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Aanleiding en inhoud handreiking
De dijken in Nederland worden om de 6 jaar 
getoetst om te bepalen of deze nog voldoen 
aan de gestelde normen. Het dijktraject 
Gorinchem-Waardenburg, gelegen aan de 
noordzijde van de Waal in dijkring 43, is in 
de laatste toetsing op grote delen afgekeurd 
en zal verbeterd moeten worden. Deze 
dijkverbetering maakt onderdeel uit van het 
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). Het heeft een hoge urgentie 
meegekregen en hoort daarom bij de eerste 
tranche van dijkverbeteringsprojecten die in 
dat kader zullen worden uitgevoerd. In 2014 
is gestart met de verkenningsfase. In deze fase 
wordt de exacte scope bepaald, worden mo-
gelijke oplossingsrichtingen verkend en wordt 
een keuze gemaakt voor een voorkeursrich-
ting. De verkenningsfase wordt opgevolgd 
door de planuitwerkingsfase en de realisatie-
fase. In 2022 zou de dijkverbetering afgerond 
moeten zijn. 

Het Waterschap Rivierenland heeft aan 
H+N+S Landschapsarchitecten gevraagd 
een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit op 
te stellen voor de beoogde dijkverbetering 
van het traject Gorinchem - Waardenburg. 
Deze handreiking maakt onderdeel uit van 
de ‘verkenningsfase’ van de dijkverbetering en 
bevindt zich dus nog vroeg in het planpro-
ces. De handreiking is een instrument om te 

sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit 
en vormt een kader voor de landschappelijke 
inpassing van de verbeteringsmaatregelen. Het 
analyseert en waardeert het landschap en de 
cultuurhistorie van de dijk en doet uitspra-
ken over de wijze waarop in het planproces 
van de dijkverbetering hiermee kan worden 
omgegaan. 

Samen met het opstellen van de handreiking 
worden drie verschillende deelonderzoeken 
uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in 
de handreiking meegenomen en geïntegreerd. 
Ook worden er drie separate rapporten 
opgeleverd. Het gaat om een archeologisch 
bureauonderzoek, een natuurtoets en een 
mobiliteitstoets. Voor de uitvoering van deze 
onderzoeken heeft H+N+S samenwerking 
gezocht met drie andere partijen.

Het archeologisch bureauonderzoek wordt 
uitgevoerd door Transect en brengt de ar-
cheologische verwachting van het plangebied 
in beeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
conform protocol 4002 van de Kwaliteits-
norm Nederlandse Archeologie en vastgelegd 
in een KNA-conform standaardrapport. In dit 
rapport worden conclusies getrokken voor 
wat betreft de verwachte aan- of afwezig-
heid van archeologische waarden binnen het 
plangebied en de verwachte kwaliteit en het 
risico op verstoring hiervan. Tevens wordt een 

advies geformuleerd over eventuele vervolg-
maatregelen.

De natuurtoets wordt uitgevoerd door 
Bureau Waardenburg. De natuurtoets is een 
bureauonderzoek naar de aanwezige natuur-
waarden in het plangebied. Het betreft hier 
beschermde soorten en gebieden conform 
de Flora- en Faunawet, de Natuurbescher-
mingswet, de EHS (tegenwoordig Natuur-
netwerk Nederland) en weidevogelgebieden. 
Ten behoeve van de dijkverbetering is inzicht 
gewenst in status en voorkomen, verstorende 
of bedreigende effecten en advies over de 
vervolgprocedure. 

De mobiliteitstoets wordt opgesteld door 
Royal Haskoning DHV en geeft inzicht in de 
gevolgen van (een combinatie van) dijk-
verbeteringsmaatregelen voor de volgende 
verkeerskundige aspecten: verkeersafwikkeling, 
ontsluiting, parkeren, verkeershinder, bereik-
baarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Plangebied
Het dijktraject loopt vanaf de vestingwerken 
van Gorinchem tot aan de kruising met de 
A2 bij Waardenburg en is 23km lang. De dijk 
loopt door twee provincies (Zuid-Holland en 
Gelderland) en drie gemeenten (Gorinchem, 
Lingewaal, Neerijnen). 
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De verbeteropgave
In de derde toetsronde zijn delen van het 
dijktraject afgekeurd op verschillende faalme-
chanismen (zowel hoogte, stabiliteit en piping). 
De precieze lokatie en omvang van de tech-
nische verbeteropgave is bij het opstellen van 
deze handreiking nog niet bekend, hier wordt 
nog nader onderzoek naar gedaan. Wel weten 
we op hoofdlijnen de mogelijke aard daarvan 
en mogelijke maatregelen. Op pagina 103 is 
een kaartje opgenomen met de voorlopige 
verbeteropgave. 

In deze handreiking is gezien deze onzeker-
heid gekozen om een 'stel-dat...' benadering 
te volgen. 'Stel dat er opgehoogd moet wor-
den, dan…',  'Stel dat er een probleem is met 
piping, dan…' Daarbij is nagegaan hoe met 
bestaande of nieuw te ontwikkelen kwalitei-
ten omgegaan kan of moet worden wanneer 
zich een bepaald vraagstuk op een bepaalde 
plek in het gebied voordoet. 

Tijdens het ontwikkelen van deze ontwerp-
principes is afstemming gezocht met het 
Waterschap met betrekking tot techniek en 
beheer/onderhoud. Dit is cruciaal geweest om 
ontwerpprincipes te kunnen ontwikkelen die 
goed aansluiten bij de eisen en uitgangspunten 
die het Waterschap hiervoor hanteert. 

Structuurvisie Waalweelde West en 
Deltaprogramma Rivieren
De intergemeentelijke en provinciale struc-
tuurvisie Waalweelde West vormt een 
belangrijk kader voor deze handreiking. In 
deze structuurvisie wordt een visie gegeven 
op de ruimtelijke ontwikking van het uiter-
waardengebied van de gemeenten Lingewaal, 
Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel voor 
de periode tot 2050/2100. De nadruk ligt op 
waterveiligheid en natuur, waarbij voor de 
waterveiligheidsopgave alleen naar rivierver-
ruimende maatregelen is gekeken. Een ander 
belangrijk kader is het Deltaprogramma Rivie-
ren. Om de waterveiligheid voor de toekomst 
zeker te stellen wordt gekozen voor een 
strategie van rivierverruimende maatregelen 
in combinatie met dijkverbetering. 

Dijkverbetering binnen het HWBP
Eén van de grootste opgaven die volgt uit 
het Deltaprogramma is het versterken van 
de dijken. Het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP) organiseert de uitvoering 
van dit werk. De dijkverbetering Gorinchem-
Waardenburg is onderdeel van het HWBP. 

Binnen het HWBP is een goede landschap-
pelijke inpassing onderdeel van iedere opgave. 
Om hier invulling aan te geven is een handrei-
king opgesteld (Handreiking landschappelijke 
inpassing en ruimtelijke kwaliteit in watervei-

ligheidsopgaven, Hoogwaterbeschermingspro-
gramma, September 2014). Hier sluiten we bij 
voorliggende handreiking op aan. 

Het doel van de landschappelijke inpassing 
binnen het HWBP is om het niveau van ruim-
telijke kwaliteit in het gebied na uitvoering 
van de veiligheidsmaatregel minimaal gelijk te 
houden aan de oorspronkelijke situatie. Het 
verhogen of verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit is hierbij geen expliciete doelstelling, 
maar kan wel het indirecte gevolg zijn van een 
goed ingepaste maatregel.  Landschappelijke 
inpassing gaat over maatwerk voor een speci-
fieke locatie, logisch ingepast in het landschap 
of een stedelijke omgeving met een vormge-
ving die eenvoud en schoonheid uitstraalt. 

Centraal in de handreiking staan drie begrip-
pen: inpassen, meekoppelen, uitwisselen. Deze 
worden hieronder toegelicht en staan ook 
samengevat in het schema op de volgende 
pagina. 

Inpassen 
Vanuit de dijkrekening is er sectoraal geld 
beschikbaar voor de waterveiligheidsopgave. 
Een goede inpassing in de omgeving en eventu-
ele maatregelen om nadelige gevolgen op het 
niveau van ruimtelijke kwaliteit te voorkomen, 
beperken of compenseren maakt altijd onder-
deel uit van de opgave. Een goede landschap-
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pelijke inpassing is onderdeel van de scope van 
ieder project, ongeacht of dit een ‘standaard’ 
dijkverbetering, een meekoppel- of een uitwis-
selingsproject is. 

Om de bestaande kwaliteiten te kunnen 
behouden (of mitigeren) is het noodzakelijk 
om scherp te identificeren en vast te leggen 
wat die bestaande kwaliteiten zijn. En om 
vervolgens heldere ontwerpprincipes te 
ontwikkelen voor de inpassing van verbe-
teringsmaatregelen. Het grootste deel van 
deze handreiking geeft hier invulling aan. 

Meekoppelen
Bij meekoppelen gaat het om het meenemen 
van aanvullende doelstellingen van partners in 
de regio niet-zijnde waterveiligheid. De extra 
kosten die de koppeling met zich meebrengt 
zullen uit andere middelen moeten worden 
gefinancierd. Uiteraard zal er wel sprake zijn 
van synergie en werk met werk. Zo kunnen de 
totale maatschappelijke kosten lager worden 
gehouden. 

In de verkenningsfase heeft het waterschap 
contact gehad met de verschillende partijen 
en zijn mogelijke meekoppelkansen in beeld 
gebracht. In de handreiking worden deze 
beschreven en op kaart gezet (hoofdstuk 8). 

Uitwisselen
In de voorkeursstrategie van het Deltaprogram-
ma zijn naast dijkversterkingen ook rivierver-
ruimende maatregelen benoemd die aan de 
hoogwaterbescherming kunnen bijdragen. Een 
ruimtelijke maatregel kan medebepalend zijn 
voor de scope van een dijkversterkingsproject 
omdat deze kan zorgen voor lagere waterstan-
den. In sommige projecten is een dijkverbete-
ring (deels) uitwisselbaar met een ruimtelijke 
maatregel. Bij een succesvolle uitwisseling kan 
de kostenbesparing van de dijkversterking be-
schikbaar komen voor de ruimtelijke maatregel. 
Voorwaarde is wel dat de veiligheid tijdig wordt 
gerealiseerd. De urgentievolgorde in het HWBP 
is daarbij leidend.

Onderdeel van de voorkeursstrategie voor 
het Deltaprogramma Rivieren en van de 
Structuurvisie Waalweelde West is de aanleg 
van hoogwatergeulen in de uiterwaarden van 
de Waal, ook binnen het gebied dat van in-
vloed is op de voorgenomen dijkverbetering. 
Dit wordt in hoofdstuk 9 in beeld gebracht. 
Het effect dat dit mogelijk heeft op de dijk-
verbeteringsopgave, wordt duidelijk bij het 
definitief vaststellen van de exacte omvang, 
aard en locatie van de verbeteringsopgave. 
Dat vindt pas plaats na het opstellen van deze 
handreiking, waardoor het uitwisselen hier 
geen grote rol speelt. 

INPASSEN

MEEKOPPELEN

Vastleggen bestaande 
kwaliteiten 

Verkennen 
meekoppelkansen

Verkennen alternatieven
voor dijkverbetering

Ontwikkelen
inrichtingsprincipes

Een goede inpassing in de omgeving en eventuele 
maatregelen om nadelige gevolgen voor ruimtelijke 
kwaliteit te voorkomen, beperken of compenseren

Meenemen van aanvullende doelstellingen van 
partners in de regio. Financiering uit andere middelen, 
maar wel zoeken naar synergie en werk met werk.  

UITWISSELEN

Ruimtelijke maatregelen (zoals rivierverruiming) die 
bijdragen aan de hoogwaterbescherming kunnen 
(deels) uitwisselbaar zijn met dijkverbetering. 
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Samenwerking betrokken partijen
Deze handreiking is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met de betrokken 
partijen. Centraal daarin stonden twee ont-
werpateliers en een aantal overleggen met de 
ambtelijke begeleidingsgroep (ABG). 

In de ABG waren het waterschap, de betrok-
ken gemeenten en provincies, Rijkswaterstaat, 
het HWBP en de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed vertegenwoordigd. Met de ABG 
zijn het plan van aanpak en de tussenproduc-
ten besproken en afgestemd. 

In de twee ontwerpateliers waren mensen die 
in het gebied werken en wonen en verschil-
lend belangenorganisaties uitgenodigd. Ook 
de ABG was aanwezig. In het eerste atelier is 
een gezamenlijke excursie in het gebied geor-
ganiseerd. In deze ateliers zijn we samen aan 
de slag gegaan om kwaliteiten, knelpunten en 
kansen te benoemen. De verslagen van deze 
ateliers zijn opgenomen in de bijlage. 

In deze overleggen en ateliers is heel veel lo-
kale gebiedskennis opgehaald en is het beeld 
van de ruimtelijke kwaliteiten aangescherpt 
en verrijkt. Deze contacten die al vroeg in het 
planproces zijn gelegd zijn het waard om in 
het vervolgproces te bestendigen. 

Intern is er nauw samengewerkt tussen de 
betrokken ontwerp- en onderzoeksbureaus 
die verantwoordelijk zijn voor de verschil-
lende achtergronddocumenten en inbreng op 
specifieke thema's. De resultaten zijn daarbij 
in een reeks GIS kaarten steeds met elkaar 
geïntegreerd. 

Leeswijzer
Deze handreiking is opgebouwd uit drie 
delen. In het schema hiernaast is de werkwijze 
en de inhoud van deze handreiking verbeeld. 

Deel 1 bestaat uit een analyse van de huidige 
situatie en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de objectieve 
beschrijving van 'wat er is' en de waardering 
daarvan, 'wat we daarvan vinden', in de vorm 
van kwaliteiten, knelpunten en kansen. Dit 
doen we op een aantal schaalniveaus. 
Eerst gaan we in op de positionering van dit 
dijktraject binnen de riviertak Waal/Merwede 
(hoofdstuk 1). 
Daarna beschouwen we het dijktracé als 
geheel, waarbij we vijf thema's onderscheiden: 
cultuurhistorie, landschap, ecologie, mobiliteit, 
archeologie (hoofdstuk 2).  
Vervolgens worden deze kenmerken en 
karakteristieken gewaardeerd en de thema's 
met elkaar geïntegreerd. Dit vertaalt zich in 
kernkwaliteiten, knelpunten en kansen (hoofd-
stuk 3). 

Gezamenlijk aan de slag in het ontwerpatelier

Gezamenlijke gebiedsexcursie

Reacties op de tussenproducten
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DEEL 1. Analyse huidige 
ruimtelijke kwaliteit
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Zicht over de open komgronden
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POSITIONERING OP HOGER 
SCHAALNIVEAU

1
H  O  O  F  D  S  T  U  K

Positionering van dit 
dijkvak t.o.v. de rivier-
tak Waal/Merwede
Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg 
ligt aan de noordkant van de Waal. Het 
loopt door twee provincies: Zuid-Holland en 
Gelderland en drie gemeenten (Gorinchem, 
Lingewaal en Neerijnen). Het dijktracé is 
onderdeel van dijkring 43 en begrenst de 
Tielerwaard. Dit is het gebied ten westen van 
Tiel, gelegen tussen de Linge in het noorden 
en de Waal in het zuiden. 

De Waal is de grootste en breedste rivier van 
Nederland. Hij wordt gevoed door de Rijn, 
welke bij het Pannerdensch Kanaal vertakt 
in de Neder-Rijn en de Waal. Zo'n 80 km 
stroomafwaarts vanaf het Pannerdensch Ka-
naal, ter hoogte van Gorinchem, gaat de Waal 
over in de Merwede. De Waal is een echte 
'werkrivier' met veel scheepvaart, waterge-
bonden bedrijvigheid, steenfabrieken, scheeps-

werven etc. Op een aantal plaatsen reiken de 
steden tot aan het water met kenmerkende 
rivierfronten (bv. Zaltbommel en Haaften). 

Het rivierenlandschap van de Waal kent in 
het dwarsprofiel overal dezelfde, herkenbare 
opbouw: de rivier, de uiterwaarden (het 
winterbed), de dijk, het bebouwde oever-
wallenlandschap en de open komgronden 
daarachter. 
Tussen de dijken heersen de dynamische 
krachten (water, sedimentatie) van het rivier-
systeem. Het landschap bestaat uit zandige 
oeverwallen en kleiïge uiterwaarden. Het 
landschap is afwisselend open en in gebruik 
van de landbouw, tot half open of besloten in 
de natuurgebieden, vaak met kenmerkende 
ooibossen. 
De oeverwallen liggen buiten het bereik van 
de rivier. Ze liggen relatief hoog. Hier is de 
mens vanouds gaan wonen en werken en zijn 
dorpen en steden gevormd. Het landschap 
is hier vaak kleinschalig, soms besloten door 

boomgaarden, tuinbouw, bos en landgoede-
ren. 
Achter de oeverwallen liggen de lager gele-
gen komgronden (klei/veengronden) Deze 
zijn vaak open, dunbevolkt en grootschalig 
ingericht. Lokaal worden ze doorsneden door 
oude stroomgordels. Daar lijkt het landschap 
meer op de oeverwallen. 

In lengterichting kent de Waal een grote vari-
atie en het landschap verkleurt van oost naar 
west. Het meest oostelijk deel tot aan Nijme-
gen kent brede meanders, met uitgestrekte 
uiterwaarden (ca. 2-3km breed) en brede oe-
verwallen. Daarna volgt een slechts licht slin-
gerend stuk. Hier zijn de uiterwaarden smaller, 
maar de oeverwallen nog steeds breed. 
Verder naar het westen, voorbij Tiel, wordt de 
rivier weer bochtiger. De uiterwaarden en de 
oeverwallen worden smaller, het landschap 
opener. Vanaf Zaltbommel komt de Waal 
onder invloed te staan van getij. Nog verder 
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Overzichtskaart grote rivieren, bron: Plan Ooievaar, 1987. Het rode kader geeft het plangebied aan 

naar het westen verandert het landschap van 
oeverwallen/stroomruggen en komgronden 
naar veenontginningen. Gorinchem vormt 
hierin min of meer het omslagpunt.   

Dit dijktracé is bijzonder omdat deze land-
schappelijke overgang hier afleesbaar is. Te 
zien is het van oost naar west smaller worden 
van de oeverwallen en het groter worden van 
de komgronden die ook dichter bij de dijk 
komen. Dit vertaalt zich in een toenemende 
openheid van het landschap in westelijke 
richting. Ook de uiterwaarden worden langs 
dit dijktracé richting het westen smaller. 

De positie van de dijk in het landschap 
verandert hiermee en ook de beleving vanaf 
de dijk. In het oosten ligt de dijk achter brede 
uiterwaarden, de rivier is soms verscholen. 
Richting het westen ligt de dijk dicht op de 
rivier met vergezichten over het water. Ook 
de bebouwing verandert. In het oosten liggen 
voorstraat-achterstraat dorpen (Waarden-
burg, Tuil, Haaften) in het westen dijkdorpen. 
Dit leidt op dit deeltraject tot een zeer rijke 
landschapsbeleving. 

Principe doorsnede oostelijk deel van de Waal 

Principe doorsnede westelijk deel van de Waal/Merwede
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Boomgaard op flauw oplopende pipingberm
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HUIDIGE KENMERKEN EN 
KARAKTERISTIEK PER THEMA

2
H  O  O  F  D  S  T  U  K

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige 
kenmerken en karakteristiek van de dijk en 
omgeving aan de hand van de vijf thema's:
�� Cultuurhistorie
�� Landschap
�� Ecologie
�� Mobiliteit
�� Archeologie

Per thema is een toelichting en een samen-
vattend kaartbeeld opgenomen.  

Voor de thema's ecologie, mobiliteit en ar-
cheologie verwijzen we ook naar de betref-
fende achtergronddocumenten (natuurtoets, 
mobiliteitstoets, archeologisch bureauonder-
zoek).  

De kaarten zijn in twee ateliers met de 
omgeving gepresenteerd en besproken. De 
aanwezige gebiedskennis is hierbij benut om 
de kaarten verder aan te scherpen. 

Het studiegebied omvat het gehele dijktracé 
van Waardenburg tot Gorinchem en omge-
ving. Het studiegebied voor het archeologisch 
bureauonderzoek omvat de dijk inclusief een 
zone van 100m binnenwaarts en buiten-
waarts tot aan de as van de Waal. Voor de 
natuurtoets worden ook de uiterwaarden 
aan de overzijde van de Waal meegenomen. 
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2.2 Cultuurhistorie
In deze paragraaf zijn op hoofdlijnen de cul-
tuurhistorische kenmerken beschreven en op 
kaart weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt hier 
op meer detail ingegaan. In de Bijlage Cultuur-
historie staat de achterliggende analyse met 
bijbehorende afbeeldingen.

Dijk en landschap
Het landschappelijk raamwerk in het oostelijk 
deel van het traject wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door stroomruggen (hoger ge-
legen oeverafzettingen en dichtgeslibde loop 
van verdwenen riviertakken) en de oeverwal-
len van de huidige rivierloop. Op de oever-
afzettingen liggen, vanaf de Middeleeuwen, 
toen het gebied in gebruik werd genomen, de 
dorpen, het akkerland en de boomgaarden.
De dorpen op de bredere stroomruggen 
zijn van het type voorstraat - achterstraat: 
Waardenburg, Tuil en Haaften. De voorstraat 
is van oorsprong de weg waaraan de boerde-
rijen werden gesitueerd, de parallel lopende 
achterstraat de ontsluiting van de achtererven. 
Bij groei van de nederzetting ontwikkelde 
de voorstraat zich tot de hoofdstraat van 
het dorp. De fossiele stroomruggen waarop 
Waardenburg, Haaften en Tuil gesitueerd zijn, 
liggen haaks op de rivier. Bij de historische 
kernen van Hellouw en Herwijnen valt de 
voorstraat samen met de Waaldijk. 

Ten westen van Hellouw liggen de relatief 
grootschalige, rechtlijnige en open komge-
bieden vrij dicht achter de dijk. Bij Vuren en 
Dalem is de oeverwal zo smal dat de be-
woning zich gaandeweg langs de dijk heeft 
geconcentreerd; de historische dorpskernen 
zijn te typeren als dijkdorpen. Daaraan zijn 
ook typerende ’centrale’ functies gesitueerd 
als kerken, begraafplaatsen en bestuursgebou-
wen, maar ook (voormalige) boerderijen en 
een grote variatie aan woonhuizen.

In de jaren '60 tot en met '80 zijn nog al 
wat woningen aan de dijk gesloopt. Eerst als 
gevolg van krotopruiming (van zeer kleine, 
bouwvallige arbeiderswoningen), later groot-
schaliger bij dijkverbetering. In totaal gaat het 
om tientallen panden. Het ging daarbij veelal 
om kleine (arbeiders)woningen onderaan, 
halverwege en bovenaan het binnentalud, 
soms ook om panden aan de buitenkant, zoals 
in Hellouw. Vaak is dit in het landschap nu 
niet meer herkenbaar. Aan de westkant van 
Haaften, de Crobdijk, bij Hellouw, bij Herwij-
nen ter hoogte van de Bovenwaard, bij Vuren 
ter hoogte van de Buitenwaard en ter hoogte 
van het dorp maakte een min of meer door-
lopend bebouwingslint plaats voor incidentele 
bebouwing.

Waterlinie

Aan de westkant van het traject liggen in en 
bij de dijk enkele elementen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (aangelegd na 1815). De 
oorspronkelijk middeleeuwse rivierdijk kreeg 
in de waterlinie de functie van liniedijk: aan de 
zuid-kant konden inundaties ‘gesteld’ worden. 
Omdat de hogergelegen dijk ook een acces 
(mogelijke toegang) vormde, evenals de 
bevaarbare rivier, werd in 1844 fort Vuren (7 
ha) gebouwd. Samen met kasteel Loevestein 
en de vesting Woudrichem, aan de zuidkant 
van de rivier, konden zo de rivier en de dijken 
afgegrendeld worden. Fort Vuren verdedigde 
ook de voor- en achterliggende indundatie- 
sluizen. De vestingstad Gorinchem was ook 
in de eerdere Oude Hollandse Waterlinie 
opgenomen (vanaf 1672).

De dijk Gorinchem - Waardenburg
De dijk langs de Waal is tot stand gekomen in 
de Middeleeuwen, door het aaneenschakelen 
van toen al aanwezige lokale dijken. Daardoor 
ontstonden dijkringen die rond 1400 gesloten 
waren. 

