
Dukenburgers hebben de Hatertse en 
Overasseltse Vennen, de Brakkensteiners 
Heumensoord. En inwoners van de 
Waalsprong? Die hebben de Betuwe in 
hun achtertuin, de uiterwaarden om de 
hoek én een wereldvermaard bos binnen 
handbereik. 

Het stond al een tijdje op het lijstje van Waalsprong-
bewoner en rasorganisator Bas Broeder: een eve-
nement organiseren waar mensen behalve van muziek 
zouden kunnen genieten van natuur en de variatie 
van het landschap. ‘De Ooijpolder is vlakbij en leek 
me een perfecte locatie. Maar de Waalsprong was 
met zijn uiterwaarden, kleine rivierstrandjes, fruit-
boomgaarden en andere green spots een minstens 
zo mooi decor. Ik koos dan ook voor de Waalsprong. 
En met succes. Onlangs vond hier alweer de derde 
editie van Festival De Oversteek plaats.’ 

Tot rust komen
Een van de groenste stukjes Waalsprong is landgoed 
Oosterhout, pal naast de gelijknamige nieuwbouw-
wijk. Het is in handen van een heuse adellijke 
familie. Baron Van Boetzelaer van Oosterhout zwaait 

er de scepter. Het landgoed telt in totaal ongeveer 
40 hectare bos en grasland en is voor veel wijk-
bewoners dé plek om even helemaal tot rust te 
komen. Frans Ameschot, beheerder en bos- en 
tuinbaas van het landgoed, vertelt: ‘Het bos is in 
1898 aangeplant en van origine een eikenbos. In de 
loop der jaren zijn er beuken, essen, esdoorns, 
acacia’s en lindes aangeplant. Door de kalkrijke 
bodem kom je hier heel veel soorten kruiden en 
plantjes tegen. In het voorjaar staat het bos vol met 
sneeuwklokjes, in het najaar vind je hier heel veel 
verschillende paddenstoelen.’

The Inconvenient Truth
Sinds midden jaren ‘50 herbergt het bos zo’n 200 
groene nestkastjes. En die hangen er niet zomaar, 
licht Frans toe. ‘De kastjes maken deel uit van een 
internationaal koolmezenonderzoek, opgezet door 
het NIOO in Wageningen. Onderzocht wordt de 
relatie tussen de ontwikkeling van de nachtvlinder 
- de belangrijkste voedselbron van de koolmees - 
en het broedgedrag van de koolmees. Wat blijkt, 
is dat de nachtvlinder zich sneller aanpast aan 
veranderende omstandigheden dan de koolmees, 
met voor de koolmees alle nadelige gevolgen 

Bos, Betuwe, uiterwaarden 
en weilanden letterlijk om de hoek

 

De Waalsprong: 
             hoe groen wil 
     je het hebben?
             hoe groen wil 

Pinetum (Foto: Lennart Janssen)
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van dien. Al Gore haalt in zijn documentaire ‘The 
Inconvenient Truth’ het onderzoek zelfs aan als 
direct bewijs voor de opwarming van de aarde. 
Het bos is dus beroemd!’

Première in het Pinetum
Minder beroemd, maar minstens zo bijzonder is het 
pinetum aan de rand van het bos. Frans: ‘Het pine-
tum bestaat uit naaldbomen uit alle delen van de 
wereld en is in 1935 aangelegd. Het idee was er 
opera-uitvoeringen te houden, waarbij de bomen 
dienst deden als theatercoulissen. Door omstandig-
heden zijn die opera’s er toen niet gekomen. In 2008 
is begonnen met het herstel van het pinetum. Er 
zijn nieuwe naaldbomen en verschillende soorten 
struiken geplant. Het is een groene oase van rust 

en daarmee een perfecte plek voor kleine voorstel-
lingen. Onlangs vond tijdens festival De Oversteek in 
het pinetum de allereerste opera ooit plaats. Het 
idee is om in het vervolg vaker voorstellingen in het 
groen te houden.’

Groen voor het uitzoeken
Wie vanuit het bos richting dijk loopt of fi etst, 
heeft dan nóg eens het groen voor het uitzoeken. 
Een tochtje naar ‘rechts’ voert door het Betuwse 
landschap langs water, weilanden en dijkhuisjes. 
Wie links aanhoudt en koerszet richting Lent en 
verderop de Bemmelse Waard ziet het oneindige 
rivierlandschap in verschillende gedaanten traag 
aan zich voorbijtrekken. En het einde is nog niet in 
zicht. In de Waalsprong krijgt de Landschapszone 
langzamerhand gestalte: een ruim natuurgebied 
met maar liefst drie grote waterplassen. Volop 
ruimte om te wandelen, te fi etsen en van de natuur 
te genieten. En dan komt aan de noordkant van 
het gebied ook Park Lingezegen steeds dichterbij. 
Dit landschapspark voor de 160.000 huidige en 
toekomstige bewoners tussen Arnhem, Bemmel, 
Elst en Nijmegen biedt ruimte aan mens, water, 
landbouw en natuur. Wat heet? Het 1500 hectare 
tellende park is 22 keer groter dan het Arnhemse 
Sonsbeekpark en 18 keer groter dan het Goffertpark 
in Nijmegen. De Waalsprong: hoe groen wil je het 
hebben?

Meer weten over het koolmezenonderzoek 
of het landgoed? Lees verder op 
www.waalsprong.nl/spronglevend.
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