecten en inrichtingen, over een gedegen 

expertise op dit gebied. Een goede 

samenwerking tussen de overheids instanties, 

Landgoed Middachten en Valewaard 

B.V. zal leiden tot een project met een 

maatschappelijke meerwaarde zonder dat hier 

beslag zal worden gelegd op overheidsgeld. 

“Havikerpoort” wordt een succesvol project 

voor alle betrokkenen en de omgeving.

Vanuit de initiatiefnemers is ook de afgelopen 

tijd veel zorg besteed aan de communicatie 

rondom de plannen. Na een eerste aftrap in 

2012 heeft ook in 2014 een informatieavond 

plaatsgevonden, ditmaal op kantoor van de 

huidige zandwinning. Ook ontvingen wij in 

hetzelfde jaar de gemeenteraad en het college 

voor een rondleiding, heeft Rijkswaterstaat een 

werkbezoek gebracht aan het plangebied, is 

het ICR (Industriële Club Rheden) rondgeleid 

en vond de Nacht van de Nacht plaats in de 

Havikerwaard.
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Open water

Waterdiepte groter  
dan 2 meter, zodanig  
dat zich geen moeras  
en of oevervegetatie  
zal ontwikkelen, noch  
dat er verlandings 
processen op gang 
komen.

Periodiek droog
vallende zandplaten

Eilandachtige zand
platen die door golf 
werking en langdurige 
inundatie  
naar verwachting lang  
vrij zullen blijven van 
opgaande vegetatie.  
Deze zone omvat zeer 
ondiep water (nooit 
droogvallend),  
incidenteel droog  
vallende (enkele  
weken per jaar),  
frequent droogval 
lende (rond mediaan 
peil) en langdurig  
droogvallende zand
platen.

 Moeraszones

Ondiep water, of  
deels droogvallende 
platen, waarop zich  
een riet en/of  
andere moeras 
vegetatie ontwikkelt.  
Op de overgangen  
naar de hogere  
gronden zal hier ook 
deels zachthoutooi 
bos tot ontwikkeling 
komen (els, wilg, 
populier).

 Kruidenrijke  
 grasvegetatie

Zones waar door  
maaiveldverlaging  
een schraal substraat 
aan de oppervlakte 
komt en waar zich  
een bloemrijke gras  
vegetatie (stroom
dalora) ontwikkelt.  
Hier vindt extensief  
beheer plaats in de 
vorm van hooibouw  
of jaarrond begrazing.

 Zachthoutooibos

De lagere gronden  
met een relatief hoge 
overstromings  
frequentie zullen zich  
bij een vrijeontwikke
lings gang ontwikkelen  
tot zachthoutooibos;  
hierbij moet worden  
gedacht aan de oever 
landen en eilanden.  
In de boomlaag  
komen soorten voor  
als wilg, els en  
populier.

 Hardhoutooibos

Op de hogere gronden  
en met name op de  
hoogwatervrije  
vluchtplaatsen voor  
het wild, ontwikkelt 
zich structuurrijk  
hard houtooibos.  
Hier wordt de boom 
laag bepaald door  
soorten als es, eik en 
iep. 

Landbouw

Moderne landbouw 
bedrijven kunnen  
ongehinderd elders in  
de waard verder 
‘boeren‘
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Open water
Waterdiepte groter dan 2 meter, zodanig dat zich geen moeras- en of oevervegetatie zal 
ontwikkelen, noch dat er verlandingsprocessen op gang komen.

Periodiek droogvallende zandplaten
Eilandachtige zandplaten die door golfwerking en langdurige inundatie naar verwachting 
lang vrij zullen blijven van opgaande vegetatie. Deze zone omvat zeer ondiep water (nooit 
droogvallend), incidenteel droogvallende (enkele weken per jaar), frequent droogvallende 
(rond mediaan peil) en langdurig droogvallende zandplaten. 

Moeraszones 
Ondiep water, of deels droogvallende platen, waarop zich een riet- en/of andere moerasve-
getatie ontwikkelt. Op de overgangen naar de hogere gronden zal hier ook deels zacht-
houtooibos tot ontwikkeling komen (els wilg, populier).

Kruidenrijke grasvegetatie
Zones waar door maaiveldverlaging een schraal substraat aan de oppervlakte komt en waar 
zich een bloemrijke grasvegetatie (stroomdal�ora) ontwikkelt. Hier vindt extensief beheer 
plaats in de vorm van hooibouw, of jaarrond begrazing.

Zachthoutooibos
De lagere gronden met een relatief hoge overstromingsfrequentie zullen zich bij een vrije 
ontwikkelingsgang ontwikkelen tot zachthoutooibos; hierbij moet worden gedacht aan de 
oeverlanden en eilanden. In de boomlaag komen soorten voor als wilg, els en populier.

Hardhoutooibos
Op de hogere gronden en met name op de hoogwatervrije vluchtplaatsen voor het wild, 
ontwikkelt zich structuurrijk hardhoutooibos. Hier wordt de boomlaag bepaald door soorten 
als es, eik en iep.
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Contact
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brochure?  

Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord.

Rondweg 29-33, 6515 AS Nijmegen

Postbus 200, 6660 AE Elst (Gld)

Tel. 024 348 88 00

Fax. 024 348 88 08

info@k3delta.nl

www.k3delta.nl

Kasteel en tuinen Middachten

Landgoed Middachten 3

6994 JC De Steeg

Tel. (026) 495 21 86

info@middachten.nl 