De dijk is tussen de westkant van Herwijnen 
en Neerijnen bijzonder bochtig als gevolg van 
een flink aantal landinwaartse dijkverleggingen, 
met name uit de 16e/17e eeuw.  De verleg-
gingen zijn in een aantal gevallen te herken-
nen aan markante knikpunten in het dijktracé.  
Haaften is zeer herkenbaar als een zwaar 
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verdedigde, vooruit springende ’kaap’.

Een specifieke reden had de dijkverlegging bij 
Tuil. Door de bouw van de spoorbrug over 
de Waal bij Zaltbommel in 1866 was het 
noodzakelijk het winterbed van de rivier ter 
plaatse te verbreden. Daartoe moest de Waal 
landinwaarts worden verlegd. Ongeveer de 
helft van het dorp Tuil, dat buitendijks kwam 
te liggen, werd aangekocht en afgebroken.

De dijk is vrij recent nog versterkt: in de jaren 
'80 en in de jaren '90. De dijken die in de 
jaren '80 zijn versterkt zijn robuust, gedimen-
sioneerd op een maatgevend hoogwater van 
16.500 m3/sec. De taluds zijn 1:3. Om het 
karakteristieke dorpslandschap langs de dijk 
aan de oost- en westkant van Herwijnen te 
sparen is de dijk op twee plaatsen naar buiten 
verlegd. De oude dijk kwam, inclusief de 
dijkbebouwing, binnendijks te liggen. Alter-
natief was geweest de dijkbebouwing, in elk 
geval aan de buitenkant van de dijk, geheel te 
slopen.

De dijken van 1995 en later zijn gedimensi-
oneerd op een MHW van 15.000 m3/sec. 
Veelal zijn ze getailleerd: bovenaan 1:2 en 
daaronder 1:4, met vrij hoge steunbermen. 
Op het buitentalud is vaak basalton toegepast.

Achter de dijk ligt een aantal wielen (o.a. 

Dalem, Vuren), de overgebleven kolkgaten van 
dijkdoorbraken.Vanaf Haaften naar het wes-
ten zijn in het verleden achter de dijk kwelka-
des aangelegd om het kwelwater dat onder 
de dijk door kwam tegen te houden (door 
middel van tegendruk). Ook rond wielen 
werden soms dergelijke kades aangelegd. De 
kwelkades vlak achter de dijk zijn bij de laatste 
dijkverbetering merendeels verdwenen door 
verflauwing van het binnentalud van de dijk.

Bijzondere elementen in de dijk zijn de drie 
overlaten ten westen van Gorinchem (de 
vierde is niet meer herkenbaar). Deze functi-
oneren sinds 1742, zijn aangepast in 1809 en 
later en dienen om overstromingswater uit 
te laten, als het achterliggende gebied over-
stroomd is. De dijk bestaat ter plaatse uit een 
drempel met daarboven een te verwijderen 
dijklichaam dat met klinkers is verhard. Deze 
verharding is vrij makkelijk te verwijderen. Bij 
een mogelijke overstroming kan de dijk boven 
de drempel afgegraven worden zodat het 
binnendijkse water naar de rivier kan stromen 
bij laag water.
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Meer besloten oeverwal

Zicht over de open komgronden

Smalle uiterwaard

2.3 Landschapsbeleving 
en -gebruik

Afwisselend dijklandschap en positie van 
de dijk daarin
Het landschap langs het dijktraject verkleurt van 
oost naar west. Aan de oostzijde is het land-
schap meer besloten. De oeverwal is breder 
en kent een kleinschalig gebruik van kwekerijen, 
kassen, akker- en weiland. De bebouwing is ge-
clusterd rondom de dorpen van Waardenburg, 
Tuil en Haaften. Richting het westen worden 
de oeverwallen smaller en komt de open kom 
dichterbij. Het landschap wordt hier opener en 
bebouwing concentreert zich dichter op de 
dijk. Het landschap langs het hele tracé is zeer 
afwisselend, kleinschalig en kent een gemengd 
gebruik dat tot aan de dijk doorloopt.  

De uiterwaarden zijn op sommige delen smal 
tot zeer smal. Ze zijn vaak in agrarisch gebruik 
en hebben een open karakter. Aan de oostzijde 
zijn de uiterwaarden breder en meer besloten. 
De natuur(ontwikkelings)gebieden bevinden 
zich voornamelijk aan de overzijde van de rivier. 

Ook de positie van de dijk in dit landschap is 
zeer afwisselend. De dijk ligt soms heel dichtbij 
de rivier (schaardijk of zeer smalle uiterwaar-
den) en soms veraf achter brede uiterwaarden. 
Samen met het zeer bochtige tracé leidt dit 

tot een rijke landschapsbeleving met steeds 
wisselende vergezichten, over de rivier of over 
het open binnenland: de dijk als tribune in het 
landschap. 

Gemengd gebruik van de dijk
De dijk is van waarde voor zowel mensen 
die hier wonen, werken als recreëren. Dijk-
bebouwing bevindt zich zowel binnen- als 
incidenteel buitendijks. Buitendijks altijd op 
hoogte, binnendijks afwisselend hoog en 
laag aan de dijk. Ritmisch verspreid liggend 
de dorpskernen tegen de dijk aan. Op deze 
plekken verdicht de dijkbebouwing zich. 
Historische bebouwing heeft vaak een nauwe 
relatie met de dijk en wordt direct vanaf de 
dijk ontsloten met trappen of op- en afritten. 
Meer recentere bebouwing onder aan de dijk 
staat soms vrij ver van de dijk af, waardoor de 
relatie dijkbebouwing niet sterk is. Bij nieuwe 
bebouwing op hoogte is vaak het zicht op de 
rivier bepalend geweest, deze hebben soms 
vrij vormeloze grondlichamen. Bij de vorige 
dijkversterkingen in met name de jaren '80 is 
veel dijkbebouwing verloren gegaan. Later is 
ook nieuwbouw gerealiseerd, vaak op basis 
van afspraken ('herbouwtitels') tussen bewo-
ners van gesloopte huizen en het toenmalige 
Waterschap. 

Langs de dijk ligt een aantal bedrijventer-
reinen. Bij Haaften in de Kerkewaard, in het 
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Dijkbebouwing onderaan de dijk

Dijkbebouwing hoog aan de dijk (binnendijks)

Dijkbebouwing hoog aan de dijk (buitendijks)

Buitendijkse bedrijvigheid
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Recreatief rustpunt, met kunstwerk

Onderbreking van de continuïteit van de dijk 
bij de pont

Aansluiting omdijking

midden van het traject bij de Zeiving en bij 
Vuren. Hier zijn de uiterwaarden (deels) 
opgehoogd. Deze bedrijvigheid is deels wel en 
niet watergebonden. Op deze plekken is het 
tracé van de dijk soms onduidelijk, ontbreekt 
de relatie met de rivier en het binnenland en 
laat de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen te 
wensen over. 

Voor recreanten vormt de dijk een aantrek-
kelijke route. De beleving van rust en ruimte 
en de wisselende vergezichten staan daarbij 
centraal. Er zijn weinig recreatieve voorzie-
ningen langs het tracé. Bij Herwijnen ligt een 
camping en in de dorpskernen is lokale hore-
ca aanwezig. Ten westen van Hellouw ligt een 
botenhelling. Verder zijn er weinig contact-
punten tussen land- en waterrecreatie. Wel 
liggen er langs het gehele traject recreatieve 
rustpunten waar mensen kunnen stoppen en 
uit kunnen kijken over de Waal. Deze zijn nu 
soms ingericht met een overdaad aan hagen, 
muurtjes en ander meubilair wat een romme-
lige uitstraling heeft. Op een aantal plekken 
zijn kunstwerken geplaatst. De pont vormt 
een belangrijke plek in het recreatief netwerk 
als verbinding met de overzijde van de Waal. 
De uiterwaarden zijn vaak niet goed recreatief 
toegankelijk en ommetjes ontbreken. In de 
zomer worden de strandjes langs de Waal 
benut. 

Het dijktracé en profiel
De dijk kent een zeer bochtig tracé, waarbij 
iedere bocht een verhaal heeft: de dijk is in 
het verleden meerdere malen teruggelegd 
met markante knikpunten tot gevolg. Dit leidt 
weer tot markante uitzichtpunten. 

Op een aantal plekken is de positie van 
de waterkering niet duidelijk of heeft de 
dijk een minder eenduidig profiel. Dit geldt 
bijvoorbeeld ten oosten van Haaften, waar de 
uiterwaard is opgehoogd. Of bij Tuil waar de 
provinciale weg direct tegen de dijk aan ligt 
waardoor het dijklichaam heel breed wordt.  
Bij de pont en bij Gorinchem gaat de door-
gaande verkeersroute even over de dijk. Hier 
heeft de verkeerskundige inrichting prioriteit. 
De continuïteit van de weg op de dijk wordt 
hier onderbroken. 

De dijk is vrij recent verbeterd (zie ook 
bijlage 1 cultuurhistorie). Dit is zichtbaar in het 
dijkprofiel. De versterkingen uit de jaren ’80 
kennen een eenduidig, soms vrij 'log' profiel. 
De dijken uit de jaren ’90 zijn lager en getail-
leerd. Hier is de grote variatie in dijkprofielen 
opvallend. Reagerend op de lokale kwaliteiten 
is vaak voor maatwerkoplossingen gekozen. 
De geschiedenis van de vorige versterkingen 
is door de verschillende profielen nog aflees-
baar, maar tegelijkertijd draagt dit door de 
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Zicht op Slot Loevestein

Hoge steunbermen uit de jaren '90 beplant 
met een rij essen

Kenmerkend profiel uit de jaren '80 met 1:3 
taluds

vele profielwisselingen niet bij aan de continu-
iteit en herkenbaarheid van de dijk als geheel.

Op vier plaatsen zijn bij de vorige dijkver-
beteringen stukken omdijkingen aangelegd. 
Hiermee zijn aan weerszijden bebouwde 
dijklinten bespaard gebleven. De aansluitingen 
van de nieuwe omdijkingen op het historisch 
gegroeide dijklandschap is niet overal logisch, 
waardoor restzones ontstaan. De inrichting, 
vaak als recreatief rustpunt, is soms romme-
lig. Op deze plekken is het verloop van het 
dijktracé onduidelijk. De omdijkingen zelf zijn 
ontoegankelijke grasdijken. Vaak is er sprake 
van een onbestemde groene zone tussen de 
dijk en de achtertuinen van de woningen aan 
de voormalige dijk. 

Grote delen van de dijk (op plekken waar de 
uiterwaarden smaller zijn) zijn aan de bui-
tenzijde bekleed om de dijk te beschermen 
tegen golfslag. 

Kruising met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie
In het westen van het dijktracé kruist de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie de Waal. Dit 
is een zeer markante plek met de vesting-
werken van Fort Vuren, Slot Loevestein, 
Woudrichem met bijbehorende schootsvel-
den, achterliggende inundatievlakte en sluis. 
Ook Gorinchem als onderdeel van de Oude 

Hollandse Waterlinie draagt bij aan deze 
beleving. Bijzonder is hier ook de reeks van 
drie overlaten. 

Bijzondere objecten
Langs de dijk staan diverse bijzondere gebou-
wen, zoals kerken, molens en het peilschaal-
huisje en enkele beeldbepalende bomen. 
Deze objecten en het zicht daarop vormen 
markante plekken die bijdragen aan de rijke 
landschappelijke beleving. 
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2.4 Ecologie
Het ecologisch systeem van het dijktraject 
Gorinchem – Waardenburg wordt bepaald 
door het riviersysteem van de Waal. Stro-
mende nevengeulen, zandplaten en zandige 
oeverwallen zijn kenmerkend voor deze 
riviertak (Peters & Kurstjens, 2012).  De 
Waal heeft een genormaliseerd zomerbed 
met aan weerszijde kribben en een vas-
te diepte-breedte verhouding. Door deze 
normalisatie is de zanddynamiek afgenomen, 
maar niet verdwenen; het proces van zandaf-
zetting tijdens hoogwater is nog steeds actief. 
Daarnaast wordt momenteel op grote schaal 
gewerkt aan het verlagen van de kribben 
waardoor de rivier weer meer ruimte krijgt 
om te ‘bewegen’. Bij Gorinchem is nog sprake 
van enig getij; verder stroomopwaarts reikt de 
invloed van de zee niet meer. 

Binnen het studiegebied zijn twee Natura 
2000-gebieden gelegen: de Rijntakken (deel-
traject 1 en 2) en Loevestein (zuidoever 
Waal). Het gehele uiterwaardengebied maakt 
onderdeel uit van het Natuurnetwerk Neder-
land (NNN), voorheen EHS, verdeeld over 

drie provincies. Tussen Vuren en Fort Vuren en 
het westelijk deel van deeltraject 8 (Zeiving) 
is ook binnendijks oppervlakte begrensd als 
NNN. 

Binnen het studiegebied bevinden zich (deels) 
vier natuurgebieden (Loevestein, Brakelse 
Benedenwaarde, Breemwaard en Gamerense 
Waarden), allen langs de zuidoever van de 
Waal. De Gamerense Waarden en Breem-
waard zijn natuurontwikkelingsgebieden waar 
(vrij recent) grootschalige werkzaamheden 
hebben plaatsgevonden. In de Gamerense 
Waarden is dijkverbetering, natuurontwikke-
ling en rivierverruiming aan elkaar gekoppeld 
waardoor werk met werk is gemaakt. In de 
Brakelse Benedenwaarden en aansluitend 
Loevestein worden momenteel maatregelen 
uitgevoerd in het kader van Ruimte voor de 
Rivier. Aan de noordzijde van de Waal kunnen 
de Crobsche Waard (o.a. een lepelaarkolonie) 
en Hondswaard (o.a. bever, ijsvogel) aange-
merkt worden als natuurgebied of potenties 
hebben (Benedenwaard).

De waarnemingen van beschermde flora 
en fauna binnen het studiegebied zijn een 
goede weerspiegeling van de situering van de 
natuurgebieden; het aantal waarnemingen is 
langs de zuidoever vele malen hoger dan aan 
de noordzijde. Daarnaast is er een duidelijk 
verschil tussen de natuurwaarden binnen- en 
buitendijks. Binnendijks is het landgebruik 
intensief met kassen, boomkwekerijen en 
agrarische percelen met lage natuurwaarden. 
Buitendijks is  sprake van een extensiever 
landgebruik met meer afwisseling in vegetatie 
en landschapselementen.

Binnen het studiegebied zijn een aantal waar-
devolle landschapselementen te onderschei-
den. Dit betreft de bomenlanen (vleermuizen), 
binnendijkse wielen (amfibieën) en de diverse 
plassen (vissen, amfibieën). Een aantal van 
deze plassen staan in open verbinding met 
de rivier, andere liggen geïsoleerd en stromen 
alleen tijdens hoogwater mee.  Belangrijke 
hotspots voor vleermuizen langs het dijktra-
ject zijn Fort Vuren, de voormalige steenfa-
briek Vuren en ijskelder(s) in de voormalige 
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dijk bij Herwijnen. Deze objecten fungeren 
als (winter)verblijfplaats voor vleermuizen en 
hebben een onderlinge relatie. Daarnaast is 
de bever op twee locaties langs de noordzijde 
van de Waal aangetroffen (Crobsche Waard 
en Hondswaard). In de Crobsche Waard ko-
men tevens kamsalamander en rugstreeppad 
voor.  Van de overige uiterwaarden ontbre-
ken waarnemingen van soorten die hier 
wel verwacht kunnen worden, zoals diverse 
vogelsoorten waarvan de nestplaats jaarrond 
is beschermd (buizerd, sperwer, ransuil). Ook 
van de betekenis van de dijkbermen voor 
beschermde vaatplanten zijn onvoldoende ge-
gevens beschikbaar. Veldsalie, wilde marjolein 
of gulden sleutelbloem zijn soorten die hier 
aangetroffen kunnen worden.

De kansen voor dit riviertraject liggen 
voornamelijk op de aanleg van stromende 
nevengeulen in zand (klei levert een troebele 
waterkolom op met weinig/geen waterve-
getatie; afdekken van kleilaag met zand kan 
wel). Door de gunstige waterstanden van dit 

Het voormalige kasteelterrein van Frissestijn 
met potentie voor o.a. steenuil

Beeld van de plassen en zachthoutooibos in 
de Crobsche Waard

In het eerste deeltraject grenst de dijk aan 
Natura 2000-gebied Rijntakken

traject leent het studiegebied zich goed voor 
de ontwikkeling van waterplantenvegetaties. 
Onder het huidige peilregime van de Rijn is 
de stabiele vestiging van waterplanten langs 
de Waal alleen mogelijk stroomafwaarts van 
Zaltbommel (van Geest et al., 2011). Dit geldt 
voor de hoofdstroom en voor aangetakte 
wateren. Waterplanten (en bijbehorende vis- 
en macrofaunagemeenschappen) zijn belang-
rijke parameters voor de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). In de Visie Waalweelde zijn voorstel-
len opgenomen voor natuurontwikkeling in de 
Crobsche Waard (nevengeul) en Ruijterwaard 
(nevengeul). 
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2.5 Mobiliteit
Het hoofdverkeersnetwerk in het gebied 
bestaat uit de snelweg A15, die parallel aan de 
dijk loopt in oost-west richting. Deze sluit bij 
Waardenburg aan op de A2 en ten westen van 
Gorinchem op de A27.  Tussen de A15 en de 
dijk ligt de N830. Deze provinciale weg heeft 
een belangrijke ontsluitende functie voor het 
regionaal verkeer. Ter hoogte van Tuil loopt de 
N830 vlak langs de dijk. Hier loopt een busver-
binding. Ter hoogte van Brakel vormt de pont 
over de Waal een belangrijke verbinding in 
noord-zuidrichting.  

De weg op de dijk zelf kent een lokaal gebruik 
voor de mensen die wonen en werken aan de 
dijk (bestemmingsverkeer). Doorgaand verkeer 
wordt van de dijk geweerd met verkeers-
maatregelen en snelheidsregimes en maakt 
gebruik van het goed ontwikkelde achterlig-
gend verkeersnetwerk. Hierdoor is de dijk zelf 
relatief rustig, een grote kwaliteit. De bewoners 
parkeren veelal op eigen terrein, soms direct 
aan de dijk. 

Naast een bestemmingsfunctie heeft de route 
een recreatieve functie. De ligging aan de Waal, 
de aanwezigheid van historische kernen en het 
spannende verloop van de dijk met mooie ver-
gezichten maakt het een aantrekkelijke route. 
Het recreatief verkeer bestaat uit gemotori-
seerd verkeer, fietsers en voetgangers. Wande-
laars gebruiken veelal de struinroutes door de 
uiterwaarden, maar doordat de uiterwaarden 
niet overal toegankelijk zijn, wordt er ook veel 
op de dijk zelf gewandeld. De verwachting is 

dat deze recreatieve behoefte naar de toe-
komst toe alleen maar groter zal worden. 

Op dit moment knellen de recreatieve functie 
en bestemmingsfunctie soms. Er zijn bewoners 
die overlast ervaren van met name motoren. 
Er zijn geen parkeerplaatsen voor het recrea-
tief gebruik, waardoor geparkeerd wordt op de 
dijk. Op bepaalde stukken van de dijk mag (aan 
één zijde) niet geparkeerd worden. Het gaat 
om stukken waar het erg smal is. 

De weg op de dijk ligt deels binnen en deels 
buiten de bebouwde kom. Deze komgrenzen 
zijn weergegeven door middel van borden, 
maar qua inrichting van de weg is er over het 
algemeen geen verandering zichtbaar. De weg 
is van asfalt met witte kantmarkering en kent 
een terughoudende inrichting, wat aansluit bij 
het landschappelijke karakter van de weg. Ter 
hoogte van de pont en bij Gorinchem gaat 
de lokale weg even over in een weg van een 
hogere orde. Hier verandert het wegprofiel en 
de verkeerskundige inrichting. Bij Herwijnen en 
Haaften is bij vorige versterkingen de dijk om-
gelegd. De omdijkingen zelf zijn ontoegankelijk. 
De doorgaande weg loopt over de voorma-
lige dijk, die aan weerszijden bebouwd is. Dit 
zijn delen binnen de bebouwde kom. Aan de 
oostzijde is een deel van de weg éenrichtings-
verkeer. 

Ter plaatse van de bedrijventerreinen is sprake 
van kruisende verkeersbewegingen van vracht-
wagens. Er zijn een aantal speciale parkeer-
plaatsen voor vrachtwagens langs het traject 
aanwezig. 

Terughoudende inrichting van de weg

Weg over de voormalige dijk ter plaatse van 
de latere omdijkingen (Herwijnen)

Parkeerplaatsen langs de dijk
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2.6. Archeologie
Door het gebied lopen een aantal oude 
rivierlopen. Deze bevinden zich onder de grond 
op verschillende dieptes. Op de oevers van deze 
rivieren kon vroeger gewoond worden en later 
ook op de verzande beddingen, die hoger en 
dus droger in het landschap kwamen te liggen 
en daardoor aantrekkelijke vestigingslocaties 
vormden. Op de kenmerkenkaart zijn de vele 
rivierlopen of stroomgordels te zien die het 
onderzoeksgebied rijk is, met een indicatie 
van de datering in jaren BP ('Before Present' 
is het jaar 1950. Dit is een in de archeologie 
gangbare manier om algemeen vergelijkbare 
dateringen te krijgen). De stroomgordels – 
zeker de relatief ondiep liggende rivierlopen 
met bewezen archeologische waarden die het 
plan- en onderzoeksgebied kruisen – geven 
een landschappelijke kijk op zones met een 
verhoogde kans op het aantreffen van resten uit 
het verleden.

Bekende archeologische waarden
In het archeologisch bureauonderzoek worden 
twee soorten bekende archeologische 
waarden onderscheiden; terreinen die op 
de Archeologische Monumenten Kaart 
(AMK) geregistreerd staan en archeologische 
waarnemingen in de nationale database Archis. 

a. De AMK-terreinen of archeologische 
monumenten zijn terreinen waarvan de 
archeologische waarde al in meerdere of 

mindere mate is vastgesteld. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om oude nederzettingsterreinen, 
zones met kasteelresten of bijzondere 
grafheuvels. AMK-terreinen worden gerangschikt 
naar hun status: archeologische waarde, hoge 
archeologische waarde, zeer hoge archeologische 
waarde en beschermde monumenten. De laatste 
zijn de zogenaamde rijksmonumenten; AMK-
terrein van zeer hoge archeologische waarde die 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) worden beheerd. Voor bodemingrepen 
op rijksmonumenten is dan ook een 
monumentenvergunning van het Rijk noodzakelijk; 
op andere monumententerreinen is de gemeente 
of provincie bevoegd gezag.   

b. Waarnemingen zijn puntlocaties die 
verschillende dingen kunnen voorstellen: de 
resultaten van een opgraving, een enkele los 
artefact of zelfs een fout geadministreerde 
vondst van decennia geleden. Anders dan een 
AMK-terrein geeft een waarneming dus niet 
per definitie een duidelijk begrensde zone 
aan waarbinnen archeologische waarden zijn 
vastgesteld, maar zijn ze eerder indicatief voor 
een omringend gebied.

