De Redichemse
Waard

Kom genieten van
Ontdek hoe dit
Culemborgs mooiste gebied nog mooier
natuurgebied
kan worden!
Mét toekomstvisie

Landschap
om te koesteren

Waarom deze folder?
Deze folder is bedoeld om te informeren
over de waarde van de Redichemse
Waard. Vroeger, nu, en vooral straks.
Het Collectief Redichemse Waard droomt

van een mooi, veilig en beschermd gebied
waar de natuur weer de ruimte krijgt die
het verdient. Opengevouwen biedt deze
folder een streefbeeld voor de toekomst.

Waardevolle
natuur

Een droom die werkelijkheid kan worden
als we ons er samen voor inzetten.
Doe mee

De Redichemse Waard is een
uiterwaard in een wijde bocht
van de rivier de Lek. Door
zandwinning in de jaren ’60
en ’70 is een diepe plas
ontstaan. De graslanden en
akkers eromheen zijn in
gebruik als boerenland. De
strook land tussen rivier en
plas (de landtong) bestaat uit
hoge rivierduinen, die deels
zijn bedekt met stuivend zand
uit de rivierbedding. De waard

is grotendeels omgeven door
een zomerkade en bestaat uit
een vrij open landschap met
wat haagbeplanting van elzen,
meidoorn, wilgen en fruitbomen. De Redichemse
Waard is onderdeel van het
Nationaal Landschap Rivierenland en het Gelders Natuur
Netwerk. In het boerenland
ligt een opgave voor natuurontwikkeling en natuurinclusieve landbouw.

Collectief Redichemse Waard
Het Collectief bestaat nu uit
zes verenigingen en stichtingen, actief in Culemborg.
We vertegenwoordigen
iedereen die geniet van de
Redichemse Waard, zoals
zeilers, roeiers, zwemmers,
vissers, wandelaars en
scholen. We wijzen al jaren
op het belang van deze uiterwaard voor natuur, landschap,
recreatie en cultuurhistorie.
Deze zes lokale clubs maken

een vuist tegen ontwikkelingen die de Redichemse
Waard bedreigen. Daarnaast
voeren we de dialoog en
werken we samen met
gemeente en bloot eigenaar
(liefst met elke relevante partij
die daarvoor openstaat)
om tot een gezamenlijke
oplossing te komen. Die is er
nog niet, maar stap voor stap
komen we er wel.
Zeker met uw steun!

Doe mee!
Iedereen kan helpen om
de Redichemse Waard nóg
mooier te maken. Hoe? Vijf
ideeën:
1 Sluit je aan bij de groep
vrijwilligers die helpt bij
knotten, fruitboomonderhoud,
hooien en zwerfvuil opruimen.
2 Word Klompenpadvrijwilliger en help mee om deze
mooie wandelroute te onderhouden en te verbeteren.
3 Organiseer als school een
uitje en laat kinderen dit
mooie gebied ontdekken.

Contactgegevens
Collectief Redichemse Waard
Voorzitter: Magda Bruin
Tel: 06-12767919
4 Ga mee met een van onze
Waarde Wandelingen onder
leiding van een gids.
5 Steun ons met een gift!

Voor een gift
NL92 TRIO 0338 704 825
t.a.v. Stichting Collectief
Redichemse Waard

Voor actuele informatie en acties
https://www.facebook.com/Redichemse.Waard of
collectief.redichemsewaard@gmail.com

442 soorten planten en dieren
noteerden we in 2019 op één
soortenteldag. Er valt hier
voor natuurliefhebbers dus
heel wat te beleven. Op de
plas zijn, zeker ’s winters,
grote aantallen eenden, meerkoeten, futen en dodaarzen
aanwezig. Ook is het een
slaapplaats voor meeuwen en
ganzen. IJsvogeltjes vissen
vanaf overhangende takken in
het heldere water en bevers
bouwen er een burcht. De
oevers vormen een belangrijk
leefgebied voor de plasrombout, een zeldzame libellensoort. De ooibosjes rond de
plas en heggen in het boerenland zijn het broedgebied voor
steen- en ransuil. Het rivier-

duin op de landtong was een
plantenparadijs dat verloren
is gegaan door intensief
agrarisch gebruik. Vroeger
kwamen hier bijzondere
planten als veldsalie en rode
bremraap voor. Wel groeit in
deze waard nog steeds de
zeldzame weidegeelster.
Onderzoek wijst uit dat zaden
van verdwenen planten nog
volop in de bodem zitten. Veel
soorten kunnen daarom weer
terugkomen.

Volop recreatiemogelĳkheden
Al sinds het ontstaan van de
zandwinplas is de Redichemse
Waard een geliefd recreatiegebied. Wandelaars waarderen het afwisselende landschap en het Klompenpad dat
hier loopt. En de plas is op
warme dagen heel populair

vanwege het zwemstrand.
Veel kinderen hebben er veilig
leren zeilen, roeiers vinden er
beschut water, hengelaars
genieten er van de rust en
sportduikers vinden er diep
en helder water.

Een lange geschiedenis
Al in het begin van de jaartelling woonden er mensen in
dit gebied. Er zijn zelfs aanwijzingen van Romeinse overblijfselen aangetroffen. En in
de vroege middeleeuwen lag
in deze contreien het dorpje
Redichem, dat later verzwolgen werd door de rivier. De
hooggelegen ‘Gallichweert’ in
de Redichemse Waard werd

galg
terp

nog wel gebruikt voor terechtstellingen. Galg en rad stonden zichtbaar voor iedereen
die over de rivier voorbij voer.
Op een kaart van Perrenot uit
1761 is de galg te zien. Wat
nu nog opvalt, is de terp in
de Redichemse Waard. Daar
stond tot in de jaren 50 nog
een boerderij.
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Illustratie: Inge van Noortwijk, Tekst: Collectief Redichemse Waard,
Fotografie: Stefan Claessens, Opmaak: Hans Bassa
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