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VR expeditie “Ruimte voor de Waal”  
 

Inleiding 

Je gaat op Virtual Reality expeditie naar De Waal bij Nijmegen. Hier is een groot project 

uitgevoerd om overstromingsrisico’s te verkleinen. Jij gaat onderzoeken wat er is gedaan, en 

waarom. We bekijken allereerst een dronebeeld. Daarna bezoeken we vier veldwerklocaties.  

 

 

Veldwerklocaties, getekend op een kaart uit 2012. 

 

 

Veldwerklocaties, getekend op een kaart uit 2016. 
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Opstarten 

Start de expeditie.  

- Optie 1: Maak gebruik van de app Expedities / Expeditions ( ). 
- Optie 2: Open de tour in de browser: www.tinyurl.com/VRWaal   

 

 

 

 

Opdracht bij het dronebeeld 

Bekijk het dronebeeld (scene 1). De foto is genomen in 2018, NA de uitvoering van het project 
“Ruimte voor de Waal”.  

Je ziet twee riviergeulen: een hoofdgeul en een nevengeul:  

• In de hoofdgeul stroomt altijd water, zowel bij normale afvoer (onder 6.000 m3/s) als 
hoge afvoer (boven 6.000 m3/s). De hoofdgeul wordt gebruikt voor scheepvaart. 

• In de nevengeul is afgesloten van de hoofdgeul met een drempel. Bij normale afvoer, 
tot 6.000 m3/s, staat het water stil. Als de afvoer toeneemt tot boven de 6.000 m3/s 
stroomt water van de hoofdgeul over de drempel en gaat het water in de nevengeul 
meestromen. Er is geen scheepvaart in de nevengeul.  

 

Vraag A. Wat is de hoofdgeul? De geul aan de kant van Nijmegen of de geul aan de kant van 
Lent? Waaraan zie je dat? 

 

 

De nevengeul is gegraven tussen 2012 en 2016, als onderdeel van het “Ruimte voor de Waal” 

project. We gaan in deze expeditie onderzoeken wat er precies is gedaan, en waarom. We 

gaan daarbij de vier locaties bezoeken die met rode nummers staan aangegeven in het beeld.  

 

  

http://www.tinyurl.com/VRWaal
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Opdracht bij locatie 1 

Bekijk de beelden van locatie 1. Deze locatie ligt 2km stroomopwaarts van Nijmegen. Er zijn 
twee beelden: één die is genomen in april 2012 (scene 2), en één die is genomen in februari 
(scene 3).  

 

Vraag A. Kijk om je heen en benoem wat je ziet. Welke nummers horen bij de begrippen? 

Begrip Nummer 

Binnendijks gebied  

Winterdijk  

Uiterwaard  

Hoofdgeul   

Nevengeul  

 

 

Vergelijk het beeld van locatie 1 uit april (scene 2) en het beeld van locatie 1 uit februari 
(scene 3).  

Vraag B. Is er sprake van lage afvoer, normale afvoer, hoge afvoer of extreem hoge afvoer in 

de twee beelden? Zie de tabel hieronder voor meer informatie. 

 

Beeld uit april (scene 2):  

 

Beeld uit februari (scene 3): 

 

 
 

 Afvoer  Kenmerken 

Lage afvoer 1000 m3/s De waterstand in de hoofdgeul zo laag is dat er geen 
scheepvaart mogelijk is 

Normale afvoer 2000 tot 6000 m3/s Er stroomt alleen water in de hoofdgeul, en niet in de 
uiterwaarden. Er is scheepvaart mogelijk. 

Hoge afvoer 6000 tot 12.000 m3/s Er stroomt zowel water in de hoofdgeul als in de 
uiterwaarden. 

Extreem hoge 
afvoer 

12.000 tot 16.000 m3/s Er stroomt zeer veel water in de hoofdgeul en in de 
uiterwaarden. Het water staat tot hoog tegen de dijk aan. 
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Vraag C. Het figuur hieronder is dwarsprofiel 1 in het topografische kaartje op bladzijde 1. 

Teken in het dwarsprofiel vier horizontale lijnen die de waterstand aangeven bij lage afvoer, 

normale afvoer, hoge afvoer en extreem hoge afvoer. 
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Opdracht bij locatie 2 

Bekijk beeld 2 (scene 4). Je staat op een boot die vlak voor de Waalkade in Nijmegen ligt. De 
foto is genomen in 2012, VOOR uitvoering van het project “Ruimte voor de Waal”. 

Vraag A. Wat was de afvoer toen de foto was genomen? 

 

 

 

Vraag B. Bij welke afvoer ontstaan overstromingen in de stad Nijmegen? 
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Opdracht bij locatie 3 

Bekijk het beeld van locatie 3 uit 2012 (scene 5). De foto is genomen VOOR uitvoering van het 
project “Ruimte voor de Waal”. 

Vraag A. Waar sta je nu? In het binnendijks gebied, op de dijk of in de uiterwaard?  

 

 

 

Vraag B. Het figuur hieronder is dwarsprofiel 2 in het topografische kaartje op de eerste 

bladzijde. Teken in het dwarsprofiel weer vier horizontale lijnen die de waterstand aangeven 

bij lage afvoer, normale afvoer, hoge afvoer en extreem hoge afvoer. 
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Vraag C. Vergelijk dwarsprofiel 1 met dwarsprofiel 2. Bij welk dwarsprofiel denk je dat dat de 

kans op overstroming het hoogst is? Leg uit waarom. 

 

 

 

 

Bekijk het beeld van locatie 3 uit 2016 (scene 6). De foto is genomen op dezelfde plek, maar 
dan vier jaar later, NA uitvoering van het project “Ruimte voor de Waal”. 

Vraag D. Beschrijf welke veranderingen je ziet. Gebruik ook de twee topografische kaarten aan 
het begin van het boekje. 

 

 

 

 

Vraag E. Teken de nieuwe situatie in het dwarsprofiel hieronder. Laat zien waar er gegraven 

is, en waar een nieuwe dijk is aangelegd. 
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Opdracht bij locatie 4 
Bekijk beeld 4 (scene 7). 

Vraag A. Probeer te bepalen of de foto is genomen in 2012 (VOOR uitvoering van het project 
“Ruimte voor de Waal”) of in 2016 (NA uitvoering van het project “Ruimte voor de Waal”). 
Gebruik ook de kaarten.  

 

 

 

Bekijk het informatiebord dat hier is neergezet. 

Vraag B. Hoeveel waterstandsverlaging leverde de uitvoering van het project “Ruimte voor de 
Waal” op?  

 

 

 

Vraag C. Volgens het informatiebord heeft het project “Ruimte voor de Waal” er ook voor 
gezorgd dat het waterfront van Nijmegen aantrekkelijker is voor bewoners. Kijk in het beeld, 
en leg uit hoe bewoners nu beter gebruik kunnen maken van het gebied langs de rivier.  

 

 

 

 

 

 

Terug naar het dronebeeld 
Bekijk weer het dronebeeld aan het begin van de expeditie. Deze foto is gemaakt in 2018, NA 
uitvoering van het project “Ruimte voor de Waal”. Het project had ook tot doel om de 
recreatiemogelijkheden te versterken.  

Vraag A. Noem twee typen activiteiten die nu mogelijk zijn in het gebied langs de rivier. 

 