Archeologische verwachtingen
Naast bekende waarden heeft elk deel 
van Nederland een verwachting op 
archeologische waarden, zo ook in het plan- 
en onderzoeksgebied. In het geval van het 
archeologisch bureauonderzoek voor het project 

is gebruik gemaakt van de gemeentelijke 
beleidskaarten van Gorinchem, Lingewaal 
en Neerijnen, die elk de grove landelijke 
archeologische verwachting zoveel mogelijk 
voor hun eigen grondgebied hebben 
gespecificeerd. Voor het bureauonderzoek en 
de kenmerkenkaart zijn de verschillende zones 
op deze kaarten zoveel mogelijk gegroepeerd 
in de volgende verwachtingszones: water, 
geen, laag, middelhoog, hoog en dorpskern. 
Voor de verkennende fase waarin het project 
zich bevindt zijn deze verwachtingszones 
bedoeld om de kans op het aantreffen van 
archeologische waarden op een bepaalde 
locatie binnen het plan- en onderzoeksgebied 
aan te geven. Samen met de al genoemde 
AMK-terreinen en waarnemingen (die vaak 
binnen zones met een hogere verwachting 
zijn aangetroffen of die zelfs door hun 
aanwezigheid tot een dergelijke hogere 
verwachting op een beleidskaart hebben 
geleid) geven zij de ‘hotspots’ aan voor wat 
betreft archeologie. In een latere fase zullen 
de verschillende vrijstellingsgrenzen die op 
de beleidskaarten aan de originele zones zijn 
gekoppeld worden gebruikt om de mate 
van verdere onderzoeksplicht vast te stellen, 
als duidelijk wordt waar, met welke omvang 
en tot hoe diep er bodemingrepen zullen 
plaatsvinden in het plan- en onderzoeksgebied.
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Dijk bij Waardenburg, buitendijks een uitgegroeid griend
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KWALITEITEN, KNELPUNTEN EN KANSEN3
H  O  O  F  D  S  T  U  K

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk benoemen we ruimtelijke 
kernkwaliteiten, knelpunten en kansen. Dit or-
denen we aan de hand van vier schaalniveaus:  

1. Het dijklandschap (de directe omgeving 
van de dijk). 

2. Het dijktracé (het tracé en profiel van de 
dijk zelf)

3. Bijzondere ensembles (clusters van objec-
ten die als geheel van betekenis zijn)

4. Bijzondere objecten/elementen

Kwaliteiten zijn elementen en thema's die 
zo positief gewaardeerd worden dat we ze 
willen behouden en waar mogelijk kansen 
liggen om deze te versterken. Knelpunten 
zijn plekken, objecten en thema's die we liever 
anders zouden zien en waar juist kansen 
liggen voor nieuwe ontwikkelingen / transfor-
maties. 



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

44

Het verborgen landschap 
In de ondergrond is de geschiedenis van 
het rivierenlandschap met oude, meande-
rende rivierlopen terug te vinden. In het 
huidige landschap is dit vaak nauwelijks 
meer te herkennen. Voor de toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden kan dit echter 
zeer bepalend zijn: de kruising met oude 
stroomgordels zijn plekken die vaak piping-
gevoelig zijn door de aanwezigheid van 
zand in de ondergrond. En de kans op ar-
cheologische vondsten is hier relatief hoog: 
op veel oevers van deze oude rivieren 
werd vroeger gewoond. 

Landschappelijke gradiënt
Het dijktraject ligt op de landschappelijke 
overgang van het bredere oeverwallenland-
schap aan de oostzijde van het rivierengebied 
naar de waarden in het westen. Dit uit zich 
in een gradiënt in het landschap en in de 
bebouwing: van meer besloten oeverwal met 
voorstraat- achterstraatdorpen in het oosten, 
naar open komgronden en dijkdorpen in het 
westen. 

3.2 Het dijklandschap

ondergrondse stroomgordels, 
hoe donkerder, hoe ouder

meer besloten oeverwal voorstraat-
achterstraatdorp

dijkdorp

kruising met de dijk
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De dijk als grens
De dijk vormt een grens tussen het buiten-
dijks- en binnendijksgebied. Naar het westen 
toe wordt dit steeds scherper. Binnendijks is 
het historische gegroeide landschap haaks op 
de dijk georiënteerd en het gebruik en de in-
richting van het dijktalud verandert mee. Met 
de opeenvolgende dijkverbeteringen is de dijk 
echter steeds breder en autonomer gewor-
den en is het gebruik verder van de dijk af ko-
men te liggen. Veel bebouwing is gesloopt. Er 
liggen kansen om met de dijkverbetering het 
grondgebruik inclusief wonen weer dichter op 
de dijk te brengen. Buitendijks is de oriëntatie 
niet haaks op de dijk, maar parallel aan de dijk. 
De Waal, de uiterwaarden en het buitentalud 
van de dijk vormen een langgerekte (ecolo-
gische) verbindingszone. De grootste natuur-
waarden liggen aan de overzijde van de rivier, 
aan de noordzijde zijn de uiterwaarden smal 
en grotendeels in agrarisch gebruik. Er liggen 
in relatie met vooroeververbetering t.b.v. de 
dijkversterking ontwikkelkansen voor natuur. 

Recreatieve gebruiksmogelijkheden 
uiterwaarden niet optimaal
De uiterwaarden zijn vaak niet dan wel 
slecht recreatief toegankelijk. Doorgaande 
routes ontbreken. Hier is wel behoefte aan. 
Kansen om deze situatie te verbeteren kun-
nen bij de dijkverbetering benut worden. 

binnendijks: oriëntatie 
haaks op de dijk

de dijk als grens

onbenutte recreatieve 
potentie uiterwaarden

buitendijks: oriëntatie
parallel aan de dijk
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Rijke geschiedenis van de dijk
Het dijktracé is van grote betekenis als in-
formatiedrager van de dijkgeschiedenis vanaf 
de Middeleeuwen en vertelt het verhaal van 
leven met water waarbij de dijk steeds verder 
is teruggelegd. Het bochtige tracé, de aanwe-
zigheid van landschapselementen zoals wielen 
en een aantal markante knikpunten verbeel-
den dit. Aan weerszijden bebouwde dijkstuk-
ken bij Herwijnen en Haaften zijn bij eerdere 
omleggingen gespaard. Deze vormen nu zeer 
karakteristieke dorpslinten. 

De dijk als scenic route
De weg over de dijkkruin ligt door zijn relatief 
hoge ligging als één langgerekte tribune in 
het landschap. Het bochtige tracé is één van 
de meest gevarieerde routes in het rivieren-
gebied, met sterk afwisselende vergezichten. 
Soms is de rivier dichtbij, soms de open 
komgebieden. Altijd is de dijk in direct contact 
met de smalle oeverwal. 

3.3 Het Dijktracé

dijktracé als
informatiedrager

wiel markante knik voormalige dijk met lintbebouwing 
aan weerszijden

zicht over het
achterland

zicht over 
de Waal 

markant 
uitzichtspunt
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Verkeersluwe dijk
De dijk is door een goed ontwikkeld ach-
terliggend netwerk van doorgaande wegen 
relatief verkeersluw en kent een gemengd 
gebruik. De verkeerskundige inrichting is 
terughoudend, wat bijdraagt aan het land-
schappelijk karakter. De dijk vormt een 
aantrekkelijke route voor recreatief verkeer 
(wandelaars, fietsers, motorrijders etc.).  

Onduidelijke situaties
Langs het tracé zijn een aantal onduidelijke 
situaties die afbreuk doen aan de continuï-
teit en herkenbaarheid van het dijktracé als 
geheel. Bij de dijkverbetering kan dit mogelijk 
verbeterd worden. Zo is er een aantal plekken 
waar het verloop van de dijk niet duidelijk is, 
hier raak je de dijk als het ware even kwijt. 
Dit speelt met name aan de oostkant van 
Haaften. Ook zijn er een aantal plekken waar 
het dijkprofiel minder eenduidig is. Bijvoor-
beeld bij Tuil waar de N830 direct tegen de 
dijk aan ligt. Daarnaast bestaan er een aantal 
conflicten tussen de wens om de continuïteit 
van het dijktracé te behouden ten opzichte 
van kruisende verkeersstructuren (pontveer 
Brakel, aansluiting op de vestingwerken bij 
Gorinchem). Ook is de dijk ter plaatse van 
de latere omdijkingen ontoegankelijk terwijl 
er behoefte is aan ‘wandelrondjes’. Tot slot is 
er plaatselijk sprake van gebruiksconflicten als 
gevolg van het smalle wegprofiel (overlast van 
recreatief parkeren en motorrijders). 

minder eenduidig
dijkprofiel

minder eenduidig dijkprofiel 
door ligging tegen N830 

ontoegankelijke
omdijkingen
Herwijnen

verkeerssituatie 
heeft voorrang

verkeerssituatie heeft voorrang 
(weg richting de pont)

N830

A15

positie waterkering onduidelijk t.h.v Kerkewaard, 
minder eenduidig dijkprofiel en ontoegankelijke 

omdijking bij Haaften
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3.4 Bijzondere ensembles

Er is sprake van een vijftal ensembles aan/langs het dijktracé, waar bijzondere kwaliteiten dan wel opgaven liggen. Elk ensemble vraagt om een 
eigen geïntegreerde ontwerpaanpak.  

1. Kaap Haaften en Kerkewaard
De Kaap van Haaften is door zijn vooruitge-
schoven ligging in de rivier zeer karakteristiek. 
De ligging en ruimtelijke inrichting van de 
deels opgehoogde Kerkewaard aan de oost-
zijde doet echter afbreuk aan de herkenbaar-
heid van de kaap en de ruimtelijke kwaliteit 
van het dorpsentree. Ook is hier de positie 
van de waterkering onduidelijk. Daarnaast is 
de markante relatie tussen de dorp en de 
rivier bij eerdere dijkverbeteringen deels ver-
loren gegaan door dijkverhoging en de aanleg 
van een omdijking. Benut de dijkverbetering 
en mogelijke meekoppelkansen vanuit het 
dorp of bedrijventerrein om de ruimtelijke 
kwaliteit hier te verbeteren. 

2. Herwijnen, drie omdijkingen
Bij Herwijnen zijn drie historische dijklinten 
bij vorige dijkverbeteringen behouden ge-
bleven door de aanleg van drie omdijkingen. 
Dit zijn nu zeer karakteristieke bebou-
wingslinten die het waard zijn om actief te 
beschermen. Hier liggen ook de kasteel-
terreinen van Frissestijn en Engelenburg. 
De nieuwe omdijkingen zelf zijn niet/slecht 
toegankelijk, terwijl er wel behoefte is aan 
wandelrondjes. Ook zijn de aansluitingen 
tussen de omdijkingen en de oude dijk 
soms onduidelijk waardoor het landschap 
en de geschiedenis slecht herkenbaar en 
leesbaar is. Tussen de omdijkingen en de 
voormalige dijk liggen soms onbestemde 
'tussenzones'. 

3. Omgeving Vuren
In de uiterwaard bij Vuren (Heuffterrein en 
Hondswaard) liggen kansen voor nieuwe 
ontwikkelingen, met onder andere recreatie, 
natuurontwikkeling en nieuwe, aangepaste 
bouwvormen. Met deze ontwikkeling kan de 
relatie tussen het dorp en de rivier hersteld 
worden. 
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4. Het linielandschap (inclusief de 
overlaten)
Hier kruist de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie de Waal. Een zeer karakteristieke plek 
met Fort Vuren als onderdeel van de dijk en 
zichtrelaties met Slot Loevestein, Woudrichem 
en Gorinchem. In de dijk is ook de voormalige 
inundatiesluis gelegen. Het openhouden van 
de schootsvelden en deze zichtlijnen kan deze 
onderlinge relaties en de leesbaarheid van het 
linielandschap versterken. De parkeerplaatsen 
bij Fort Vuren liggen in dit opzicht niet op de 
goede plek. Onderdeel van dit ensemble zijn 
ook de drie overlaten. Dit zijn unieke elemen-
ten in het dijktracé, maar zijn nu niet goed 
herkenbaar.

5. Uiterwaarden
De uiterwaarden langs dit deel van de 
Waaldijk zijn overwegend smal en gro-
tendeels in agrarisch gebruik. Ze zijn vaak 
niet dan wel slecht recreatief toegankelijk, 
terwijl er wel behoefte is aan wandelrond-
jes. Er liggen kansen om de ecologische en 
recreatieve waarde te verbeteren. Daarbij 
is onderscheid te maken tussen de ensem-
bles die al een hoge waarde hebben, waar 
eerder ingezet wordt op behoud en ver-
sterking (de Crobsche Waard is hiervan de 
grootste) en uiterwaarden waar juist kansen 
liggen voor de ontwikkeling van nieuwe 
waarden. 
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Het peilschaalhuisje
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3.5 Bijzondere 
objecten/elementen
Langs het traject is een aantal bijzondere, 
vaak cultuurhistorische objecten en elemen-
ten aanwezig. Bij de dijkverbetering dient 
hier zorgvuldig mee omgegaan te worden. 
Het gaat om monumentale gebouwen zoals 
kerken, molen(stompen) en historische boer-
derijen/woonhuizen. Specifieke bebouwde 
objecten zoals het peilschaalhuisje, de inunda-
tiesluis, grenspalen. Landschappelijke elemen-
ten zoals de monumentale bomen, wielen en 
kwelkades. In deze handreiking is een eerste 
inventarisatie gemaakt. Deze is op de kenmer-
kenkaart cultuurhistorie weergegeven.  In de 
bijlage is tevens een monumentenlijst opge-
nomen. 

Voormalige kerk, Vuren

Voormalige sluiswachterswoning, 
Waardenburg

Overzicht bijzondere objecten langs het dijktracé

Wiel bij DalemBeeldbepalende boom bij de pont

Sluis bij Dalem Molen bij Haaften
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Voormalige dijk met dorpsbebouwing bij Herwijnen
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1. Waardenburg
Het eerste deeltraject loopt vanaf de A2 tot 
de provinciale weg N830. De vorige verster-
king van dit tracé dateert uit de jaren ‘80. Dit 
is goed te herkennen aan het eenduidige, 
robuuste profiel met 1:3 taluds. De dijk is 
destijds buitenwaarts versterkt.  

Kenmerkend voor dit dijktracé is het fors 
uitgegroeide griendcomplex, dat aansluit op 
de buitendijkse teen van de dijk. Door deze 
dichte beplanting in de uiterwaard is de rivier 
uit het zicht en is het landschap besloten. 

De dijk is bewoond met vrijstaande binnen-
dijkse bewoning onderaan of halverwege 
het dijktalud. Buitendijks staat een bijzondere 
woning bovenaan het buitentalud, het sluis-
wachtershuis. Binnendijks ligt hier een deel 
van het Culemborgsch kanaal. De woningen 
direct aan de dijk zijn ontsloten door op- en 
afritten. De bebouwing die wat verder af staat 
heeft weinig relatie met de dijk. De overgan-
gen tussen de dijk en de aangelegen percelen 
is wisselend en soms wat rommelig vormge-
geven. 

De uiterwaard behoort in dit deeltraject tot 
Natura 2000 gebied Rijntakken en bestaat uit 
ooibos, agrarische graslandpercelen en ver-
schillende, in diepte variërende, waterpartijen. 
Dit zijn deels restanten van oude rivierstran-

gen. Er zijn geen waarnemingen bekend van 
beschermde flora en fauna, maar de ecolo-
gische omstandigheden zijn wel dusdanig dat 
er soorten te verwachten zijn. De slechtvalk 
broedt in de brug over de Waal, net buiten 
het plangebied. 

De weg is in dit deel zeer smal waardoor het 
inhalen van fietsers lastig is. Er geldt eenrich-
tingsverkeer richting het westen. De aanrij-
route vanaf het oosten is onduidelijk, deze 
lijkt een fietspad, maar is een parallelweg. 

Er zijn geen archeologische waarnemingen of 
AMK-terreinen.

Kwaliteitsambities

�� Behoud van de uitgegroeide griend en 
daarmee het besloten karakter van dit 
deel van het dijktracé. 

�� Ga zorgvuldig om met het nu zeer 
eenduidige, robuuste dijkprofiel dat 
kenmerkend is voor verbetering uit de 
jaren '80.  

�� Behoud en waar mogelijk versterken 
van de ecologische waarden van het 
Natura 2000 gebied. 

�� Versterk waar mogelijk de relatie tus-
sen de binnendijkse bebouwing en de 
dijk en zet in op éénduidige overgan-
gen van privé en openbaar eigendom 
en beheer. 
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Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbeteringAanduiding doorsnede

De uitgegroeide griend geeft het landschap een 
besloten karakter. Het dijklichaam is robuust met 1:3 
taluds. 

Het buitendijks gelegen sluiswachtershuis Binnendijkse bebouwing, onderaan de dijk
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2. Tuil
In tegenstelling tot het bochtige verloop op 
de rest van het gehele dijktracé, loopt op dit 
deeltraject de dijk erg recht. Dit komt door 
een forse dijkteruglegging uit 1866–1869.  
Door deze teruglegging werd een deel van  
het dorp Tuil samen met twee wielen buiten-
gedijkt. 

Het dijkprofiel is hier breed en ten opzichte 
van de rest van het tracé a-typisch. De N830 
ligt hier verhoogd tegen de dijk aan. Op de 
dijk zelf ligt een parallelweg. Dit zware profiel 
vormt een knelpunt voor wat betreft de lees-
baarheid en herkenbaarheid van de dijk in het 
landschap en de relatie tussen binnen- en bui-
tendijkse  elementen. De laatste versterking 
van dit tracé dateert uit de jaren negentig. 

De hoogte en afstand tussen de parallelweg 
en provinciale weg varieert, alsook het land-
schappelijke karakter : Aan de oostzijde ligt de 
dijk langs het dorp Tuil waarvan de rand dicht 
beplant is. De uiterwaarden worden begraasd 
en zijn grotendeels open waardoor er sterke 
zichtrelaties zijn met de rivier. Naast zichten 
op de rivier zijn er ook fraaie vergezichten 
naar Zaltbommel en de Martinus Nijhofbrug. 
Meer naar het westen zijn de uiterwaarden 
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meer beplant en zijn er zichten op de oever-
wal. In het gehele deeltraject is de dijk niet 
bewoond. Ter plaatse van de entree van Tuil 
ligt aan de dijk een recreatief rustpunt. 

Het buitendijkse gebied bestaat uit agra-
risch grasland met langs de dijk geïsoleerde 
waterpartijen. Rond de waterpartijen en 
parallel aan de dijk staan forse populieren en 
wilgenbosschages. Er zijn geen waarnemin-
gen van beschermde flora en fauna, maar de 
waterpartijen met omringende bosschages 
zijn in potentie interessant voor verschillende 
soorten.

Doordat de parallelweg recht is en redelijk 
breed toont, kan gemotoriseerd verkeer hard 
rijden; suggestiestroken zouden meer naar 
het midden kunnen. Over de provinciale weg 
loopt een busverbinding. 

Binnendijks ligt één AMK-terrein van hoge 
archeologische waarde. Het betreft een 
nederzettingsterrein uit de periode Romeinse 
Tijd – Late Middeleeuwen. Op dit AMK-ter-
rein zijn ook archeologische waarnemingen 
gedaan. In de Waal is een waarneming gedaan 
van het voormalige kasteelterrein De Nes, dit 
terrein werd in 1958 vergraven. 

Kwaliteitsambities
�� Zet in op meer geleding van het 

dijkprofiel om de positie van de 
waterkering ten opzichte van de 
provinciale weg duidelijker te mar-
keren. 

�� Waar mogelijk versterken van de 
relaties tussen binnen- en buiten-
dijkse structuren (routes, relatie 
dorp-haven etc.) die nu door de 
brede dijk/weg worden doorsneden. 

�� Maak de geschiedenis van de dijkte-
ruglegging leesbaarder. 

�� Zet in combinatie met de beoogde 
aanleg van een nevengeul in op 
het versterken van de ecologische 
betekenis van de uiterwaard. 

�� Behoud en zorgvuldige omgang met 
het AMK terrein. 

Het brede profiel met op hoogte gelegen 
N830 en parallelweg op de dijk zelf. 

Zicht over de uiterwaard richting de 
kerktoren van Zaltbommel. 

Intensief gebruik van het binnendijksgebied. 

Recreatief rustpunt met zicht over de Waal. 
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Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Doorsnede b

Aanduiding doorsnedes en 
isometrie
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3. Kerkewaard
In dit deeltraject is de uiterwaard grotendeels 
opgehoogd (hoogwatervrij) en in gebruik als 
bedrijventerrein. De Kerkewaard ligt tegen 
Haaften aan. Doordat de uiterwaard hier op-
gehoogd is, wordt de positie van Haaften als 
vooruitgeschoven 'kaap' in de rivier minder 
markant. Er is geen zicht op de Waal door 
de ligging van de bedrijfspanden en de hoge 
uiterwaard. Er spelen in de Kerkewaard meer-
dere ontwikkelingen, hier wordt in hoofdstuk 
8 meekoppelkansen op ingegaan. 

De positie van de waterkering is aan de oost-
zijde van dit deeltraject niet goed herkenbaar. 
Dit komt omdat de doorgaande verkeersweg 
rechtdoor loopt en de dijk verlaat. De dijk 
zelf loopt buitenom. De aansluitingen zijn hier 
onduidelijk, je bent de dijk even 'kwijt'. 

Het dijkprofiel van het noordoostelijk deel 
heeft een zeer steil (oorspronkelijk) binnen-
talud met een tuimelkade aan de zijde van de 
bedrijvigheid. De bebouwing ligt onderaan de 
dijk. In de jaren ’90 is dit tracé voor het laatst 
versterkt. Het zuidwestelijk deel loopt tussen 
de dorpsrand van Haaften en de opgehoogde 
uiterwaard. Naast de weg ligt een tuimelkade. 
Deze is van gras, er loopt geen pad op.  

Door het functionele karakter van de hoog-
gelegen uiterwaard zijn de natuurwaarden 
laag met weinig potentie. 

De doorgaande weg loopt rechtdoor over 
het bedrijventerrein, de weg over de dijk kent 
een lokaal karakter. De verkeerskundige situ-
atie heeft hier voorrang boven de continuïteit 
van het dijkprofiel. Het vrachtverkeer belast 
hierdoor wel maar een klein stukje van de dijk. 

Er zijn geen archeologische monumenten en 
waarnemingen en de verwachtingswaarde is 
overwegend laag. 

Kwaliteitsambities
Zet in op een integraal ontwerp voor dit 
hele gebied en benut mogelijke meekop-
pelkansen. 
 
Heroverweeg de positie en herkenbaar-
heid van de waterkering binnen de deels 
opgehoogde Kerkewaard. 

Aandacht voor een goede beëindiging 
van het opgehoogde terrein bij Haaften 
t.b.v. de herkenbaarheid van Haaften 
als kaap in de rivier en een aantrekke-
lijk dorpsentree. De inrichting van de 
uiterwaard met mogelijk de aanleg van 
een nevengeul kan hier een bijdrage aan 
leveren. 

Behoud van het steile binnentalud van 
het noordoostelijk deel van de dijk.  
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Noordoostelijk deel met tuimelkade langs het 
bedrijventerrein en zeer steil binnentalud.

Oostelijk entree van het bedrijventerrein. De weg 
loopt rechtdoor, de dijk gaat hier rechts buitenom. 
Hier ben je de dijk even 'kwijt'. 

Zuidwestelijk deel met tuimelkade en rechts de 
dorpskern van Haaften.

Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Doorsnede b

Aanduiding doorsnedes
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4. Haaften
Het vierde deeltraject loopt rond het dorp 
Haaften vanaf de omdijking tot aan de kruising 
met de Crobscheweg. Haaften ligt zeer markant 
als een vooruitspringende kaap in de Waal. Aan 
de oost- en westkant van de kern zijn de dijken 
in de loop der eeuwen een flink stuk teruggelegd. 
Hier verwijzen markante knikken in het dijktracé 
naar. Het deeltraject bestaat uit een omdijking, 
een schaardijk en een stuk dijk langs de Crobsche 
Waard.  

De omdijking dateert uit de jaren ’90. Hiermee is 
bij de vorige dijkversterking een stuk karakteris-
tieke lintbebouwing gespaard gebleven. De omdij-
king is een groene grasdijk zonder verharding en 
is niet openbaar toegankelijk. Er spelen een aantal 
knelpunten rond het ensemble van de omdijking 
en de oude dijk. Beide aansluitingen op de oude 
dijk zijn onduidelijk. Dit geeft een verminderde 
herkenbaarheid van de continuïteit van de dijk. En 
tussen de achtertuinen en de omdijking ligt een 
onduidelijke zone.

De schaardijk is in de jaren ’80 versterkt. Deze 
kenmerkt zich door een bekleed buitentalud, 
bebouwing op hoogte aan de oude dijk en een 
tuimelkade, welke bij de laatste versterking is 
gerealiseerd.  Op de tuimelkade ligt geen verhard 
pad. Vroeger keken de woningen aan de dijk uit 
over de Waal, nu liggen ze achter de dijk met 

tuimelkade. En vanaf de weg is er door de ligging 
van de tuimelkade slecht zicht over de Waal. De 
nauwe relatie tussen het dorp en de rivier is 
hierdoor verminderd.  De kerk van Haaften staat 
zeer markant aan een scherpe bocht van de dijk. 

Aan de westkant buigt de dijk van de rivier af en 
ligt buitendijks de brede Crobsche Waard. Hier 
liggen een aantal woningen buitendijks, op hoogte 
tegen de dijk aan. Binnendijks ligt de bebouwing 
onderaan de dijk. Een bijzonder en markant ob-
ject is de korenmolen De Blauwe Reiger. 

Er zijn geen bijzondere natuurwaarden langs dit 
dijktraject (de Crobsche Waard valt onder het 
volgende traject). 

