De stilte van de Waal
De Waal staat bekend als de drukst bevaren rivier van West-Europa. De langsvarende schepen zijn soms best
imposant als je op een van de strandjes langs de Waal staat. Zeker als er vier of vijf tegelijk langs varen en
elkaar op het oog rakelings passeren. Soms is het daarentegen zo rustig op de Waal dat je helemaal geen
schepen ziet, dan zijn de rust en stilte oorverdovend. Wat een genot!, die rust, ruimte, zon, zand en wind. Je
hoort dan alleen het geluid van de branding, het kabbelende water op het strand en op de achtergrond de
ganzen in de uiterwaard die zich te goed doen aan vers gras.
Vroeger had je bij km paal 899, vlak bij de steenfabriek nog wel wat herrie van de daar rondrijdende shovels en
vrachtwagens en kon je de schoorsteen van de steenoven duidelijk ruiken. Dat is gelukkig verleden tijd en een
weldadige rust is neergestreken over dit deel van het Waalstrand. Je waant je nu in een waar paradijs waar het
goed toeven is en waar ook veel natuurschoon te zien is: plantjes in allerlei vormen, eenden, ganzen, noem
maar op.
Deze rust zal wreed verstoord gaan worden als een groot zand- en grint overslagbedrijf met 400 vrachtwagens
per dag zich gaat vestigen op de Waalwaard. Weg rust, weg stilte, weg eenden en ganzen.
Het kan ook anders.
Laten we de Waalwaard teruggeven aan de natuur. Daarmee ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied
vanaf de voormalige kerncentrale tot de scheepswerf. Met een fietsroute en struinpaden kan dit een
fantastisch gebied blijven voor rust en ruimte zoekende Dodewaarders. En voor toeristen die fietsend over de
dijk eens een ander traject willen fietsen. Het gebied tussen de centrale en de steenfabriek is rijk aan bossages
en er lopen al diverse karrensporen door dit gebied. Die kunnen doorgetrokken worden via de Waalwaard daar
de Dodewaardse kerk. Over de zomerdijk kan een struinpad tot aan de scheepwerf ook wandelend worden
gevolgd. Je bent dan al gauw een uur of wat onderweg. Dit soort dagrecreatie verdraagt zich prima met de
status van het gebied: Natura 2000.
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