De weg op een deel van dit traject is onderdeel 
van de bebouwde kom. In de weginrichting is 
echter niet duidelijk wat binnen en buiten de 
bebouwde kom is. De weg over de voormalige 
dijk is smal. Bussen en vrachtverkeer mogen hier 
niet doorheen. De toegang tot de steenfabriek 
Wienerberger kruist hier de dijk met overstekend 
vrachtverkeer tot gevolg. 

Er zijn geen AMK-terreinen. Wel zijn er archeolo-
gische waarnemingen: drie fragmenten aardewerk 
uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd, gevon-
den tijdens een booronderzoek in een ophoog-
pakket. 
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Kwaliteitsambities
�� Zet in op het herstellen van de 

nauwe relatie tussen het dorp en 
de rivier ter plaatse van de schaar-
dijk met zicht over de Waal. Kies 
op een dergelijke markante plek 
voor een eenduidig dijkprofiel met 
een hoogwaardige inrichting van de 
openbare ruimte met de kerk als 
bijzondere plek. 

�� Zet in op een goede inpassing van 
de omdijking als onderdeel van 
het dorp.  Voorkom onduidelijke 
tussenzones en maak heldere aan-
sluitingen tussen de voormalige dijk 
en de omdijking. Onderzoek of het 
mogelijk is de omdijking toegankelijk 
te maken voor wandelaars. 

�� Behoud en actief beschermen van 
de voormalige dijk met historische 
dijkbebouwing aan weerszijde. 
Eventueel herinrichting van de weg 
om verkeer te remmen en de voor-
malige dijk te markeren.

Onbestemde tussenzone tussen de omdijking en de 
voormalige dijk.

Schaardijk met tuimelkade. Buitendijks hooggelegen bebouwing in de Crobsche Waard. 
Zicht op de molen. 

Voormalige dijk met bebouwing aan weerszijden. 
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Doorsnede a, omdijking. De rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Doorsnede b

Doorsnede c

Aanduiding doorsnedes
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Voormalige dijk Haaften met zicht op de kerktoren
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5. Crobsche Waard
Deeltraject 5 kenmerkt zich door de aan-
wezigheid van een zeer brede uiterwaard 
met dichte natuurlijke beplanting en op een 
aantal plekken kleinschalig agrarisch gebruik. 
De rivier is uit het zicht. Vanaf de dijk geeft de 
uiterwaarde een bijzondere natuurbeleving. 
Binnendijks is er vrijstaande bebouwing en 
een gevarieerd grondgebruik zoals weilanden, 
boomgaarden en kassen op de oeverwal. Aan 
de westkant van het deeltracé verdicht de 
bebouwing zich rondom de dorpskern van 
Hellouw. Er is één buitendijkse woning, net 
ten westen van Hellouw. 

De dijk is deels in de jaren ’80 versterkt. De 
taluds zijn hier 1:3. In het deel dat tijdens de 
jaren ’90 is versterkt is de variatie in dijkpro-
fielen door lokale oplossingen opvallend. Ook 
het hoogteverschil tussen het deel dat in 
de jaren ’80 versterkt is en in de jaren ’90 is 
duidelijk waarneembaar. In het tracé zijn een 
aantal markante knikpunten door opeenvol-
gende terugleggingen. 

De Crobsche Waard is de grootste uiter-
waard in het plangebied en heeft een relatief 
hoge ecologische waarde. Het natuurgebied 
bestaat uit een afwisseling van plassen, zacht 
houtooibos en vochtige graslanden. Er zijn 
waarnemingen bekend van bever, rugstreep-

pad en kamsalamander. Daarnaast is er een 
lepelaarkolonie en een oeverzwaluwwand. 

Naast natuur zijn er in de uiterwaarden ook 
een aantal agrarische percelen, een steen-
fabriek, een schaatsbaan en een struinroute 
voor wandelaars. De toegankelijkheid van de 
uiterwaarde vormt een knelpunt. Het is niet 
duidelijk waar men wel en waar men niet de 
uiterwaarde in mag.

Het traject ligt buiten de bebouwde kom, 
ingericht volgens Duurzaam Veilig richtlijnen 
(op kantmarkering na). Het traject is over-
zichtelijk. Er is geen verlichting aanwezig, maar 
wel kattenogen. 

Er zijn geen AMK-terreinen. Wel twee ar-
cheologische waarnemingen: twee vondsten 
in een zandwinningsdepot (dus niet in situ), te 
weten een bronzen schijffibula (mantelspeld) 
en een klaverbladvormig stuk bronzen beslag 
met een uitstekend dierkopje. Overwegend 
lage of geen verwachting in de uiterwaarden. 
Middelhoge tot hoge verwachting binnendijks.

Zicht over de Crobsche Waard.

Binnendijkse bebouwing onderaan de dijk. Rechts beplanting in 
de Crobsche Waard. 
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Aanduiding doorsnedes

Bochtig tracé van de dijk. Dorpsbebouwing Hellouw. Ontsloten vanaf een parallelweg onderaan 
de dijk. 

Kwaliteitsambities
�� Versterken van de ecologische 

potenties en de recreatieve me-
degebruiksmogelijkheden van de 
Crobsche Waard. Bijvoorbeeld door 
het verbinden van de verschillen-
de waterplassen en de aanleg van 
wandelroutes. Benut mogelijke 
meekoppelkansen in samenwerking 
met steenfabriek Wienerberger. 

�� Behoud van de markante knikken in 
het dijktracé. 

�� Aandacht voor de inpassing van het 
dijklint Hellouw. Versterken van de 
relatie tussen het dorp en de dijk. 
Zet in op éénduidige overgangen 
tussen privé en openbaar eigendom 
en beheer. 
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Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Doorsnede b
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6. Benedeneind
Op dit deeltraject ligt de dijk direct tegen 
de rivier aan. Naast een sterke beleving van 
de rivier zijn er ook vergezichten over het 
achterland.  De bebouwing van Benedeneind 
ligt onderaan de dijk en wordt ontsloten 
door een parallelweg. De kerk hoog aan de 
dijk vormt een markant punt. Vroeger was er 
ook buitendijkse bebouwing, welke verloren 
is gegaan. Een bijzonder landschappelijk en 
cultuurhistorisch fenomeen is de nog aanwe-
zige kwelkade. 

Typerend voor het profiel is de iets bredere 
kruin, bekleding en stortsteen. Bij de vorige 
dijkverbetering zijn bermen aangelegd, die 
vloeiend overlopen in het maaiveld en weer 
in gebruik zijn gegeven als boomgaard. Dit is 
een mooi voorbeeld voor de toekomstige 
dijkverbetering. 

De weg loopt hier zowel binnen als buiten 
de bebouwde kom en op de overgang van 
gemeente Lingewaal-Neerijnen. De overgang 
tussen de wegdelen binnen- en buiten de 
bebouwde kom kan duidelijker. 

Gezien het ontbreken van een uiterwaard en 
het intensieve grondgebruik in de komgron-
den is de ecologische betekenis zeer beperkt.

Er zijn geen AMK-terreinen of archeologische 
waarnemingen. 

Zicht over de rivier vanaf de Schaardijk

Landschappelijke inpassing berm met 
boomgaard

Markante positie van de kerk

Kwaliteitsambities
�� Behoud van de directe relatie met 

de rivier.
�� Behoud van de kerk met zeer mar-

kante positie aan de dijk. 
�� Behoud en herkenbaar maken van 

de kwelkade. 
�� Behoud en mogelijk doorontwik-

kelen tot recreatief startpunt van 
de locatie bij de botentrailer en 
recreatieve parkeerplaats.
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Doorsnede b, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Aanduiding doorsnede en 
isometrie

G O R I N C H E M  -  W A A R D E N B U R G



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

72



G O R I N C H E M  -  W A A R D E N B U R G

73
H  +  N  +  S  ' 1 5

7. Herwijnen
Dit deeltraject beslaat de drie omdijkingen bij 
Herwijnen met tussengelegen dijkdelen. Deels 
is dit traject versterkt in de jaren ’80, inclusief 
de omdijkingen, en deels in de jaren ’90. Het 
tracé kent een grote variatie aan dijkprofielen.

De dijk is zowel buitendijks als binnendijks 
bewoond. Het is een ’dorpsdijk’ met daaraan 
verbonden functies en objecten langs de dijk 
zoals kerken, een begraafplaats, veerstoep, 
notabelenwoningen, tuinen etc. Het gebied 
kent een zeer authentieke uitstraling. Dichte 
lintbebouwing met tweezijdige bewoning 
is bij de vorige versterking op drie plaatsen 
omdijkt om deze karakteristieke dijklintente 
sparen. In de meest oostelijke omdijking is op 
het terrein van de voormalige steenfabriek 
een nieuw woonwijkje aangelegd. 

De omdijkingen kenmerken zich als groene 
grasdijken met 1:3 taluds welke achter de 
tuinen van de lintbebouwing lopen. Vaak ligt 

er een onduidelijke groene zone tussen de 
tuinen en de dijk. De omdijkingen zijn on-
toegankelijk en zijn afgesloten door een hek, 
maar lokale bewoners wandelen wel degelijk 
over de dijk. De aansluitingen tussen de oude 
en nieuwe dijk zijn vaak minder eenduidig 
en soms wat rommelig ingericht, waardoor 
je de dijk even 'kwijt' bent. De vraag is of de 
omdijkingen voor wandelaars wel informeel 
toegankelijk gemaakt zouden kunnen worden.

De buitendijkse woningen in de delen tussen 
de omdijkingen zijn vaak ontsloten door iets 
lager liggende parallelwegen (dit is de voor-
malige kruin hoogte, die bij de vorige ver-
sterking is verhoogd i.c.m. een asverschuiving 
van de dijk). Dit is een heldere oplossing die 
ook op meerdere plaatsen langs het gehele 
dijktracé terugkomt. 

De Herwijnense Bovenwaard is een afwisse-
ling van verschillende plassen in een extensief 
beheerd terrein met bosschages en ruigte-

vegetatie. Het westelijk deel van de Boven-
waard en oostelijk deel van de Herwijnense 
Benedenwaard hebben een agrarische functie 
(grasland). Er zijn waarnemingen bekend van 
bijenorchis (locatie bij benadering), wilde 
marjolein, baardvleermuis, ooievaar en steen-
uil. Op de overgang van de boven- en de 
benedenwaard ligt een camping. In Herwijnen 
ligt het ooievaarsstation. In een poel nabij het 
ooievaarsstation zou kamsalamander voorko-
men. Daarnaast is een waarneming van een 
steenuil. Dit is één van de weinige deeltra-
jecten waarbij zowel binnen- als buitendijks 
relatief  hoge(re) natuurwaarden aanwezig 
zijn of verwacht worden. 

De dijkweg loopt op de voormalige dijk. Hier 
parkeren sommige bewoners bewust op de 
dijk, waardoor de weg smaller lijkt en ver-
keer wordt afgeremd. Er is geen herkenbare 
overgang tussen de wegdelen die binnen en 
buiten de bebouwde kom liggen. 

Er ligt een AMK terrein en bijbehorende 

Voormalige dijk met lintbebouwing aan 
weerszijden.

Aansluiting tussen de voormalige dijk en de 
latere omdijking.

Parallelweg als ontsluiting van buitendijks 
gelegen woningen.
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Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Doorsnede b

Doorsnede c

Doorsnede d

Aanduiding doorsnedes en isometrie
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Kwaliteitsambities
�� Actief beschermen van de voor-

malige dijk met dorpsbebouwing. 
Eventueel herinrichting van de weg 
om verkeer te remmen en de voor-
malige dijk te markeren. 

�� Voorkomen van onduidelijke tus-
senzones ter plaatse van de omdij-
kingen. Eenduidige inrichting van de 
aansluitpunten. Maak de omdijking 
meer onderdeel van het dorp.

�� Behoud en zorgvuldige omgang met 
de AMK terreinen. Mogelijk ‘terug-
brengen’ herinnering of markeren 
van het kasteelterrein Frissestijn.

�� Behoud en versterken van de eco-
logische waarden, zowel in de uiter-
waarden (natte natuur, bijvoorbeeld 
door met de beoogde nevengeul de 
plassen met elkaar te verbinden) als 
binnendijks (versterken kleinschalige 
beplantingselementen). 

waarneming. Het betreft een beschermd 
terrein van zeer hoge waarde: de resten van 
het kasteel Frissestijn (het Huis te Herwijnen) 
uit de Late Middeleeuwen (14e/15e eeuw), 
gelegen in klei. De funderingen zijn waar-
schijnlijk nog allemaal aanwezig. De aanleg is 
gaaf bewaard. 

Grasdijk, latere omdijking Beeldbepalende boom en buitendijks gelegen 
woning bij aansluiting omdijking
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8. Zeiving
In dit deeltraject ligt de dijk in het open 
landschap. De uiterwaarden zijn smal en 
open en de dijk grenst direct aan de open 
komgronden. Er is een sterke relatie met de 
rivier en het achterland met verre zichten. 
De dijk wordt alleen binnendijks bewoond als  
uitloper van een bewoningslint van Herwij-
nen. Vroeger was de dijk dichter bebouwd. In 
de uiterwaard zijn restanten van buitengedijkt 
cultuurland aanwezig en relicten van kleiwin-
ningen. Bijzondere objecten aan de dijk zijn 
het peilschaalhuisje, een kerk en een waar-
devolle boom bij de pont welke bij de vorige 
versterking behouden is door een construc-
tie. Ook ligt er een wiel met kwelkade. 

De uiterwaarden zijn vrij smal en intensief in 
gebruik, de natuurwaarden zijn hier beperkt 
tot de zandstrandjes tussen de kribvakken. 
Ook binnendijks zijn de ecologische verwach-
tingen laag. 

De Brakelse Veer ligt in dit deeltraject en 
vormt de verbinding met de overkant. Deze 
plek is aangewezen als Waalvertierplaats. Hier 
heeft de doorgaande weg richting de pont 
voorrang en is de inrichting van de weg op 
de dijk niet consistent. De overgang tussen 
doorgaand en lokaal verkeer is hierdoor wel 
duidelijk, echter de hoek waarin het kruispunt 

ligt is niet optimaal en doet afbreuk aan de 
continuïteit van de dijk als geheel. 

In dit deeltraject ligt een beschermd ar-
cheologisch terrein van hoge waarde en 
bijbehorende waarnemingen. Het betreft een 
terrein met de aanleg en resten van kasteel 
Wadesteyn te Herwijnen, gelegen in klei op 
een stroomrug. Mogelijk dateert het kasteel al 
uit het begin van de 12e eeuw. Bij onderzoek 
werd vooral veel aardewerk aangetroffen. De 
plattegrond van het kasteel is door middel 
van weerstandsmeting in kaart gebracht. 
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bcd
Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Aanduiding doorsnedes en isometrie

Doorsnede b

Doorsnede c

Doorsnede d
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Zicht op het peilschaalhuisje Smalle uiterwaardOnderbreking van de continuïteit van de dijk 
bij de pont

Kwaliteitsambities
�� Herinrichting van de smalle uiterwaard 

gebaseerd op een combinatie van 
dijkverbetering, ecologie en recreatie 
biedt kansen. 

�� Ontwikkeling van de Brakelse Veer als 
recreatief knooppunt, Waalvertierplaats. 
Behoud waar mogelijk de boom in het 
talud als markering van deze plek. 

�� Zet in op een verkeersveilige aanslui-
ting tussen de doorgaande weg richting 
de pont en de lokale weg op de dijk, 
met aandacht voor de continuïteit van 
de dijk. Om verkeersbelasting op de 
dijk en onduidelijke aansluitingen te 
voorkomen, kan het interessant zijn de 
aanlegplaats van de pont te verplaatsen 
naar de kruising met de Zeiving (huidi-
ge winterlocatie).   

�� Behoud en mogelijk accentueren van 
het archeologisch terrein Wadesteyn.

�� Behoud van het peilschaalhuisje en de 
kerk. 

�� Behoud van het wiel met kwelkade.
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is er parkeergelegenheid voor personenauto’s. 
De weg is smal. Kantmarkering en een plateau 
remt verkeer af. 

Er zijn geen AMK-terreinen of archeologische 
waarnemingen.

9. Vuren Oost
Deeltraject Vuren Oost kenmerkt zich door 
buitendijkse bedrijvigheid in de opgehoogde 
uiterwaard. De rivier is door deze bedrij-
vigheid geheel uit het zicht. Dit rechte stuk 
dijktracé is ontstaan door een teruglegging 
in 1771. Er is hier nauwelijks sprake van een 
leesbaar dijklandschap met een heldere dijk. 

Aan de oostzijde heeft de dijk een kenmer-
kend jaren '90 profiel met getailleerde taluds 
van 1:2/1:2,5. Deze ligt wat onherkenbaar 
door de opgehoogde uiterwaard maar 
heeft nog wel enkele binnendijkse bewoning 
(uitloop lint). Verder naar het westen is een 
tuimelkade aangelegd, waardoor er geen 
zicht mogelijk is over het achterland. De 
weg ligt hier op een tussenhoogte tussen 
de uiterwaard en de tuimelkade in. Op één 
plek verbreedt de dijk zich t.b.v. de aanwezige 
drinkwatertransportleidingen. 

Op dit deeltraject zijn door de aanwezigheid 
van de bedrijvigheid geen of weinig natuur-
waarden.  

De weg op de dijk ligt hier zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom. Bij het bedrijf 
Ytong zijn veel parkeerplaatsen voor zowel 
vrachtwagens als personenauto’s aanwezig. 
Binnen de bebouwde kom is parkeren voor 
vrachtwagens en bussen niet toegestaan, wel 

Kwaliteitsambities
�� Zet in op een meer eenduidig 

dijkprofiel met aandacht voor de 
continuïteit en herkenbaarheid van 
de dijk als geheel

�� Herstel waar mogelijk het zicht over 
het achterland. 

�� Aandacht voor een goede land-
schappelijke inpassing van de 
bedrijvigheid en op termijn mogelijk 
herstructurering van het buitendijks 
gelegen bedrijventerrein.  

Buitendijkse bedrijvigheid en binnendijks 
dijkbebouwing
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Doorsnede b

Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Aanduiding doorsnedes

De dijk is slecht herkenbaar Buitendijkse bedrijvigheid Tuimelkade met buitendijkse bedrijvigheid
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10. Vuren
Dit deeltraject beslaat het dijktracé rond het 
dorp Vuren. De dijk is in de jaren '90 voor het 
laatst versterkt. Kenmerkend is het getailleer-
de dijkprofiel met steile taluds (1:2/1:2,5) en 
een knik in het buitentalud naar 1:4. 

In het oostelijk deel ligt het dorp Vuren 
tegen de dijk aan. De dijk is zowel binnen- als 
buitendijks deels bebouwd, maar er is in het 
verleden ook dijkbebouwing verloren gegaan. 
Er liggen een aantal woningen direct aan de 
rivier. De uiterwaard is hier deels opgehoogd 
(Heuff terrein). Er is een oude steenfabriek 
aanwezig en nieuwe bedrijvigheid (BUKO). 
De bedrijvigheid en buitendijkse woningen 
scheiden het dorp Vuren van de Waal. Het 
Heuff-terrein is aangemerkt als EMAB terrein 
(experiment met aangepast bouwen). 

Verder naar het westen is het landschap 
opener met uitzicht over het open achterland 
en de vergraven Hondswaard. Hier is weinig 
dijkbebouwing aanwezig. Er staat één buiten-
dijkse woning. Het grondgebruik ligt dicht aan 
de dijk. Bermen zijn hier aangeheeld en in 
gebruik genomen. Onderaan de dijk staat een 
rij essen. 

De uiterwaarden worden recreatief gebruikt. 
Veel mensen die Fort Vuren bezoeken, 
wandelen ook door het gebied. Als knelpunt 
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wordt aangegeven dat er geen sluitende route 
is door de uiterwaard, waardoor er deels heen 
en terug over de dijk gelopen moet worden.  
 
De Hondswaard is een natuurgebied in beheer 
bij Staatsbosbeheer en omvat een forse klei/
zandwinplas omringd door wilgenbosschages. 
Er zijn waarnemingen van bever. Vrij recent is 
een open verbinding gemaakt tussen de plas en 
de rivier waardoor deze beter toegankelijk is 
voor onder andere vissen die hier overwinteren. 
Het gebied wordt beheerd met grazers. In de 
voormalige steenfabriek en in Fort Vuren zijn 
vleermuizen aanwezig. Het Heuff-terrein heeft 
door zijn hoogwatervrije ligging een belangrijke 
betekenis als vluchtplaats voor riviergebonden 
fauna. 

Een deel van dit tracé valt binnen de bebouw-
de kom. Hier is de weg smal. Bewoners parke-
ren langs de dijk. Dit brengt de snelheid omlaag. 
Vanaf BUKO richting het westen vormt de 
route een knelpunt voor het vrachtverkeer, om-
dat het smal is en er geparkeerde auto’s staan. 
De inrichting is binnen en buiten de bebouwde 
kom hetzelfde, waardoor deze overgang niet 
zichtbaar is. 

Er zijn geen AMK-terreinen, wel twee archeo-
logische waarnemingen. Het betreft zes niet 
te dateren fragmenten verbrand bot uit een 
boring. 

Kwaliteitsambities
�� Herontwikkeling van het Heuffterrein met kansen 

voor nieuwe bouwvormen, recreatie en natuuront-
wikkeling. Kies voor een integrale aanpak, waarbij ook 
de naastgelegen Hondswaard wordt meegenomen. 

�� Zet in op herstel van de relatie tussen het dorp Vuren 
en de Waal. 

Bebouwing aan weerszijden van de dijk

Buitendijkse bedrijvigheid (BUKO) en binnendijks een lager 
gelegen nieuwbouwwijk van Vuren
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Doorsnede b

Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Aanduiding doorsnedes

De dijk door het dorp Vuren. Tussen het dorp Vuren en fort Vuren zijn vanaf 
de dijk fraaie vergezichten naar de open kom.

Een rij essen onderaan de dijk.
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Links de Hondswaard, rechts zicht over het achterland
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11. Fort Vuren
Dit deeltraject beslaat het dijktracé rondom 
Fort Vuren, één van de forten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (NHW). Zeer markant 
is hier de kruising van de NHW met de Waal 
met Slot Loevestein en Vesting Woudrichem 
aan de overzijde. 

Het dijkprofiel verschilt sterk van andere 
trajecten. Karakteristiek is het steile binnen-
talud en de gracht rondom het fort. Het 
buitentalud is heel flauw. Hier lag vroeger een 
loopgravenstelsel. Mogelijk dat dit een reden 
is dat dit talud zo verbreed is. 

De schootsvelden van het fort waren vroeger 
open en vrij. Nu staat er veel opschietend 
groen er wordt er geparkeerd. De zichtrela-
ties met slot Loevestein en vesting Woudri-
chem (beide ook onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie) en de leesbaarheid 
van de schootsvelden zou sterker zijn, als het 
landschap hier opener gehouden zou worden. 

Direct ten oosten van het fort liggen de res-
tanten van een oude tankversperring in het 
dijktalud. Aan de westzijde liggen de restanten 
van een inundatiesluis/gemaal. Samen met de 
sluis bij Dalem kon rivierwater in de inunda-
tiekommen ingelaten worden.  

Tegenwoordig is het fort een recreatieve 
pleisterplaats en is het onderdeel van enkele 
wandel- en fietsroutes. Er wordt gewerkt aan 
een wandelrondje om het fort. Met name in 
het hoogseizoen is het hier druk met recre-
anten en hiervoor zijn veel parkeerplaatsen 
aanwezig. Tevens is er gedurende de zomer-
periode een opstappunt voor het veer voor 
voetgangers en fietsers richting Woudrichem 
en Loevestein. Knelpunt is dat er tijdens druk-
ke dagen te weinig parkeerplaatsen zijn en 
auto’s langs de weg geparkeerd staan. Tevens 
versperren de auto’s (ook op parkeerplaat-
sen) het uitzicht over de Waal. 

Het fort herbergt belangrijke natuurwaarden 
door de relatieve rust die hier heerst en de 
groene aankleding met veelal oude bomen. 
De betekenis van forten als (winter)object 
voor vleermuizen is van nationaal belang.

Geen AMK-terreinen of archeologische 
waarnemingen.

Zicht op Slot Loevestein
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Kwaliteitsambities
�� Zorgvuldige omgang met het cultureel erfgoed 

van Fort Vuren en dit beleefbaar maken. 
�� Behoud van het steile binnentalud en de fort-

gracht en mogelijk weer leebaar maken van het 
oude loopgravenstelsel in het buitentalud. 

�� Versterken van de openheid van het uiter-
waardenlandschap binnen de Vestingdriehoek 
t.b.v. de zichtrelaties tussen Fort Vuren, Slot 
Loevestein en vestingsteden Woudrichem en 
Gorinchem. 

�� Aandacht voor de openheid van het schoots-
veld van Fort Vuren en de inundatievlakte. 

�� Verken een mogelijke verplaatsing van de par-
keervoorzieningen, mogelijk aan de achterzijde 
van het fort in combinatie met de begraafplaats. 

�� Versterk de recreatieve wandelmogelijkheden 
in de omgeving van het fort

�� Afstemming met de Hollandse Waterlinie en 
benutten meekoppelkansen m.b.t. 'Rondje Fort 
Vuren' en herinirichting entreegebied. 

�� Behoud van de betekenis van het fort voor 
vleermuizen. 

Doorsnede a met aandachtspunten voor de ruimtelijke kwaliteit

De fortgracht Parkeerplaatsen langs de dijk

Aanduiding doorsnedes
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12. Dalem
Deeltraject Dalem kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van drie overlaten (oorspron-
kelijk waren het er vier, de laatste is niet meer 
herkenbaar). Deze drie zeer bijzondere dijk-
stukken bestaan uit een drempel met daar-
boven een dijklichaam welke afgegraven kan 
worden en worden begrensd door damwan-
den. Bij een overstroming van de Tielerwaard 
kan zo bij lage rivierstand het water uitgelaten 
worden. De drie overlaten zijn te herken-
nen in het landschap door klinkerverharding 
en een damwandconstructie dwars op de 
dijk die boven het maaiveld uitsteekt. Deze 
betonnen elementen lopen niet door tot 
aan de kruin van de dijk, hierdoor zijn deze 
minder zichtbaar en daarmee de overlaten 
minder herkenbaar. Het landschap ter plaatse 
van de overlaten was van oorsprong open 
ten behoeve van de water uitstroom. In de 
middelste ligt nu een erf. De meeste weste-
lijke ligt in verstedelijkt gebied, maar is met 

de aanleg van sportvelden opengehouden.  
Naast het ensemble van de drie overlaten 
zijn de twee binnengedijkte wielen waarvan 
er één omringd wordt door een kwelkade 
ook bijzondere fenomenen van dit deeltraject.

De uiterwaard is in dit deeltraject smal en 
open. Hierdoor zijn er sterke zichtrelaties 
vanaf de dijk naar de rivier en de overkant 
(kasteel Loevestein en vesting Woudrichem). 
Naast zicht op de rivier zijn er ook vergezich-
ten over de oeverwal en kom. De oever-
wallen worden beduidend smaller terwijl de 
komgronden dichter bij de dijk liggen. 
De uiterwaarden worden recreatief gebruikt, 
al zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. Er 
zijn op drukke momenten te weinig recreatie-
ve parkeerplaatsen. 

In het deeltraject komt een grote variatie aan 
dijkprofielen voor. De getailleerde kruin met 
steile taluds zijn kenmerkend voor de ver-

Ter hoogte van de overlaten heeft de dijk 
klinkerbestrating.

De dijk ter hoogte van Dalem met 
hooggelegen bebouwing aan de dijk. 

Kwaliteitsambities
�� Verbetering van de leesbaarheid 

van de overlaten. Behoud van de 
klinkerbestrating en kies voor mar-
kantere damwanden die doorlopen 
tot aan de kruin van de dijk. Behoud 
van de openheid van zowel het 
binnen- als buitendijksgebied. 

�� Als mogelijke maatregel bij piping 
kan het interessant zijn de uit-
stroom van de overlaten te vernat-
ten i.c.m. voorlandverbetering om 
zo de uitstroom landschappelijk te 
markeren.  

�� Behoud van de wielen
�� Versterken van de recreatieve bete-

kenis van de uiterwaarden.

sterkingstijd van de jaren ’90 alsook de lokale 
oplossingen wat een variatie aan dijkprofielen 
oplevert. De dijk is zowel binnen- als buiten-
dijks bewoond en er is lintbebouwing. Typisch 
is de afwisseling van aanliggende en (nieuw) 
hoog liggende bebouwing, zowel buiten- als 
binnendijks. 

Er zijn geen bijzondere natuurwaarden in de 
uiterwaarden. 

Er zijn geen aangewezen AMK-terreinen in dit 
deeltraject. 



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

90

Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Aanduiding doorsnedes
Doorsnede b

Doorsnede c

Doorsnede d
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De damwanden aan het begin en eind van een 
overlaat zijn nog net te zien in het dijktalud

Steunberm bij een overlaat met 3 parallelle 
rasters

Hoge buitendijkse bebouwing en moderne 
binnendijkse bebouwing
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13. Gorinchem oost
Dit tracé kenmerkt zich door de vaak hoog-
gelegen, relatief recentere dijkbebouwing, een 
bredere uiterwaard en het stedelijk gebied van 
Gorinchem binnendijks. De uiterwaard kent 
enkele forse plassen die in open verbinding staan 
met de Waal en heeft verder een overwegend 
agrarisch beheer. Door de brede uiterwaard zijn 
er minder sterke zichtrelaties met de rivier. Delen 
van de uiterwaard en het binnendijkse wiel wor-
den intensief recreatief gebruikt. Er zijn op drukke 
momenten te weinig recreatieve parkeerplaatsen.

De kleinschalige dorpsbebouwing met kerk, 
woningen en begraafplaats rond de historische 
Dalemse sluis vormen tezamen een bijzonder 
ensemble. Deze sluis is onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en kan ook worden ge-
bruikt om water uit de Tielerwaard te spuien. De 
Dalemse geul verbindt de rivier met de Dalemse 
sluis, hier komt de rivier weer even tot aan de 
dijk wat een fraai vergezicht oplevert. Rondom 
de sluis ligt een hooggelegen gebied, waar in de 
toekomst mogelijk gebouwd zal worden. Hier be-
hoeft de leesbaarheid van de dijk aandacht alsook 
de inrichting van het recreatieve rustpunt. 

Net als in het vorige deeltraject komt langs dit 
tracé wisselend hoog en laag liggende bebouwing 
voor. Er is voornamelijk binnendijkse bewoning 
maar ook een cluster van woningen buitendijks. 
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De dijkprofielen zijn wisselend en hebben 
een getailleerde kruin kenmerkende voor de 
versterkingsperiode jaren ’90. 

Een deel van het traject is binnen de be-
bouwde kom (30km/u) en een deel buiten 
de bebouwde kom. De weginrichting is ten 
opzichte van de rest van het traject inconsis-
tent en de overgang van binnen naar buiten 
de bebouwde kom is slecht herkenbaar.

Er zijn verschillende soorten flora en fau-
na waargenomen en de uiterwaard biedt 
voldoende ruimte voor de versterking van de 
ecologische waarde door de ontwikkeling van 
riviernatuur met getijdeninvloed.

Verder van de dijk af ligt een AMK-terrein. 

Kwaliteitsambities
�� Versterken van de recreatieve 

gebruiksmogelijkheden van de 
uiterwaarden, alsook de ecologische 
waarde.

�� Verbetering van de inpassing van 
het sluiseiland als zeer markante 
plek langs het dijktracé. 

�� Behoud van het wiel

Sluis van Dalem.

Parkeerplaats en recreatief rustpunt bij de 
sluis. 

Zicht over de Dalemse geul richting de Waal. 

Ontsluiting van binnendijkse bebouwing vanaf 
de dijk. 



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

94

Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbetering

Aanduiding doorsnedes

Doorsnede b

Doorsnede c

Doorsnede d
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Buitendijkse en binnendijkse bebouwing langs de dijk.
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14. Gorinchem vesting
In dit laatste deeltraject eindigt de dijk bij de 
vesting van Gorinchem, onderdeel van de 
Oude Hollandse Waterlinie. 

De dijk is in dit deeltraject niet bebouwd. Bin-
nendijks is er dichte beplanting en woningen 
liggen op afstand van de dijk. Het dijkprofiel 
is door de brede kruin, het parallel liggende 
voetpad en binnendijkse sloot atypisch voor 
het gehele dijktraject. De steile taluds van 1:2 
en 1:2,5 zijn wel typisch voor de versterkings-
periode van de jaren ’90.

Markant en waardevol is het zicht vanaf de 
dijk op de vesting en de molen De Hoop. 
De vestingwallen van Gorinchem zijn naast 
beschermd stadsgezicht ook genomineerd als 
werelderfgoed. Een deel van het beschermd 
stadsgezicht valt binnen het deeltraject. Via de 
Dalempoort gaat de dijk over in de vesting. 

De uiterwaard wordt recreatief gebruikt en 
er ligt een wandelpad richting de rivier en de 
vestingwerken.

Typisch voor dit tracé is het zware verkeer-
profiel van een gebiedsontsluitingsweg, wat 
tot een dijkprofiel leidt met een verbrede 
kruin. Er geldt een 50km/h snelheidsregime en 
parkeren is hier niet toegestaan op de dijk. Bij 

de aansluiting tussen de lokale weg op de dijk 
en de doorgaande gebiedsontsluitingsweg die 
de dijk op draait richting Gorinchem, heeft 
de verkeerskundige inrichting prioriteit op de 
continuïteit van de dijk als doorgaande lijn. 

Het deeltraject loopt over een AMK-terrein 
van hoge archeologische waarde. Het betreft 
een terrein met sporen van een kasteel/hof-
stad uit de Late Middeleeuwen.

Kwaliteitsambities
�� Aandacht voor de continuïteit van 

het dijktracé t.p.v. de aansluiting op 
de doorgaande weg. 

�� Aandacht voor een markante over-
gang naar de vestingwerken.

�� Aandacht voor de recreatieve 
gebruiksmogelijkheden van de 
uiterwaard en de toegankelijkheid 
vanaf de dijk. 

Continuïteit dijktracé doorbroken ter hoogte 
van aansluiting provinciale weg
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Doorsnede a, de rode lijn geeft de situatie weer van voor de vorige dijkverbeteringAanduiding doorsnedes

De dijk heeft een brede kruin door de 
provinciale weg

Naast de provinciale weg ligt een 
voetgangerspad

Zicht vanaf de dijk op de molen van 
Gorinchem
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DEEL 2. Handreiking 
toekomstige

 ruimtelijke kwaliteit



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

100

De bebouwde dijk
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DE VERBETEROPGAVE5

In de derde toetsronde zijn delen van het 
dijktraject afgekeurd op verschillende faal-
mechanismen. Op de volgende pagina is 
een kaartbeeld van de afgekeurde trajecten 
opgenomen. De precieze locatie en omvang 
van de technische verbeteropgave is bij het 
opstellen van deze handreiking nog niet 
bekend.  Er loopt parallel aan het opstellen 
van de handreiking namelijk een herijking van 
de toetsing, waarbij ook verdiepend grond-
mechanisch onderzoek wordt gedaan. Ook 
worden door WSRL samen met o.a. Deltares 
de ontwerprichtlijnen en toetsnormen voor 
de dijkverbetering vastgesteld. 

In deze handreiking is gezien deze onzeker-
heid gekozen om een 'stel-dat...' benadering 
te volgen. 'Stel dat er opgehoogd moet wor-
den, dan…',  'Stel dat er een probleem is met 
piping, dan…' Daarbij is nagegaan hoe met 

bestaande of nieuw te ontwikkelen kwalitei-
ten omgegaan kan of moet worden wanneer 
zich een bepaald vraagstuk op een bepaalde 
plek in het gebied voordoet. 

De dijk is afgekeurd op verschillende faalme-
chanismen (zowel hoogte, stabiliteit en piping). 
Op de volgende pagina is een overzicht 
gegeven van gangbare maatregelen voor de 
verschillende faalmechanismen. Dit geeft de 
zoekrichting aan waarin maatregelen gezocht 
zullen worden, maar het is ook mogelijk dat er 
andere oplossingen gevonden worden. 

Bij hoogte gaat het al gauw om een beno-
digde ophoging van ca. 70cm. Dit kan zonder 
kruinverschuiving (vierkant), of door eenzij-
dige taludverlenging wat leidt tot een buiten-
waartse of binnenwaartse kruinverschuiving. 
Lokaal zijn mogelijk andere oplossingen 
denkbaar. 

H  O  O  F  D  S  T  U  K

Bij stabiliteit kan het om zowel binnen- als 
buitenwaartse stabiliteit gaan. Een gangbare 
maatregel is de aanleg van bermen, maar ook 
constructies zijn mogelijk of taludverflauwing. 

Piping kan veel invloed hebben en de inzich-
ten hierover ontwikkelen zich snel. De aanleg 
van pipingbermen, buitenwaarts klei aanbren-
gen of constructies (waaronder geotextiel) 
behoren tot de mogelijkheden. Stroomgordels 
die de dijk kruisen, brengen door de aanwe-
zigheid van doorlatende zandige lagen, een 
risico met zich mee op het optreden van kwel 
en dus mogelijk van piping.
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Een aantal mogelijke maatregelen voor de verschillende faalmechanismen

Hoogte: vierkant ophogen Piping: aanleg pipingberm Stabiliteit binnenwaarts: aanleg berm 

Stabiliteit binnenwaarts: aanleg constructieHoogte: ophogen buitenwaarts

Hoogte: ophogen binnenwaarts

Piping: aanleg buitendijkse kleibekleding
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Overzichtskaart (voorlopige) verbeteropgave. Het traject tussen Gorinchem en Waardenburg is in totaal 23 km lang, waarvan ca. 14 km is afgekeurd in de 3e 
toetsronde (met rood aangegeven op kaart). Delen op hoogte, maar het merendeel op binnenwaartse stabiliteit en piping.
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Eén van de drie Dalemse overlaten
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INPASSEN: VISIE EN 
INRICHTINGSPRINCIPES

6
H  O  O  F  D  S  T  U  K

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op de visie en de 
inrichtingsprincipes voor de inpassing van de 
verbetermaatregelen. 

Voor de visie onderscheiden we drie hoofd-
principes die als kader dienen voor de 
inpassingsprincipes. Deze positioneren we in 
een opeenvolging in het denken over land-
schappelijke inpassing bij dijkverbetering vanaf 
de jaren '80. 

Bij de inrichtingsprincipes onderscheiden we 
de volgende thema's: 
�� Beheer
�� Beplanting
�� Weginrichting
�� Bebouwing
�� Inpassen maatregelen bij piping
�� Inpassing maatregelen bij binnenwaartse 

stabiliteit
�� Inpassing maatregelen bij buitenwaartse 

stabiliteit
�� Inpassing hoogte
�� Omgang met profielwisselingen en niet 

afgekeurde trajecten
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Voor 1970

De dijk als 
onderdeel van het 

oeverwallenlandschap. 
Landschapselementen 
liggen dicht op de dijk 

(kwelkades, sloten, wielen 
etc.)

Gebruik dicht op de dijk, 
vaak tot aan de kruin

De dijk als zelfstandig 
element. Landschap en 

gebruik op afstand. Relatief 
veel bebouwing gesloopt.

Gebruik iets dichter op de 
dijk, door zo compact 

mogelijk dijkprofiel. Veel 
ruimte voor maatwerk-

oplossingen. 

Gebruik weer dichter op 
de dijk. Beheer ook deels 

naar gebruikers. 

Robuust en rechtlijning 
waar het kan, omdijking 

waar geen ruimte is, daar 
verliest oude dijk haar 

functie

Buitenwaartse verlegging 
mogelijk

Vooraf bebouwing 
opgekocht en gesloopt

Uitgekiend ontwerpen

Inpassing grote variatie 
vermeende kwaliteiten 

leidt tot grote 
bandbreedte aan  
locatiespecifieke 

oplossingen 

Geen buitenwaartse 
dijkverlegging of i.c.m. 

aanleg nevengeul

Sober en doelmatig

Goed ingepaste, heldere 
en leesbare dijk ‘zonder 

fratsen’. Aandacht voor een 
aantal bijzondere ensembles 

en plekken zoals de 
overlaten, Fort Vuren etc.  

Geen buitenwaartse 
dijkverlegging of i.c.m. 

aanleg nevengeul
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Taluds 1:3
Hoogte gem. >9m NAP

Kruinbreedte 6m

Getailleerde taluds
Hoogte gem. <8m NAP

Kruinbreedte 6m
Hoge steunbermen

Compact profiel, 
aanhelen maaiveld

De dijk als autonoom 
element, een loper in het 

landschap. 

De dijk als zelfstandig 
element met steeds 
wisselende profielen 
en relatie met het 

naastgelegen landschap

De dijk blijft een  
zelfstandig element, maar 
met meer aandacht voor 

continuïteit en 
leesbaarheid van de dijk 

als geheel

Versterking jaren ‘80 Versterking jaren ‘90 Ambitie komende
dijkverbetering
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6.2 Visie op de 
inpassing

In het schema hiernaast is samengevat 
hoe de positie van de dijk in het landschap 
veranderd is vanaf de jaren '70 en hoe in de 
opeenvolgende periodes omgegaan werd met 
dijkverbeteringsmaatregelen. Op de volgende 
pagina staan een aantal principe profielen uit 
de betreffende periodes. In de cultuurhistori-
sche analyse in de bijlage wordt hier nader op 
ingegaan. Te zien is dat zowel het profiel, de 
positie in het landschap en het gebruik van de 
dijk met de opeenvolgende dijkverbeteringen 
veranderd is. 

Tot omstreeks de jaren '70 was de dijk een 
integraal onderdeel van het oeverwallenland-
schap. Het landschap en gebruik zit dicht op 
de dijk, die vaak nog een slank profiel kent. 

Bij de dijkverbeteringen in de jaren '80 werd 
ingezet op een robuuste dijk met een conti-
nu profiel. De dijk werd hoger met flauwere 
taluds en is grotendeels onbebouwd en vrij 
van medegebruik. In deze periode is relatief 
veel bebouwing gesloopt en zijn lokale kwa-
liteiten verloren gegaan. Wel is er een een-
duidige en continue dijk gerealiseerd. Op een 

aantal plekken is de dijk buitenwaarts verlegd. 
Bijvoorbeeld ter plaatse van de omdijkingen 
(Herwijnen en Haaften).  

In reactie hierop is in de versterkingen in de 
jaren '90 meer aandacht besteed aan lokale 
kwaliteiten. Door een scala aan maatwerkop-
lossingen zijn veel kwaliteiten behouden, maar 
is ook een grote variëteit aan dijkprofielen 
ontstaan. Er zijn veel hoge en brede steunber-
men aangelegd, waardoor het profiel van de 
dijk breder is geworden. 

Bij de komende dijkverbetering wordt een vol-
gende laag aan deze ontwikkeling toegevoegd. 
Dit vraagt om een positiebepaling ten aanzien 
van twee belangrijke aspecten:

Gebruik van de dijk en positie in het landschap
Door de opeenvolgende versterkingen is de 
dijk een steeds zelfstandiger element geworden 
in het landschap. De dijk is hoger en breder 
en het landgebruik ligt op grotere afstand. Het 
contact met en de beleving van het landschap 
aan weerszijden is hierdoor verminderd. Bij de 
komende verbetering is de ambitie om de dijk 
weer een scherpe grens te laten zijn tussen het 
binnen- en buitendijkslandschap en het gebruik 
weer dichter op de dijk te brengen. Daarmee 

kan mogelijk ook een deel van het beheer van 
het waterschap overgedragen worden naar 
de aangrenzende particuliere grondbezitters. 

Continuïteit en maatwerk
Voor de herkenbaarheid van de dijk als 
bovenlokale structuur en oriëntatie in het 
landschap is de continuïteit van de dijk als ge-
heel van belang. Anderzijds moet er ook recht 
worden gedaan aan de lokale omstandighe-
den die de dijk weer aanhaken aan het lokale 
landschap en zijn bewoners. Het gaat erom 
hier de juiste balans tussen te vinden. Ook in 
het verleden is dit een zoektocht geweest.  In 
de jaren '80 lag het accent op continuïteit van 
het dijkprofiel, in de jaren '90 op aandacht 
voor lokale kwaliteiten. De huidige generatie 
landschapsarchitecten die betrokken zijn ge-
weest bij de projecten 'Ruimte voor de Rivier'  
en 'Deltaprogramma' zullen geneigd zijn een 
tussenpositie in te nemen. Zowel aandacht 
voor de continuïteit van de dijk als geheel, 
als daarbinnen liefdevolle uitwerkingen voor 
details en maatwerkoplossingen. 

Uit deze typering zijn drie hoofdprincipes 
voor de gewenste aanpak van de versterking 
af te leiden. Deze lichten we in het volgende 
overzicht toe. 
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Principeprofiel versterking jaren '90

Principeprofiel toekomstige dijkverbetering

Principeprofiel versterking jaren '80

Principeprofiel dijk tot de jaren '70
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Drie hoofdprincipes voor de inpassing
Bij de inpassing gelden drie hoofdprincipes. 
Deze hoofdprincipes vormen het kader voor 
de geformuleerde inrichtingsprincipes in para-
graaf 6.3 en worden daarin verder uitgewerkt 
en geconcretiseerd. 

1. Het huidige dijktracé vormt de basis en 
is herkenbaar als continu landschapsele-
ment (lengteprofiel)
In de versterking in de jaren ’90 is veel 
aandacht besteed aan de lokale kwaliteiten 
met veel ruimte voor maatwerkoplossingen. 
Dit zetten we bij de toekomstige versterking 
voort, maar daarnaast zetten we sterker in op 
de herkenbaarheid en continuïteit van de dijk 
in lengterichting. De opgave is om de juiste 
balans hiertussen te vinden. 

Er wordt daartoe gekozen voor een ‘basis-
profiel’ van de dijk met continue kruin, taluds 
en beheerstroken aan weerszijden. Daar 
buiten raakt het afwisselende gebruik de dijk 
en heeft het landschap zijn eigen kleur. 

Daarnaast is er speciale aandacht voor de 
omgang met eventuele profielwisselingen en 
niet afgekeurde trajecten. De deeltrajecten 
spelen hier een rol in als ‘planningseenheden’ 

die als samenhangende eenheid in beschouwing 
genomen zouden moeten worden. 

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor een 
aantal plekken waar het tracé van de dijk ondui-
delijk is, hier raak je op dit moment de dijk even 
‘kwijt’. 

2. De dijk oogt compact en het afwisselende 
landschap van de dijkzone ‘raakt de dijk’ 
(dwarsprofiel)
De dijk heeft zich in de afgelopen decennia 
steeds verder ontwikkeld tot een zelfstandig 
element, een loper in het landschap. Het gebruik 
is daarbij steeds verder van de dijk af komen 
te liggen. Inzet bij de volgende dijkversterking 
is om het gebruik weer dichter op de dijk te 
krijgen en de dijk zelf compact te houden. Het 
gebruik wordt daarbij in principe haaks op de 
dijk geörienteerd. Dit betekent met name iets 
voor de inpassing van de vaak brede steun- en 
pipingbermen, waarbij de inzet is om deze waar 
mogelijk weer met flauwe taluds vloeiend aan te 
helen op het aangrenzende maaiveld en in ge-
bruik te geven bij private gebruikers. Het beheer 
gaat daarmee over van het waterschap naar de 
aangrenzende eigenaren. 

3. Bijzondere aandacht voor een aantal 
‘maatwerklocaties’
Binnen het adagium van ‘sober en doelmatig’ 
wordt ingezet op een helder, goed ingepast, 
degelijk dijkprofiel ‘zonder poespas’. Daar-
naast zien wij een aantal ensembles waar 
ofwel bijzondere kwaliteiten aanwezig zijn 
die behouden en versterkt zouden moeten 
worden,  ofwel waar opgaven liggen om de 
huidige kwaliteit te verbeteren. Deze plekken 
hebben vaak een bijzondere cultuurhistori-
sche betekenis met hoge belevingswaarde of 
een hoge gebruikswaarde.

Het gaat om de volgende ensembles: 
�� Kruising van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie met de Waal, waaronder Fort 
Vuren, sluis Dalem, Dalemse overlaten

�� Omgeving Vuren met Hondswaard, Heuff 
terrein en hooggelegen bedrijvigheid ten 
oosten van het dorp. 

�� Omdijkingen bij Herwijnen 
�� Kaap Haaften en naastgelegen Kerke-

waard
�� Dijklinten Vuren, Herwijnen, Hellouw

Voor deze plekken dient een integraal 
ontwerp gemaakt te worden waarbij ze als 
ensemble in samenhang worden beschouwd. 
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6.3 Inrichtingsprincipes

Toegankelijkheid beheerstroken
De beheerstroken waar mogelijk openbaar 
toegankelijk maken voor wandelaars, als aan-
vulling op het wandelroutenetwerk. 

Ontsluiting beheerstroken
Kies voor een zorgvuldige vormgeving van 
de toeritten naar de beheerstroken aan de 
teen van de dijk. Hierbij gaat het erom de 
helderheid van de dijkvorm niet te verstoren. 
Afhankelijk van de situatie kan dit op verschil-
lende manieren vormgegeven worden: 
�� De beheersstrook kan toegankelijk 

gemaakt worden door de ‘oksels’ van op- 
en afritten te verflauwen naar 1:4. 

�� Indien een af- of oprit op hetzelfde ni-
veau uitkomt als de beheerstrook, kan de 
beheerstrook via de af- of oprit worden 
ontsloten. 

�� De beheerstrook kan van onderaf ontslo-
ten worden. 

Overgang privé-openbaar
Het gebruik van het aangrenzende maai-
veld loopt waar mogelijk door tot aan de 
beheerstrook. De overgang tussen de be-
heerstrook en het particulier gebruik wordt 
helder en eenduidig vormgegeven. Dit kan 
afhankelijk van de specifieke situatie verschil-
len (bv. haag, raster, watergang, steilrandje). 

6.3.1 Beheer
Een uitgangspunt bij de dijkverbetering is 
een toekomstige dijk te ontwerpen die goed 
beheerbaar is en eenduidige grenzen heeft 
tussen privé en openbaar domein. Daarnaast 
is de ligging en vormgeving van beheerstroken 
ook sterk bepalend in het landschappelijk 
beeld van de dijk. Bij dijkverbetering gelden de 
volgende principes: 

Taludhelling
Vanuit beheersoptiek hebben taluds van 1:3 
de voorkeur boven getailleerde taluds van1:2 
met een knik naar 1:4.  Waar nodig kunnen  
taluds verflauwd worden naar 1:3. 

Ligging en vormgeving beheerstroken
Eén van de basisprincipes voor de inpassing 
is om de beheerstroken dichter op de dijk te 
leggen en zo continu mogelijk te laten door-
lopen. De beheerstroken liggen waar mogelijk 
direct tegen de teen van de dijk aan. Indien 
er een steun/pipingberm aanwezig is, ligt de 
beheerstrook niet onderaan de berm, maar 
op de berm, tegen het hoofdlichaam van de 
dijk aan. 
�� De beheerstroken hebben een vaste 

breedte van 4m. 
�� De beheerstroken zijn van gras. 

Als basisoplossing stellen we voor om een 
klein steilrandje aan te leggen in combinatie 
met een raster. Dit is in de volgende profielen 
zo getekend, maar kan per specifieke situatie 
zoals gezegd verschillend worden ingevuld.  
Het steilrandje zorgt voor een heldere land-
schappelijke markering. Kies in dit geval voor 
één type eenvoudig raster. Nu staan er veelal 
betonpalen met draad.   

Zakelijk recht
Het aangrenzende landgebruik loopt bij 
voorkeur door tot aan de beheerstrook. Dit 
betekent in de praktijk vaak dat een deel van 
de steun/piping berm in beheer en gebruik 
wordt gegeven aan de aangrenzende eigena-
ren. Hierover worden met het waterschap 
afspraken gemaakt; er geldt dan een 'zakelijk 
recht' op dat deel van de waterkering. De 
bermen lopen vloeiend over richting het 
aangrenzende maaiveld. Zie hiervoor de 
nadere toelichting bij de ontwerpprincipes 
voor de omgang met binnenwaartse stabiliteit 
en piping. 
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Ontwerpprincipe ligging beheerstroken en grenzen privé / openbaar domein

Toegankelijkheid beheerstroken via de 'oksels' van afritten Huidige rasters
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6.3.2 Beplanting
De aanwezige beplanting nabij de dijk is sterk 
bepalend voor het ruimtelijk beeld. Er wordt 
ingezet op het behoud van waardevollle 
beplanting, maar ook op het verwijderen 
van beplanting waar dit minder passend en 
karakteristiek is. 

Leeflaag en landgebruik op de berm
Eén van de basisprincipes voor de inpassing is 
om het gebruik dichter op de dijk te brengen. 
Door het aanbrengen van een leeflaag van 
ca. 0,5m aarde op de berm en het bermtalud, 
kan de berm in particulier beheer worden 
gegeven. Verschillende vormen van landge-
bruik kunnen dan doorgezet worden op de 
berm. Ook kunnen kleine bomen geplant 
worden. Voor dit deel van de berm dienen 
dan gebruiksovereenkomsten afgesloten te 
worden en geldt voor het waterschap een 
‘zakelijk recht’. Beplanting op de bermen is 
vanuit ecologisch opzicht interessant en kan 
als stapsteen langs de dijk fungeren.  Aan-
dachtspunt is wel dat de bermen door het 
aanbrengen van een leeflaag hoger worden. 
Maak bij hoge bermen daarom de afweging of 
dit wel wenselijk is: behoud voldoende hoogte 
tussen de kruin en de berm. 

Beplanting loopt zo dicht mogelijk op de dijk 
door, zolang het grondpakket op de dijk dat 
toelaat. Het zo ver mogelijk doortrekken van 
bomenrijen is vanuit ecologisch oogpunt ook 
aan te bevelen om zo de ecologische rela-
ties tussen binnen- en buitendijksgebied te 
versterken. 

Bloemrijke dijken
Versterken van de ecologische waarde van de 
dijk als langgerekte verbindingszone i.c.m. een 
aantrekkelijk, bloemrijk beeld van de dijk door 
het inzaaien van de dijktaluds met een bloem-
rijk mengsel. Hiertoe een schrale toplaag 
aanbrengen en inzaaien met een gebiedseigen 
bloemenmengsel.

Beeldbepalende bomen
Langs en soms op/in de dijk staan een aantal 
beeldbepalende (soms monumentale) bomen. 
Uitgangspunt is om deze met maatwerkoplos-
singen te behouden. Een voorbeeld hiervan is 
de boom in het buitendijkstalud bij de pont. 

Beplanting in de dijkzone
Beplanting in de dijkzone wordt in princi-
pe gehandhaafd of na de verbetering weer 
teruggeplant. Doorgaande groenstructuren 
met een ecologische functie (bv vleermuizen) 
blijven hierdoor behouden. Op een aantal 
plekken staat in de uiterwaarden echter 
beplanting waar dit vanuit de landschappelijke 
beleving of cultuurhistorisch oogpunt minder 
gewenst is. Dit is bijvoorbeeld het geval in het 
schootsveld van Fort Vuren en in de zichtlijn 
tussen Fort Vuren en Slot Loevestein/Woud-
richem. Of in de uitstroom van de Dalemse 
overlaten. Hier zou beplanting juist verwijderd 
moeten worden. 

Beplanting aantakkende wegen
Daar waar de afritten of aantakkende we-
gen nu beplant zijn, wordt de beplanting 
behouden of teruggeplant indien dit voor de 
verbetering moet verdwijnen. Nieuwe op- en 
afritten die haaks op de dijk staan kunnen in 
overleg met de bewoners worden beplant. Beeldbepalende boom bij de pont
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Ontwerpprincipe leeflaag en landgebruik op de berm

Ontwerpprincipe beplanting op aantakkende wegen
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6.3.3 Weggebruik en 
inrichting
De weg op de dijk kent een lokaal en ge-
mengd (auto, motorrijder, landbouwvoertuig, 
fietser, voetganger) gebruik. De functie van 
de weg is die van verblijven. Conform de 
wegencategorisering van Duurzaam Veilig gaat 
het om een erftoegangsweg. De weginrichting 
is over het algemeen terughoudend wat bij-
draagt aan een landschappelijke uitstraling van 
de dijk. Er wordt bij de dijkverbetering ingezet 
op het behoud van de huidige wegbreedte 
met veilige (Duurzaam Veilig Richtlijnen), maar 
ingetogen inrichting. 

Gemengd weggebruik
�� Het dijktraject wordt gebruikt door 

diverse weggebruikers. De weggebrui-
kers zullen de beschikbare ruimte samen 
moeten delen en rekening met elkaar 
moeten houden. Het behoud van de 
smalle rijbaan vormt hiervoor de basis. 
Het verdient niet de voorkeur om maat-
regelen voor bepaalde weggebruikers toe 
te passen (bijvoorbeeld wegversmallingen 
voor motorrijders), omdat dit ook andere 
weggebruikers zoals automobilisten en 
voetgangers zal benadelen en daarmee 
op zo’n smal traject de verkeersveiligheid 
niet ten goede komt. 

�� Het toepassen van éénrichtingsverkeer is 

onwenselijk, omdat dit de snelheden van 
weggebruikers zal verhogen en de bereik-
baarheid voor bewoners omlaag gaat.

�� Aandacht is nodig voor de verkeersvei-
ligheid van fietsers in verband met de 
recreatieve hoofdfietsroute en school-
routes op delen van het traject. Aparte 
ruimte voor fietsers is niet beschikbaar, 
maar bij de inrichting kan hier aandacht 
aan besteed worden. Bijvoorbeeld het 
toepassen van fietssuggestiestroken. 

Weginrichting: twee snelheden, 
één dijk
De weg op de dijk ligt deels binnen de 
bebouwde kom met een snelheidsregime 
van 30km/u en deels buiten de bebouwde 
kom, 60km/u. Er wordt duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen deze twee delen, maar wel 
met aandacht voor de continuïteit van de dijk 
als geheel. 
�� De dijk als geheel heeft dezelfde kruin- 

en wegbreedte (gemiddeld 6m brede 
kruin met daarop een weg van ca. 4m 
met bermen aan weerszijden van ca. 1m 
breed). Bij kruinverhoging dezelfde kruin-
breedte en wegdek terugbrengen. Het 
aanbrengen van grasbetonstroken kan op 
locaties met bedrijven wenselijk zijn. 

�� Indien over korte delen geen dijkverbe-
tering plaatsvindt, is het de aanbeveling 
om het wegdek toch mee te vernieuwen 

zodat eenheid ontstaat in de kruin van de 
dijk. Indien er over grotere lengte geen 
dijkverbetering plaatsvindt, is het voor de 
continuïteit van de dijk alsnog wenselijk 
de weg te herinrichten, mogelijk kan er 
aangesloten worden op gepland groot 
onderhoud. 

�� Zoek naar logische landschappelijke gren-
zen voor de overgang landelijk gebied  
- de bebouwde kom en maak met de 
weginrichting een duidelijk onderscheid 
tussen de verschillende snelheidsregi-
mes. Hiervoor wordt gezocht naar een 
inrichting die past bij de landschappelijke 
uitstraling van de dijk en die geen afbreuk 
doet aan de continuïteit van de dijk als 
geheel. Er wordt daarom bijvoorbeeld 
niet gekozen voor rood asfalt. Buiten 
de bebouwde kom staat het gemengd 
gebruik voorop. In de bebouwde kom 
is de auto te gast, langzaamverkeer staat 
voorop. Op de volgende pagina zijn twee 
voorbeelduitwerkingen van mogelijke 
weginrichting opgenomen. 

Verlichting
Verlichting is buiten de bebouwde kom niet 
nodig, alleen ter hoogte van gevaarpunten. 
Voorkeur van wegbeheerders is om dit te 
doen door middel van kattenogen.
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Inrichting van de voormalige dijktracés 
t.p.v. de omdijkingen:
De omdijkingen (3x bij Herwijnen en 1x bij 
Haaften), die bij vorige versterkingen zijn 
aangelegd, zijn ontoegankelijk. De weg op 
de dijk volgt hier het oude dijktracé dat aan 
weerszijden is bebouwd. Deze tracés liggen in 
de bebouwde kom met een snelheidsregime 
van 30km/u. Om verkeer op deze dichter 
bebouwde stukken af te remmen en deze 
voormalige dijktracés ruimtelijk te markeren 
zou hier voor een andere weginrichting geko-
zen kunnen worden (bijvoorbeeld door deze 
te bestraten met klinkers). 

Inrichting van de overlaten
Behoud van de klinkerbestrating om daarmee 
de overlaten te markeren. 

Recreatieve rustpunten
�� Behoud van de recreatieve rustpunten
�� Eenduidige vormgeving en inpassing van 

de rustpunten. Voorkom een overdaad 
aan hagen, muurtjes en meubilair. Een 
simpel zitelement met het landschap als 
decor is voldoende. 

Parkeren aan de dijk
�� Woningen: Bewoners aan en langs de dijk 

parkeren bij voorkeur op eigen terrein. 

Mogelijke weginrichting 
voorbeeld 1: Buiten de 
bebouwde kom is de 
weg van donker grijs 
asfalt, de fietsstroken 
zijn in een lichtere 
kleur asfalt uitgevoerd. 
Dit is ook toegepast op 
de lekdijk in Ameide. 
In de bebouwde kom 
is de gehele weg in de 
lichtere kleur asfalt 
uitgevoerd. 

Mogelijke weginrichting 
voorbeeld 2: Buiten 
de bebouwde kom 
is de weg van zwart/
grijs asfalt met 
witte markering. Er 
worden onderbroken 
fietssuggestiestroken 
aangebracht. In de 
bebouwde kom wordt 
een ‘schrikstrook’ in 
het midden van de 
weg aangelegd (bv. 
kinderkopjes) en witte 
kantmarkering.

Ter hoogte van lintbebouwing wordt 
indien nodig bij voorkeur een iets lager 
gelegen parallel weg met parkeervoorzie-
ningen aangelegd. 

�� Bedrijven: De aanwezige bedrijven parke-
ren bij voorkeur op eigen terrein. 

�� Recreatie gebieden: behoud van de 
hudige recreatieve parkeerplaatsen en 
deze goed landschappelijk inpassen. In de 
zomerperiode (mei-sept) is een parkeer-
voorziening noodzakelijk ter hoogte van 
Crobse put. Dit terrein kan buitendijks 
gerealiseerd worden, bijvoorbeeld bij de 
ijsbaan. Overleg met Wienerberger is 
noodzakelijk.
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6.3.4 Bebouwing
De dijk is langs het gehele tracé afwisselend 
bebouwd. Deze bebouwing staat soms hele-
maal onderaan de dijk, soms halverwege en 
soms op dijkhoogte. De meeste bebouwing 
staat aan de binnendijkse zijde, maar er staan 
ook woningen buitendijks. Vaak worden de 
woningen ontsloten vanaf de dijk met op- en 
afritten of met trappen in het dijktalud. Aan de 
oostzijde is deze bebouwing vaak geclusterd 
in een aantal dorpen, bebouwing staat vaak 
onderaan de dijk. Richting het westen zijn dit 
vaker dijklinten met bebouwing op dijkhoogte 
of halverwege het dijktalud. 

Maatwerk
Het uitgangspunt voor de dijkverbetering is 
om dijkbebouwing te behouden en goed in 
te passen. Hiervoor is altijd maatwerk nodig. 
Soms kan het echter zo zijn dat door de dijk-
verbetering de situatie onacceptabel veran-
dert, dan is het te overwegen om bebouwing 
te slopen en te herbouwen. 

Ontsluiting vanaf de dijk
Er wordt ingezet op het behoud van de 
directe ontsluiting van de woningen vanaf de 
dijk. Dit betekent dat trappen in het dijktalud 
behouden blijven. Bij een eventuele dijkverho-
ging worden de trappen verlengd. Bij ruim-
tegebrek kan dit betekenen dat de as van de 
dijk iets verschuift. 

Op- en afritten worden behouden of indien 
nodig opnieuw aangelegd. Er wordt ingezet 
op eenduidige aansluitingen tussen de op- en 
afritten en de dijk. Voorkom dat de hoofd-
vorm van de dijk wordt verstoord. 

Zie voor de ontsluiting van woningen die 
op hoogte tegen de dijk aan liggen ook de 
inpassingsprincipes die gelden bij een moge-
lijke kruinverhoging verderop in dit hoofdstuk 
('Inpassing maatregelen bij hoogtetekort'). 

Erfgrenzen
Er wordt ingezet op een eenduidige overgang 
tussen privé en openbaar met een zorgvul-
dige vormgeving van de erfgrenzen. Deze kun-
nen afhankelijk van de situatie anders worden 
vormgegeven. Zie hiervoor ook de inrichtings-
principes bij 'beheer'. Bebouwing oriënteert 
zich bij voorkeur op de dijk, voorkom rom-
melige achterkanten richting de dijk. 

Nieuwbouw
Nieuwbouw langs de dijk kan soms de ruim-
telijke kwaliteit verbeteren, bijvoorbeeld ter 
plaatse waar dijkbebouwing is verdwenen en 
er gaten in de linten zijn gevallen. Een kaartje 
van de verdwenen bebouwing is opgenomen 
in de bijlage cultuurhistorie. Ook kan het inge-
zet worden om het binnendijks grondgebruik 
weer meer te betrekken op de dijk.  

Nieuwbouw is geen direct onderdeel van 
de dijkverbetering, maar kan als mogelij-
ke meekoppelkans worden meegenomen. 
Daarbij lijkt buitendijkse bebouwing op hoge 
woonbermen vanuit het oogpunt van rivier-
ruimte in eerste instantie niet gewenst. En 
binnendijks is het zaak om te voorkomen dat 
er grote grondlichamen tegen de dijk aan 
worden geplaatst die afbreuk doen aan een 
helder dijkprofiel. Ook kan nieuwbouw een 
ongewenste verkeersaantrekkende werking 
hebben. Het beleid vanuit de structuurvisie en 
de drie gemeenten is bij eventuele nieuw-
bouw leidend. 

Mocht er op specifieke plekken gekozen wor-
den voor nieuwbouw is het uitgangspunt om 
aan te sluiten bij de bestaande korrelgrootte 
en karakteristiek van de al aanwezige bebou-
wing, te kiezen voor een heldere relatie tot 
de dijk en om flexibel/aangepast te bouwen, 
zodat een mogelijk toekomstige dijkverbete-
ring niet in de weg wordt gestaan (bv. opvij-
zelbaar). 

Met name bebouwing hoog aan de dijk is 
ruimtelijk zeer bepalend en is vaak ook van 
grotere afstand zichtbaar. Een specifiek beeld-
kwaliteitskader is dan nodig. 
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Dijkbebouwing langs de dijk

Ontwerpprincipe: behoud ontsluiting van woningen vanaf de dijk. 
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6.3.5 Inpassing maatregelen bij piping
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk zoals voorlandverbetering, bermen en constructies (damwanden, geotextiel etc.). Op hoofdlijnen kan onderstaande 
volgorde gehanteerd worden bij het zoeken naar de juiste oplossing. Deze volgorde komt onder andere voort uit de mate waarin een maatregel impact heeft op de 
landschapsbeleving en gebruik, maar ook vanuit de mate van flexibiliteit, uitvoerbaarheid en kosten. Uiteindelijk wordt de keuze voor een maatregel bepaald door de 
specifieke situatie ter plaatse. Daarbij kan het zo zijn, dat met het oog op de continuïteit van de dijk als geheel er niet gekozen wordt voor bv maatregel 1, omdat dat 
voor het aangrenzende traject door omstandigheden niet mogelijk is. 

1. Voorlandverbetering in de uiterwaarden 
door het ingraven van klei. Hierna kan de 
huidige situatie worden hersteld, maar het kan 
ook aanleiding zijn voor natuurontwikkeling. 
In dat geval is het belangrijk de klei ingraving 
af te werken met een (schrale) zandlaag. 
Met name in het westelijk deel van het tracé, 
waar de uiterwaarden smal zijn en de dijken 
vaak bebouwd zijn met lintbebouwing, is dit 
een kansrijke oplossingsrichting. Bebouwing 
kan hiermee mogelijk gespaard blijven en de 
natuurwaarden van de smalle uiterwaarden 
verbeterd. Door hier niet voor bermen te kie-
zen kan tevens de relatie tussen de dijk en de 
open komgronden dbeter behouden blijven. 

2. Aanleg pipingberm binnendijks. De pi-
pingberm heeft een flauw aflopend talud (ca. 
1:15), waarbij het maaiveld naadloos door-
loopt op de berm. Op de berm een leeflaag 
aanbrengen en het landgebruik doorzetten. 
Aanleg beheerstrook op de berm, tegen de 
optische dijkteen aan. 
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3. Indien de benodigde pipingberm erg 
lang wordt of bij ruimtegebrek, bijvoor-
beeld door aanwezigheid van bebouwing, 
wordt ingezet op een constructieve 
maatregel (bv. damwanden) of geotextiel. 
Hier is maatwerk nodig. 

4. Bij bebouwde delen is het mogelijk om 
bij aanleg van een pipingberm de bestaan-
de bebouwing te slopen en deze op de 
nieuwe berm terug te bouwen. Dit stelt 
wel eisen aan de inrichting en fundering 
(bv. opvijzelbaar bouwen). 
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6.3.6 Inpassing maatregelen bij hoogtetekort
�� Bij onvoldoende hoogte kan er afhankelijk van de specifieke situatie gekozen worden voor vierkant, binnenwaarts of 

buitenwaarts verhogen. 
�� Voorkom plotselinge verschillen in kruinhoogte. Hoogteverschillen geleidelijk laten verlopen. 
�� Bij voorkeur worden er geen tuimelkades aangelegd. Inzet op een eenduidige hoofdvorm van de dijk met de weg op 

de kruin. 
�� Ter plaatse van hooggelegen dijkbebouwing die direct vanaf de dijk wordt ontsloten, kan bij een kruinverhoging ge-

kozen worden voor de aanleg van een parallelontsluiting, zoals dat nu al op veel plaatsen gebeurt. De as van de dijk 
verschuift hiermee. 

�� Op plekken waar de dijk 'verdwenen' is door ophoging van het omliggende maaiveld, kan een hoogte tekort benut 
worden om de dijk weer zichtbaar te maken. In dat geval wordt niet het hele terrein opgehoogd, maar alleen de dijk. 

Ontwerpprincipe kruinverhoging, géén tuimelkades
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Ontwerpprincipe kruinverhoging, aanleg parallel ontsluiting voor hooggelegen dijkwoningen. 

Voorbeeld parallelweg als ontsluiting van 
buitendijks gelegen woningen
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6.3.7 Inpassing maatregelen bij binnen-
waartse stabiliteit

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk zoals taludverflauwing, bermen en con-
structies (damwanden, geotextiel etc.). Op hoofdlijnen kan onderstaande volgorde 
gehanteerd worden bij het zoeken naar de juiste oplossing. Deze volgorde komt onder 
andere voort uit de mate waarin een maatregel impact heeft op de landschapsbele-
ving en gebruik, maar ook vanuit de mate van flexibiliteit, uitvoerbaarheid en kosten. 
Uiteindelijk wordt de keuze voor een maatregel bepaald door de specifieke situatie ter 
plaatse. Daarbij is het zo dat met het oog op de continuïteit van de dijk er niet gekozen 
wordt voor bv maatregel 1, omdat dat voor het aangrenzende traject door omstandig-
heden niet mogelijk is. 

1. Verflauwen binnentalud naar maximaal 1:3. Plaatselijk kan indien nodig het talud 
versterkt worden, bv met grasbetontegels. 

2. Verlengen huidige, of aanleg nieuwe stabiliteitberm. Deze waar mogelijk aanhelen 
met het aanliggende maaiveld en het grondgebruik doorzetten op de berm. Hier-
toe een extra leeflaag van 50cm aanbrengen. Aanleg beheerstrook op de berm, 
tegen de optische dijkteen aan. Aandacht voor het behoud van voldoende hoogte 
tussen kruin en berm om de hoofdvorm van de dijk leesbaar te houden (zie teke-
ning op de volgende pagina). 

3. Aanleg constructie (bv. damwand) bij ruimtegebrek, bijvoorbeeld bij dijkbebouwing. 
Hier is maatwerk nodig.  

4. Sloop en herbouw. Bij bebouwde delen is het mogelijk om bij aanleg van een 
stabiliteitberm de bestaande bebouwing te slopen en deze op de nieuwe berm 
terug te bouwen. Dit stelt wel eisen aan de inrichting en fundering (bv. opvijzelbaar 
bouwen). 

Hoge steunberm

Flauw oplopende steunberm met boomgaard
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6.3.8 Inpassing maatregelen bij buitenwaartse stabiliteit
Bij een opgave met betrekking tot buitenwaartse stabiliteit wordt ingezet op taludverflauwing of de aanleg van een buitendijkse berm.
�� Verflauwen talud naar maximaal 1:3
�� Aanbrengen buitendijkse berm van bij voorkeur 4m breed en de beheerstrook hier op leggen. Zo laag mogelijk houden. 
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6.3.9 Omgang met profielwisselingen en niet 
afgekeurde trajecten
�� Er wordt ingezet op een herkenbaar en continu dijkprofiel met een standaard hoofdvorm 

(kruin van 6m, taluds van 1:2/1:3) en aan weerszijden een beheerstrook van 4m. Daarbuiten 
kan het profiel en landgebruik variëren. Binnendijks zal het gebruik zich voornamelijk haaks 
op de dijk oriënteren. Buitendijks eerder parallel aan de dijk. 

�� Bij verandering in dwarsprofiel wordt gezocht naar landschappelijke aanleidingen om deze 
overgangen op te vangen. Bijvoorbeeld op- en afritten en perceelsgrenzen. Dit kan bete-
kenen dat er overmaat wordt aangebracht om een profiel tot aan deze landschappelijke 
grenzen door te zetten, ook al ligt er hier geen dijkverbeteringsopgave. Hiermee wordt 
voorkomen dat er onduidelijke tussenvormen in het profiel ontstaan en blijft een zo rustig 
mogelijk beeld behouden.  



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

126

6.3.10 Inpassing 
omdijkingen, 
voorbeeld Haaften
Langs het tracé liggen vier omdijkingen. Deze 
zijn in de jaren '80 aangelegd. Tweezijdig 
bebouwde dijkstukken zijn hiermee gespaard 
gebleven. De omdijkingen zijn van gras en 
zijn ontoegankelijk. Tussen de achterkanten 
van de bebouwing aan de voormalige dijk en 
de omdijking ligt vaak een wat onbestemde 
tussenzone. 

Voor de omdijking bij Haaften is een voor-
beelduitwerking gemaakt, gericht op het beter 
inpassen van de omdijking en het voorkomen 
van restzones tussen omdijking en voormalige 
dijk. Er zijn twee varianten getekend. 

In de eerste variant worden de achtertuinen 
vergroot en doorgetrokken tot aan de kruin 
van de dijk. Op de dijk wordt hiertoe eerst 
overhoogte aangebracht zodat de dijk in 
gebruik gegeven kan worden. Het uitgeven 
van grond maakt het wellicht mogelijk om de 
omdijking toegankelijk te maken voor wan-
delaars. Dit betekent niet dat er een formeel 
pad hoeft te worden aangelegd, wel dat de 
hekken aan beide uiteinden worden verwij-
derd, danwel te openen zijn. De omdijking 
wordt zo weer meer onderdeel van het dorp. 

In de tweede variant wordt een watergang 
aangelegd die de grens markeert tussen 
privé en openbaar. Op dit moment vormt de 
omdijking een 'badkuip' zonder afwatering. 
Een watergang verbetert de waterhuishoud-
kundige situatie en vormt gelijk een duidelijke 
overgang tussen de dijk en de achtertuinen. 
Aandachtspunt is wel de mogelijke negatieve 
effecten van de aanleg van een watergang 
nabij de dijk. In deze variant blijft de dijk 
ontoegankelijk, maar wordt integraal begraasd 
door schapen. Nu is dit alleen het geval op 
het buitentalud. 

Zicht vanaf de omdijking op de 
achterkanten van de woningen
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Variant 1

Huidige situatie

Variant 2
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De Hertog Karelweg
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MEEKOPPELKANSEN7
H  O  O  F  D  S  T  U  K

Het is mogelijk om bij de dijkverbetering 
aanvullende doelstellingen van partners in 
de regio niet zijnde waterveiligheid mee te 
nemen. De extra kosten die deze koppeling 
met zich meebrengt zullen uit andere midde-
len moeten worden gefinancierd. Uiteraard zal 
er wel sprake zijn van synergie, zo kunnen de 
totale maatschappelijke kosten lager worden 
gehouden. 

Het waterschap heeft contact gehad met ver-
schillende partijen langs het dijktraject en heeft 
mogelijke meekoppelkansen in beeld gebracht. 
Deze vatten we in dit hoofdstuk samen. Op 
de kaart op de volgende pagina is de ligging 
hiervan schematisch weergegeven. 

Uitgangspunt voor de dijkverbetering is om 
zoveel mogelijk afstemming te zoeken met 
lokale ontwikkelingen, in te zetten op integra-
le oplossingen en werk met werk te maken. 
Daarbij zullen projecten ook in de tijd gelijk 
geschakeld moeten worden (mogelijk uitstel-
len of naar voren halen). In het vervolg zullen 
deze meekoppelkansen concreter uitgewerkt 
moeten worden. Zie hiertoe de kwaliteits- am-

bities die voor de verschillende deeltrajecten 
zijn geformuleerd (hoofdstuk 4) en sluit hier 
op aan.  

Crobsche Waard, 
Wienerberger
De Crobsche Waard is de grootste ui-
terwaard langs dit deeltraject en heeft in 
verhouding hoge ecologische potentie. In 
de Structuurvisie Waalweelde West wordt 
ingezet op de aanleg van een nevengeul in 
de Crobsche Waard. De plassen worden 
met elkaar verbonden. Met de realisatie van 
de nevengeul wordt een waterstandsdaling 
van circa 5,4cm gehaald. Omdat de plassen 
momenteel erg diep zijn, kunnen deze ten 
behoeve van de natuur worden verondiept, 
zonder dat de doorstroming van het water 
hierdoor vermindert. Hier liggen kansen om 
aansluiting te zoeken op de Kaderrichtlijn Wa-
ter. De structuurvisie kent geen recreatieve 
ontwikkelingen in de Crobsche Waard. 

In de Crobsche Waard zit steenfabriek Wie-
nerberger. De fabriek draait goed, er is geen 
sprake van sanering. Er zijn geen uitbreidings-

Steenfabriek Wienerberger in de Crobsche 
Waard vanaf de zuidelijke Waaldijk

Crobsche Waard gezien vanaf de dijk

plannen, wel willen ze op twee plekken aan 
de dijk nog klei winnen. Hier liggen mogelijk 
meekoppelkansen met dijkverbetering. Rond-
om de fabriek is een herontwikkelingsplan 
gemaakt, met name voor groene en blauwe 
functies. Afstemming is nodig m.b.t. de beoog-
de nevengeul. Dit proces wordt door Wiener-
berger samen met de betrokken overheden 
verder uitgewerkt. Het proces verloopt op dit 
moment traag. 
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Kerkewaard, Van Uden
De Kerkewaard is deels opgehoogd en in 
gebruik als bedrijventerrein. Van Uden Logis-
tiek wil graag uitbreiden op haar terrein. In 
deze handreiking wordt Kaap Haaften en de 
inrichting van de Kerkewaard benoemd als 
ensemble waar in de verdere uitwerking een 
integrale planstrategie voor uitgewerkt zou 
moeten worden. Zie de kwaliteitsambities in 
hoofdstuk 4. De ontwikkelingen op het terrein 
van Van Uden biedt kansen om hier invulling 
aan te geven: verduidelijking van de herken-
baarheid van de positie van de waterkering en 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de 
Kerkewaard alsook de entree van Haaften.

De gemeente heeft hier een ruimtelijk 
kader voor opgesteld. In de Structuurvisie 
Waalweelde West is een uitbreiding van 
het bedrijventerrein en de aanleg van een 
laad- en loswal voorzien. Hier zijn een aantal 

Kerkewaard, Hertog Karelweg Onbebouwd hoogwatervrij terrein 
Kerkewaard, bij Haaften Opslag Xella langs de dijk 

Vuren oost, Xella
Op deze locatie is het hoofdkantoor van Xella 
Nederland gevestigd. Xella ziet veel toekomst 
op deze locatie vanwege de goede ontsluiting 
via water en weg en de centrale ligging in 
Nederland en Europa. Voor de toekomst zijn 
er geen grote uitbreidingsplannen die voor de 
dijkverbetering een meekoppelkans zouden 
kunnen zijn. Aandachtspunt is wel verbetering 
van de verkeersveiligheid op de dijk, met 
name rondom de buitendijkse afritten. Ook is 
er de wens geuit de buitendijkse opslagterrei-
nen van het bedrijf op te hogen om daarmee 
de waterveiligheid te verbeteren. 

Vanuit de ruimtelijke kwaliteit is een betere 
landschappelijke inpassing van het terrein 
wenselijk en herstel van de relatie tussen de 
dijk en de rivier/het achterland. Op langere 
termijn liggen hier mogelijk kansen voor her-
structurering. Zie ook hoofdstuk 4. 
 

uitgangspunten voor geformuleerd waar 
aan voldaan moet worden. Ook het water-
schap participeert in dit proces en heeft een 
mogelijke meekoppelkans ingebracht; namelijk 
de mogelijkheid om de primaire kering te 
verleggen naar de Hertog Karelweg. Hierdoor 
kan de huidige kering ingezet worden als land-
schappelijke buffer tussen dorp en industrie-
terrein. Dit draagt bij aan de landschappelijke 
inpassing van het bedrijf, noodzakelijk voor 
een verdere uitbreiding.  
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Doorsnedes ontwerpverkenning woningen op grens 
Heuff terrein en de rivier, bron: Schetsontwerp en 
Nota van Uitgangspunten Heuffterrein, JongZeeuw 
Architecten Adviseurs

Luchtfoto Heuff terrein, bron: www.eupdesign.eu

Ontwerpschets Heuff terrein, bron: Schetsontwerp en Nota van Uitgangspunten 
Heuffterrein, JongZeeuw Architecten Adviseurs
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Heuffterrein, Vuren
Het Heuffterrein is eind 2005 aangewezen 
als EMAB locatie. Dit zijn terreinen die zijn 
aangewezen om te experimenteren met 
aangepast bouwen in buitendijks rivierbed. 
Dit houdt in dat op deze plek waterbestendig 
kan worden gebouwd waarbij de woningen 
de natuurlijke doorstroming van de rivier en 
eventuele toekomstige riviermaatregelen niet 
mogen belemmeren. Voor het terrein is een 
gebiedsproces gestart. De eigenaar en initia-
tiefnemer is Klop Beheer. 

Samen met diverse partijen is in 2013 een 
schetsontwerp opgesteld en een nota van 
uitgangspunten. De gemeente heeft in mei 
2013 een voorkeursontwerp vastgesteld, dat 
kan worden beschouwd als een program-
ma van eisen voor wat betreft de inrichting 
van het terrein. Dit is overgenomen in de 
Structuurvisie Waalweelde West. De functie-
verandering is gericht op natuurontwikkeling 
en woningbouw. Voor natuur is het terrein 
interessant omdat het mogelijkheden biedt 
voor ontwikkeling van hard- en zachthoutooi-
bos. Daarnaast kan door de koppeling met 
het naastgelegen natuurgebied Hondswaard 
een robuustere beheerseenheid gerealiseerd 
worden. De Hondswaard is in eigendom van 
Staatsbosbeheer. Sinds kort beheert Staats-
bosbeheer ook een deel van het Heuffterrein.

Er is ook aandacht voor het behoud van de 
historische steenfabriek (schoorsteen en 
mogelijk ook ovens). Omdat het Heuffterrein 
gelegen is in de schootsvelden van Fort Vuren 
is voor de ontwikkeling van het Heuffterrein 
ook afstemming met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie van groot belang. 

De beoogde gebiedsontwikkeling is nog altijd 
actueel. Aan Rijkswaterstaat is gevraagd om 
een hydraulisch model op te stellen inzake de 
hoogwaterveiligheid van het terrein. In januari 
2015 vindt daarover overleg plaats, daarna 
kunnen er vervolgstappen genomen worden. 
 
In deze handreiking wordt het Heuffterrein 
en de naastgelegen Hondswaard als een 
ensemble benoemd waar kansen liggen voor 
integrale gebiedsontwikkeling (wonen, natuur, 
recreatie). Zie ook de kwaliteitsambities ge-
formuleerd in hoofdstuk vier en onderstaand 
stuk m.b.t. BUKO. 

Heuffterrein, Vuren: 
BUKO
Sinds 1975 is BUKO gevestigd in het bui-
tendijks terrein bij Vuren. BUKO is tevreden 
met deze bedrijfslocatie en ziet veel toe-
komstperspectief op deze plek. Er zijn geen 
actuele ontwikkelings- of bouwwensen. Met 
betrekking tot de ontsluiting zijn er een aantal 

Plattegrond situatie uiterwaard Vuren, bron: 
Schetsontwerp en Nota van Uitgangspunten 
Heuffterrein, JongZeeuw Architecten 
Adviseurs

BUKO gezien vanaf de dijk

BUKO gezien vanaf de dijk



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

134

knelpunten. Het transport per vrachtwagen 
gaat via een te steile dijkoprit rechts de Waal-
dijk op naar de provinciale weg. De transport-
breedte is vaak 3-3,5m. De wens is deze oprit 
te verflauwen en schuiner op de dijk aan te 
laten sluiten. Ook is de weg ten oosten van 
het bedrijf, die vaak een breedte heeft van 3 
tot 3,5m, te krap voor het transport. Ook de 
daar geparkeerde auto’s vormen een belem-
mering. Tot slot is er de wens voor passeerha-
vens voor vrachtauto’s. Bij de dijkverbetering 
is aandacht nodig voor de verkeerssituatie en 
de inpassing van het bedrijventerrein. 

Het terrein van BUKO is onderdeel van het 
Heuffterrein. Goede afstemming en een 
integrale aanpak is nodig bij de ontwikkeling 
van het Heuffterrein en de naastgelegen 
Hondswaard. 
 
Fort Vuren
Het projectbureau van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie heeft het initiatief genomen om 
een aantal maatregelen uit te voeren rond-
om het fort gericht op de uitvoering van 
een recreatief  ‘Wandelrondje Fort Vuren’. 
Afstemming is hierover nodig met betrekking 
tot beheer, onderhoud en inrichting. Aandacht 
voor de aansluitingen van de wandelroute op 
de dijk; daarbij kunnen de restanten van de 
tankversperring aan de oostzijde en de ligging 

aanleg van wandelpad over kade 
en glacis

herinrichting entree fort en aanleg toegang 
wandelpad

herinrichting sluis- en gemaalterrein

herinrichting entree watertaxi/veer 
Vestingdriehoek

creëren zicht op Slot Loevestein

opschonen fortgracht

Ruimtelijk ontwerp rondje Fort bij Vuren, Dienst Landelijk Gebied

van de voormalige inundatiesluis mogelijk 
benut en weer beleefbaar gemaakt worden. 
Deze wandelroute kan aangesloten worden 
op wandelroutes vanaf het fort door de ui-
terwaarden, ontbrekende schakels herstellen. 
Ook wordt gewerkt aan een herinrichting van 
het entreegebied. In deze handreiking is ook 
het zoeken naar een betere parkeeroplossing 
benoemd als mogelijke ontwikkelkans alsook 

het landschappelijk vrijwaren van de zichtre-
laties met de forten en vestingwerken aan 
de overzijde en het schootsveld. Inzet op een  
goede afstemming met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie m.b.t. de dijkverbetering. 
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Gastvrije dijken
In de visie Waalweelde wordt de dijk gezien 
als tribune van waar af het landschap kan 
worden beleefd. Tegen deze achtergrond 
heeft de ANWB in 2014 het initiatief geno-
men tot het platform “Gastvrije Dijken”. Dit 
platform heeft tot doel om recreatie en ver-
keer op en om de Waaldijk in betere banen 
te leiden, vooral binnen de gemeente Neerij-
nen. Deze gemeente heeft 26 km recreatief 
aantrekkelijke Waaldijk binnen haar grenzen. 
De dijk is ook van belang als erftoegangsweg. 
Het traject Gorinchem – Waardenburg 
beslaat voor een deel ook de dijken in de 
gemeente Neerijnen. Zoek bij de dijkverbete-
ring afstemming en benut mogelijke meekop-
pelkansen. 

Waalvertierplaatsen
De toegankelijkheid van uiterwaarden, het 
kunnen bereiken van de waterkant (waar de 
uiterwaarden breed zijn) en aanlegmogelijk-
heden (water – land) zijn als verbeterpunt 
respectievelijk meekoppelkans genoemd 
tijdens het tweede atelier met de betrokken 
partijen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld 
nergens op de dijk verwezen naar wat er in 
de uiterwaarden te zien of te beleven is. Ner-
gens zijn ‘poorten tot de natuur’ benoemd en 
zichtbaar gemaakt van waaruit de uiterwaar-
den te beleven zijn. 

Op deze wens sluit de beoogde ontwikkeling 
van Waalvertierplekken aan (Structuurvisie 
Waalweelde West). Deze zijn nu voorzien in 
de Herwijnense Bovenwaard en bij de Bra-
kelse veer.  Een Waalvertierplek is een locatie 
waarop een recreant even de rust kan nemen 
en tegelijkertijd kan genieten van het uitzicht 
op de Waal of van de natuurrijke omgeving 
van de uiterwaard.  Daarnaast vormen zij de 
toegangspoorten tot de uiterwaarden en de 
Waal. 

Nieuwbouw aan de 
dijk
Nieuwbouw langs de dijk kan soms de ruim-
telijke kwaliteit verbeteren, bijvoorbeeld ter 
plaatse waar dijkbebouwing is verdwenen en 
er gaten in de linten zijn gevallen. Dit is geen 
direct onderdeel van de dijkverbetering, maar 
kan als mogelijke meekoppelkans worden 
meegenomen. Het beleid vanuit de structuur-
visie en de drie gemeenten is hierbij leidend. 
Zie ook de inrichtingsprincipes die hierover 
geformuleerd zijn in §6.3.4. 

Ooievaars Buitenstati-
on Herwijnen
De Werkgroep Ooievaars Buitenstation Her-
wijnen heeft een rapport opgesteld gericht 
op biotoopverbetering in de Waaluiterwaar-

den (Van Andel, et al., 2015). De Werkgroep 
richt zich behalve op ooievaars in het bui-
tendijkse gebied ook op het creëren van  
broedgebied voor weidevogels. Alhoewel de 
kansrijkdom voor weidevogels op dit traject 
beperkt lijkt zijn maatregelen voor ooievaars 
naar verwachting wel succesvol. In het rapport 
worden voorstellen gedaan voor het behoud 
en verbeteren van biotoop en de aanleg van 
de beoogde nevengeul in de Benedenwaard. 
Daarnaast wordt locatiespecifiek geadviseerd 
voor het behoud van bomen als nestlocatie 
voor ooievaars (bv in het ’s-Heerenbos) tot 
het aanleggen van plas-dras natuur ten behoe-
ve van weidevogels. Het rapport biedt enkele 
aanknopingspunten die als meekoppelkans 
kunnen worden meegenomen in de verdere 
planuitwerking van de dijkversterking.
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De dijk nabij Hellouw met smalle uiterwaarden en zicht op de markant gelegen kerk
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MOGELIJKHEDEN TOT 
UITWISSELING

8
H  O  O  F  D  S  T  U  K

In de Structuurvisie Waalweelde West en in 
de voorkeursstrategie van het Deltaprogram-
ma Rivieren, worden verschillende moge-
lijkheden geschetst om door de aanleg van 
nevengeulen en een dijkteruglegging (na de 
afronding van het programma Ruimte voor de 
Rivier) aanvullende rivierverruimde maatrege-
len uit te voeren. Op de kaart op de volgende 
pagina zijn deze in beeld gebracht. Daarbij is 
aangegeven of ze onderdeel uitmaken van de 
Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren 
en/of de Structuurvisie Waalweelde West. Op 
de kaart staan ter informatie ook de hoog-
watervrije terreinen aangegeven. Hier liggen 
mogelijk op termijn kansen voor herontwikke-
ling i.c.m. rivierverruiming.  

Wanneer dergelijke maatregelen op een kor-
te termijn worden uitgevoerd kan als gevolg 

daarvan de waterveiligheidsopgave voor het 
traject Gorinchem-Waardenburg wijzigen. 
Mogelijk betekent dit een kleinere dijkverbe-
teringsopgave. 

Deze rivierverruimende maatregelen kunnen 
naast waterveiligheid, ook betekenis hebben 
voor natuur, recreatie en landschapsbele-
ving. Ook kan het economisch interessant 
zijn door de winning van klei/zand. Het zijn 
derhalve niet alleen uitwisselmogelijkheden, 
maar vormen ook meekoppelkansen. Zo kan 
de aanleg van een nevengeul/verlengde haven 
in de Kerkewaard bijvoorbeeld bijdragen aan 
het weer herkenbaar maken van de markante 
ligging van Haaften als kaap in de rivier. En kan 
een nevengeul door de Crobsche Waard de 
afzonderlijke plassen weer met elkaar verbin-
den en de natuurwaarden van deze grootste 

uiterwaard langs het tracé met de meeste 
ecologische potentie vergroten. In de Struc-
tuurvisie Waalweelde West is dit al verder 
uitgewerkt.  

Om deze uitwissel- en meekoppelkansen te 
kunnen benutten en synergie te bereiken, 
is het van groot belang dat in het voorjaar 
van 2015 ambities voor de realisatie van 
nevengeulen en dijkterugleggingen worden 
ingebracht bij het waterschap, danwel dat het 
waterschap actief op zoek gaat naar mogelijk-
heden om deze rivierverruimende maatrege-
len versneld uit te voeren. 
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Aandachtspunten 
voor vervolg
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Vervolg en borging 
inzichten Handreiking 
Ruimtelijke Kwaliteit

Inleiding
Deze handreiking is al vroeg in het planpro-
ces van het dijkverbeteringsproject Gorin-
chem-Waardenburg ontwikkeld. Dit heeft 
als voordeel dat de opgebouwde analyses 
en inzichten andere invalshoeken, die een 
rol spelen in dit planproces, optimaal kunnen 
inspireren. Tegelijkertijd geldt als nadeel dat 
de aanbevelingen nog globaal zijn, omdat de 
inzichten en kengetallen die vanuit de andere 
deelverkenningen moeten worden aangedra-
gen nog ontbreken.

De handreiking (zie schema op de pagina 
hiernaast) doet richtinggevende uitspraken 
voor twee aspecten: het benoemt de kwalitei-
ten, knelpunten en kansen van de dijk en zijn 
omgeving en formuleert een aantal algemene 
inrichtingsprincipes op basis waarvan de land-
schappelijke inpassing van de dijkverbeterings-
opgave kan worden benaderd.

Ontwerpend onderzoek
Om er zeker van te zijn dat deze voorzet om 
zorgvuldig om te gaan met de verschillende 
omgevingsaspecten in het dijkverbeterings-
proces ook daadwerkelijk verzilverd kan wor-
den, adviseren we een planproces te volgen 

dat gebaseerd is op een werkwijze waarin 
ontwerpend onderzoek een belangrijke rol 
speelt. Ontwerpend onderzoek gaat uit van 
een integrale ontwerpbenadering waarbin-
nen technische vraagstukken en opgaven en 
omgevingsaspecten in een cyclisch planproces 
steeds met elkaar worden geconfronteerd. In 
de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is deze 
werkwijze ook toegepast.

In het schema op de volgende pagina zijn 
twee rondes van ontwerpend onderzoek 
geduid. De eerste is gericht op het ontwik-
kelen van kansrijke oplossingsrichtingen. Dit 
is mogelijk wanneer de verbeteringsopgave 
en mogelijke maatregelen duidelijker zijn. 
Hiertoe is ook meer duidelijkheid nodig over 
de mogelijkheden tot uitwisselmaatrelegen 
(rivierverruiming). Er worden verschillende 
oplossingsrichtingen verkend, waarbij de 
geformuleerde inrichtingsprincipes geconcre-
tiseerd worden. Ook worden de mogelijkhe-
den om meekoppelkansen een plek te geven 
verder verkend. In deze fase zal er aanvullend 
onderzoek nodig zal zijn. Met betrekking tot 
archeologie, natuur en mobiliteit worden hier-
voor aanbevelingen gedaan in de betreffende 
achtergrondrapportages. 

De tweede ronde is gericht op het toetsen 
en afwegen van verschillende oplossings-
richtingen en het verder uitwerken tot een 

voorkeursalternatief. De inpassing van maat-
regelen wordt concreet uitgewerkt tot een 
landschapsplan. 

Bestendigen co-creatie
Bij het opstellen van deze handreiking is sa-
mengewerkt met de betrokken partijen. Hier-
voor zijn een tweetal ateliers georganiseerd. 
De aanbeveling is om dit in het vervolgproces 
te bestendigen. De werkvorm waarin dit ge-
beurt zal naarmate de verbetering concreter 
wordt veranderen. 

Ruimtelijke effectcriteria
Wanneer we de doorwerking van kernkwa-
liteiten en inrichtingsprincipes in de volgende 
planstappen willen kunnen toetsen is het 
noodzakelijk deze te vertalen in ruimtelijke 
effectcriteria. Wij onderscheiden voorlopig 
drie clusters ruimtelijke effectcriteria:
1. Behouden van de specifiek genoemde 

kwaliteiten
2. Ontwikkelen van genoemde opgaven en  

kansen
3. Inpassen op basis van de geschetste 

inrichtingsprincipes. 

In het overzicht hiernaast zijn deze drie 
clusters verder ingevuld. Bij de start van het 
MER-traject zullen deze criteria concreet ge-
formuleerd moeten worden in relatie tot de 
andere invalshoeken zoals o.a. duurzaamheid, 
milieu e.d. 
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Bijlage 1
Analyse Cultuurhistorie
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dorpen, het akkerland en de boomgaarden. 
De enkele kilometers landinwaarts liggende, 
natte komgebieden waren tot ver in de 20ste 
eeuw vrijwel onbewoonde wei- en hooilan-
den (tot aan herverkaveling en landinrichting) 
en zijn nog altijd zeer open.

Globaal tussen Waardenburg en Hellouw is 
de strook stroomruggen achter de dijk nog 
relatief breed. Vanwege het grondgebruik en 
de bebouwing is het landschap halfopen tot 
verdicht. Naar het westen toe worden de 
oeverwallen/stroomruggen smaller, de komge-
bieden liggen dichtbij de dijk. Daardoor is aan 
de westkant het landschap opener dan aan 
de oostkant. Ten westen van Hellouw liggen 
de relatief grootschalige, rechtlijnige en open 
komgebieden vrij dicht achter de dijk.

Op topografische kaarten van voor WOII 
zien we de landschappelijke overgang ook in 
de verkaveling. Bovenop de stroomruggen 
is de verkaveling min of meer blokvormig, 
in de lagere delen, op smalle stroomruggen 
en in de komgebieden strookvormig. Im-
mers, hoe lager en natter, hoe meer sloten 
voor de ontwatering nodig waren. Zo staan 
op de kaart 1:25.000 uit begin 20ste eeuw 
op de stroomrug bij Herwijnen vrij brede 
percelen aangegeven en onder andere bij het 
laaggelegen Hellouw en Dalem een smalle 
strokenverkaveling. In de huidige situatie zijn 
deze verschillen veel minder helder als gevolg 
van verbetering van de waterbeheersing en 
ruilverkaveling: de kavelbreedte aan de dijk is 
in het westen nu zelfs wat groter dan in het 
oosten. Daar komt bij dat bij de laatste ronde 

Inleiding
Het doel van de cultuurhistorische analyse 
is het in beeld brengen van de cultuurhisto-
rische kenmerken en kwaliteiten van dijk en 
omgeving, zodat deze een rol kunnen spelen 
in het proces van dijkverbetering. De be-
schrijving en kartering van cultuurhistorische 
aspecten zijn in eerste instantie gebaseerd op 
de bindende en informatieve documenten, 
genoemd in Bijlage F vraagspecificatie ruimte-
lijke kwaliteit (15 juli 2014). Verder is gebruik 
gemaakt van enkele specifieke inventarisaties. 
Voor het volledige overzicht, zie: Bronnen. 

De cultuurhistorie van de dijk en omgeving is 
beschreven en op kaart gezet. Vervolgens zijn 
de beleidsmatige aspecten en overige kwali-
teiten bepaald. 

Cultuurhistorische 
karakteristiek

Dijk en landschap
Het landschappelijk raamwerk in het oostelijk 
deel van het traject wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door stroomruggen (hoger ge-
legen oeverafzettingen en dichtgeslibde loop 
van verdwenen riviertakken) en de oeverwal-
len van de huidige rivierloop. Op de oever-
afzettingen liggen, vanaf de Middeleeuwen 
toen het gebied in gebruik werd genomen, de Overzichtskaart grote rivieren
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Strokenverkaveling Herwijnen omstreeks 1900

Smalle uiterwaard Dalem omstreeks 1900

dijkverbetering (jaren ’80 en na 1995) door 
het verbreden van de dijk en de aanleg van 
bermen aan de binnenkant sloten niet meer 
tot aan de dijk doorlopen. Daardoor is de 
beleving van de verkaveling afgenomen.

Een tweede verschil betreft de positie van de 
dijk in het landschap en de uiterwaarden. In 
het oostelijk rivierengebied ligt de dijk in het 
land. Aan de buitenkant liggen brede uiter-
waarden, die alleen ’s winters bij hoogwater 
overstromen. Naar het westen toe worden 
de uiterwaarden smaller en ligt de dijk op de 
grens van land en water. Langs het dijktraject 
Gorinchem - Waardenburg liggen brede 
uiterwaarden bij Neerijnen, Waardenburg 
en Haaften/Hellouw (laatstgenoemde gro-
tendeels ontgraven). Meer westelijk komen 
smallere uiterwaarden voor.

Na de sluiting eind 19de eeuw van de Hee-
rewaardens overlaat, waarmee Waalwater 
naar de Maas kon worden afgevoerd, zijn de 
uiterwaarden ten oosten van Gorinchem bre-
der geworden door kribaanleg. In de periode 
daarvoor was het oost - west verschil in de 
breedte van de uiterwaarden pregnanter dan 
nu. Ook de lengte schaardijk was groter dan 
in de huidige situatie.
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Dorpen aan de dijk
De oeverwallen en stroomruggen zijn de 
primaire bewoningslocaties in het gebied, die 
vanaf de Vroege Middeleeuwen permanent 
ontgonnen en bewoond zijn geraakt, veelal 
vanaf de 5de - 7de eeuw. De dorpen liggen 
soms op fossiele stroomruggen, haaks op 
de rivier. Voorbeelden zijn Neerijnen (buiten 
plangebied), Waardenburg (idem grotendeels, 
Haaften en Tuil). Zowel Neerijnen als Tuil zijn 
in de loop der eeuwen door de Waal afge-
sneden. Haaften is als een zwaar verdedigde, 
vooruit springende ’kaap’ in stand gebleven. 

De dorpen op de bredere stroomruggen zijn 
van het type voorstraat - achterstraat: Neerij-
nen, Waardenburg, Tuil, Haaften. De voorstraat 
is van oorsprong de weg waaraan de boerde-
rijen werden gesitueerd, de parallel lopende 
achterstraat de ontsluiting van de achtererven. 
Bij groei van de nederzetting ontwikkelde de 
voorstraat zich tot de hoofdstraat van het 
dorp. 

Bij de historische kernen van Hellouw en 
Herwijnen valt de voorstraat samen met de 
Waaldijk. Verder westelijk, bij Vuren en Dalem 

Hellouw 1965, bebouwing aan weerszijden 
van de dijk. De panden aan het buitentalud 
zijn naderhand gesloopt

Kleine dijkwoning onderaan de dijk

Kerk bij Dalem Moderne dijkwoning, Dalem

Herbouw Haaften, buitendijks

is de oeverwal zo smal dat de bewoning zich 
gaandeweg langs de dijk heeft geconcen-
treerd; de historische dorpskernen zijn te 
typeren als dijkdorpen. De dijk is (inmiddels: 
was) hoofdstraat van het dorp. Daaraan zijn 
ook typerende ’centrale’ functies gesitueerd 
als kerken, begraafplaatsen en bestuursgebou-
wen, maar ook (voormalige) boerderijen en 
een grote variatie aan woonhuizen.

In de periode na WOII is nogal wat bebou-
wing aan de buitenkant van de dijk verdwe-
nen, eerst als gevolg van krotopruiming (van 
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zeer kleine, bouwvallige arbeiderswoningen. 
(o.a. gebouwd t.b.v. de steenfabrieken), later 
grootschaliger bij dijkverbetering. In totaal gaat 
het om tientallen panden. Op de kaart op de 
volgende pagina is de verdwenen bebouwing 
weergegeven. Opvallend is dat niet veel aan 
de buitenkant van de dijk is verdwenen, aan-
gezien daar ook niet veel bebouwing stond 
(topografische en rivierkaarten t/m eind jaren 
’50 20ste eeuw). De meeste panden zijn 
gesloopt aan de binnenkant van de dijk: vooral 
westkant Haaften, Crobdijk, bij Hellouw, Her-
wijnen ter hoogte van de Bovenwaard, Vuren 

ter hoogte van de Buitenwaard en ter hoogte 
van het dorp. Een min of meer doorlopend 
bebouwingslint maakte op deze locaties plaats 
voor incidentele bebouwing. De 'landschappe-
lijke littekens' zijn vaak niet meer herkenbaar. 

Haaften, Waardenburg, Herwijnen en Vuren 
zijn vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw 
uitgebreid met planmatige nieuwbouw, voor 
het grootste deel op enige afstand van de dijk.

Eind jaren ’90 is o.m. door de gemeente 
Neerijnen het project Bouwen aan de dijk ge-

initieerd, om kansen voor nieuwbouw te on-
derzoeken (boekpublicatie 1998, zie Bronnen). 
Dit heeft niet tot substantieel resultaat geleid. 
Zowel het planologisch beleid als het beleid 
met betrekking tot de waterkering bleken 
nieuwbouw aan de dijken moeilijk te maken. 
Wel zijn in deze periode enkele panden ge-
realiseerd op basis van afspraken (’herbouw-
titels’) tussen bewoners van gesloopte huizen 
en het toenmalige waterschap.

Haaften 1887 en 1990, afname van de bebouwing vlak langs de dijk (Aan de dijk gezet, p. 74). Hellouw 1871, lintbebouwing langs de dijk en een wiel met 
daaromheen een kwelkade.
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Uiterwaarden
Karakteristiek voor de uiterwaarden zijn 
strangen (overgebleven delen fossiele rivierlo-
pen), zoals bij Neerijnen - Waardenburg (De 
Kil) en Tuil. De uiterwaarden aan de oost- en 
westkant van Haaften, zijn grotendeels ontgra-
ven (zand-, kleiwinning), die bij Herwijnen en 
Vuren gedeeltelijk. Daardoor zijn plassen ont-
staan. Bij Vuren is een deel van de uiterwaard 
opgehoogd voor industrieel gebruik.

Op enkele plaatsen ligt aan de buitenkant 
van de dijk buitengedijkt land dat ooit bin-
nendijks lag maar door teruglegging van de 
dijk buitendijks is komen te liggen. De buiten-
dijkse verkaveling ligt in het verlengde van de 
binnendijkse, gescheiden door de dijk. Hieraan 
is dit oudhoevig land te herkennen (Beneden-
waard Herwijnen, Crobsche Waard).

Ook komen op enkele plaatsen (uitgegroei-
de) grienden (o.a. bij Waardenburg het griend 
Amerika) en rabatten (o.a. Tuil) voor. Rabatten 
zijn langwerpige stroken, opgehoogd met 
grond uit de tussenliggende greppels. Op de 
verhoogde stroken kon hakhout geteeld wor-
den. Een aantal grienden/rabatten staat op de 
Kenmerkenkaart cultuurhistorie, een comple-
te inventarisatie heeft in dit stadium nog niet 
plaatsgevonden.

het inundatiewater vanuit de Waal via de 
fortgracht landinwaarts laten stromen. Bij de 
oostelijke sluis is nog een restant van een 
stoomgemaal (1924) aanwezig, afgebroken 
net voor WOII om het schootsveld van het 
fort vrij te maken. Net als de sluizen bij Fort 
Vuren kon ook de Dalemse sluis (zie hieron-
der) als inundatiesluis functioneren. 

Bij het fort ligt een aantal betonwerken van 
voor WOII, aan de oostkant bevindt zich in de 
dijk een tankversperring (iets verdiept, op de 
hoogte van de dijk voor de laatste dijkverho-
ging). In het buitentalud van de dijk zijn moge-
lijk resten van een loopgravenstelsel aanwezig, 
eveneens uit de periode van voor WOII.

De vestingstad Gorinchem was ook in de eer-
dere Oude Hollandse Waterlinie opgenomen 
(vanaf 1672).

Dalemse overlaten
De Dalemse Overlaten liggen in de rivierdijk 
ten oosten van Gorinchem, op ongeveer 
het laagste punt van de Tielerwaard. Ze zijn 
in eerste instantie aangelegd in 1742 na de 
bouw van de afwateringssluis bij Dalem in 
1660. De overlaten waren bedoeld om in het 
geval dat een deel van de Tielerwaard werd 
geïnundeerd het water naderhand weer op 
de rivier te lozen. De inundatie moest dienen 
als tijdelijke waterberging bij zeer hoog water 

Binnendijks rabat bij dijkpaal 351

Waterlinies
Aan de westkant van het traject liggen in en 
bij de dijk enkele elementen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (aangelegd na 1815). De 
oorspronkelijk middeleeuwse rivierdijk kreeg 
in de waterlinie de functie van liniedijk: aan de 
zuidkant konden inundaties ‘gesteld’ worden. 
Omdat de hoger gelegen dijk ook een acces 
(mogelijke toegang) vormde, evenals de 
bevaarbare rivier, werd in 1844 fort Vuren (7 
ha) gebouwd. Samen met kasteel Loevestein 
en de vesting Woudrichem, aan de zuidkant 
van de rivier, konden zo de rivier en de dijken 
afgegrendeld worden.

Fort Vuren verdedigde ook de bijbehorende 
indundatiesluizen in de dijk aan de oost- en 
westkant van het fort. De sluizen konden 
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De Lingewerken (kaartbeeld 1804) met aangeduid de drie overlaten

Betonnen geleidewerk overlaat Klinkerbestrating overlaat
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zodat er benedenstrooms geen dijken door-
braken. Bij de grote overstromingen van 1809 
bleken de overlaten ontoereikend en werden 
daarom uitgebreid in combinatie met over-
laten en sluizen in de Zuider-Lingedijk. In de 
Merwede- en Waaldijk bestond het systeem, 
in zijn geheel de Lingewerken geheten, uitein-
delijk uit een overlaat tussen Gorinchem en 
de Dalemse sluis, de sluis zelf en drie overla-
ten ten oosten daarvan. De eerstgenoemde 
overlaat is niet meer functioneel en ook niet 
meer herkenbaar. De overige drie functione-
ren nog en bestaan uit een dijklichaam dat tot 
aan een drempel relatief makkelijk afgegraven 
kan worden, zodat het water kan wegstromen. 
Aan de binnenkant van de dijk zijn daarvoor 
betonnen geleidingselementen geplaatst. Deze 
zorgen er ook voor dat het wegstromende 
water de dijk buiten de overlaat niet erodeert. 
De kruin van de dijk is bestraat met klinkers, 
die in geval van nood weggehaald kunnen 
worden. 

De dijk Gorinchem - Waardenburg
In de Karolingische Tijd (750 - 900) nam de 
bevolking op de oeverwallen en stroomrug-
gen in het rivierengebied verder toe. Aan-
vankelijk was het niet nodig rivierdijken aan 
te leggen om het cultuurland te beschermen. 
Wel werden kaden aangelegd, voornamelijk 
aan de oostkant (= stroomopwaarts) van de 
dorpsgebieden. Deze zijkaden of zijdewenden 

hielden het van ’boven’ afstromend water 
uit aangrenzende gebieden tegen. Op het 
dijktraject Gorinchem - Waardenburg gaan de 
Dalemse Zeiving, de Zeiving ten oosten van 
Vuren op dergelijke zijkaden terug.

Wat later volgden achterkaden om water 
te weren dat vanuit de komgebieden toe-
stroomde. Vooral in de herfst en winter 
stroomde veel rivierwater via lagere delen van 
de oeverwallen het achterland in en zorgde 
daar voor wateroverlast in de bewoonde 
gebieden.

ln de 12de eeuw werd het nodig kades langs 
de rivier te leggen. Dit was mede het gevolg 
van de ontginningen en bedijkingen beneden-

strooms in het rivierengebied. De bedijkingen 
daar leidden tot opstuwing en wateroverlast 
bovenstrooms.

Door de aansluiting van de kades aan de 
rivierkant op de zij- en achterkades ontston-
den dorpspolders ofwel kleinschalige water-
schappen. Geleidelijk werden de voorkades 
aan elkaar geschakeld waarmee een doorlo-
pende bedijking tot stand kwam. Er ontston-
den dijkringen die langs de Waal rond 1400 
gesloten waren. 

Nadien zijn veel dijken nog plaatselijk ver-
legd na doorbraken op zwakke plekken. Het 
traject Gorinchem - Waardenburg is daarvoor 
bijzonder illustratief.  Op de kaart op de 
volgende pagina is verbeeld waar de dijk terug 
is gelegd. 

De dijk is tussen de westkant van Herwijnen 
en Neerijnen bijzonder bochtig als gevolg van 
een flink aantal landinwaartse dijkverleggingen. 
Deze zijn in een aantal gevallen te herkennen 
aan markante knikpunten in het dijktracé. Aan 
de oostkant van het dijktracé stroomde voor 
1500 een meanderbocht bij Waardenburg/
Hurwenen die geleidelijk naar het westen op-
schoof. Daarbij werden in de 16de eeuw de 
haaks op de rivier liggende voor- en achter-
straat van Neerijnen ’onthoofd’. In 1639 werd 
de meander bij Hurwenen doorgraven en in Zij- en achterkade
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Wiel met kwelkade Kwelkade rond het wiel bij Vuren

1655 bij Waardenburg. Deze doorgravingen 
ontwikkelden zich vervolgens tot de hoofd-
stroom. Door de aanleg van kribben werd de 
aangroei van de uiterwaarden bij Waarden-
burg gestimuleerd, waardoor de rivier zich 
verder zuidwaarts verplaatste en rond 1850 
vrijwel oost - west stroomde. Een enkele 
keer is ook een zeer recht stuk gevolg van 
verlegging: bij Vuren is de Waaldijk tussen de 
oostkant van het terrein van de steenfabriek 
en de Mildijk in 1771 teruggelegd.

Een specifieke reden had de dijkverlegging bij 
Tuil. Door de bouw van de spoorbrug over 
de Waal bij Zaltbommel in 1866 was het 
noodzakelijk het winterbed van de rivier ter 
plaatse te verbreden. Daartoe moest de Waal 
landinwaarts worden verlegd. Ongeveer de 

helft van het dorp Tuil, dat buitendijks kwam 
te liggen, werd aangekocht en afgebroken. In 
dezelfde periode zijn de veerhaven en -stoep 
ontstaan. Twee binnendijkse wielen kwamen 
aan de buitenkant van de dijk te liggen.

Eind 19de eeuw vond verdere dijkverbetering 
plaats langs de Waal in verband met het afslui-
ten van de overlaat van de Waal naar de Maas 
bij Heerewaarden in 1899. De dijken werden 
verhoogd omdat het periodieke overschot 
aan winter water niet meer via de Maas afge-
voerd kon worden. Na de wateroverlast van 
1926 vonden opnieuw (plaatselijk) verbeterin-
gen plaats.

Niet alleen het dijktracé laat de geschiedenis 
van overstromingen en doorbraken zien. 

Achter de dijk ligt een aantal wielen (o.a. 
Dalem, Vuren), de overgebleven kolkgaten van 
dijkdoorbraken. Enkele zijn gedempt bij de 
laatste dijkverbetering, zoals het wiel aan de 
westkant van Hellouw.

Vanaf Haaften naar het westen zijn in het 
verleden achter de dijk kwelkades aangelegd 
om het kwelwater dat onder de dijk door 
kwam tegen te houden (door middel van 
tegendruk). Ook rond wielen werden soms 
dergelijke kades aangelegd. Voorbeelden zijn 
het verdwenen wiel bij Hellouw (kade aan-
wezig) en het wiel ten oosten van Vuren. De 
kwelkades vlak achter de dijk zijn bij de laatste 
dijkverbetering merendeels verdwenen door 
verflauwing van het binnentalud van de dijk.

Dijkafsnijding bij Tuil, met nu buitendijks gelegen wielen,1871
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Dijk en omgeving voor en na dijkversterking (Een scherpe grens, p. 8/9).

Dijkverbetering na 1945
In 1956 werd van overheidswege besloten 
de rivierdijken te verbeteren, genormeerd op 
een afvoer van de Rijn bij Lobith van 18.000 
m3/sec. Tot 1975 werd van het toen beoogde 
totaal van 650 km dijk slechts 70 km geheel 
en 30 km gedeeltelijk versterkt. De landschap-
pelijke gevolgen bleken buitengewoon ingrij-
pend. De nieuwe dijken waren hoog, breed 
en grotendeels vrij van medegebruik op de 
verkeersfunctie na. Op grond van de verbete-
ring moesten eigenlijk ’alle kolken en wateren 
tot op tenminste dertig meter uit de teen van 
de dijk gedempt worden’, bebouwing tegen 
de dijk moest worden verwijderd, evenals 
beplanting tot vier meter uit de teen.

Om naar een oplossing te zoeken werd de 
Commissie Becht ingesteld, die meer aan-
dacht voor het sparen van landschappelijke, 
natuurlijke en cultuurhistorische (LNC-)
waarden vroeg. Ook werd een lager Maatge-
vend Hoogwater (MHW) voorgesteld: 16.500 
m3/sec. In 1978 werden de aanbevelingen van 
de Commissie overgenomen, maar het tempo 
van de dijkverbetering ging niet omhoog. De 
reden lag ten dele in de kosten van de Delta-
werken die een groot deel van het aanwezige 
budget in beslag namen en ten dele in de 
maatschappelijke weerstand tegen de ’onder-
gang van het rivierlandschap’ die de dijkverbe-

tering volgens tegenstanders betekende.

In 1992 werd opnieuw een commissie inge-
steld, de Commissie Boertien, om nogmaals 
een oplossing te zoeken. De commissie 
oordeelde dat het heel goed mogelijk was de 
LNC-waarden te sparen door de inzet van 
maatwerkoplossingen: ’uitgekiend ontwerpen’. 
Bovendien kon de dijkverbetering minder 
ingrijpend zijn door van weer een lager MHW 
uit te gaan: 15.000m3/sec.

Inmiddels waren de landschappelijke kwa-
liteiten van het dijklandschap en daarop 
gebaseerde ontwerpoplossingen verkend in 

de studie 'Een scherpe grens' (Staatsbosbe-
heer 1988). Als primaire kwaliteiten zag de 
studie de verwevenheid van dijk en landschap 
en de steilte van de taluds. In het bestaande 
kleinschalige dijklandschap was de dijk direct 
gerelateerd aan de binnendijks bebouwing, 
elementen van verkaveling, grondgebruik en 
infrastructuur en buitendijks met strangen, 
grienden, kleiputten enz. Een grootschalige, 
logge en lege dijk zou hieraan een einde 
maken. De steile taluds maakten het moge-
lijk vanaf de dijkkruin a.h.w. in het landschap 
onderaan de dijk te kijken. Taludverflauwing 
zou het ’inkijken’ onmogelijk maken en het 
landschap letterlijk op afstand zetten.
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Dijkverbeteringstrajecten jaren '80 (groen/blauw) en jaren '90 (oranje)

De 'Handreiking Ruimtelijk ontwerpen. Dijk-
versterking als ontwerpopgave uit 1994' van 
de Technisch Adviescommissie voor de Wa-
terkeringen (TAW) werkte de aanbevelingen 
van de Commissie Boertien en de bevindin-
gen van 'Een scherpe grens' verder uit.

Met het hoogwater en de bijna-overstroming 
van 1995 bleek hoe urgent de dijkverbetering 
feitelijk was en raakte het proces eindelijk in 
een stroomversnelling. Nog in hetzelfde jaar 
werd de Deltawet Grote Rivieren aangeno-
men om snel de meest zwakke dijken te kun-
nen aanpakken. De overige dijken zijn daarna 
aan bod gekomen.

Onder druk van de omstandigheden bleek 
het over het algemeen goed mogelijk breed 
gedragen plannen te maken en uit te voeren. 
De plannen waren nu met medeneming van 
de LNC-aspecten, inhoudelijk aangestuurd 
door de Handreiking Ruimtelijk ontwerpen 
en achterliggende handreikingen (eveneens 
opgesteld door de TAW) voor inventarisatie 
en waardering van die aspecten.

Op het traject Gorinchem - Waardenburg is 
de verdeling van versterking uit de jaren ’80 
en die uit de jaren ’90 te zien op het kaartje 
hieronder.
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De dijken die in de jaren '80 zijn versterkt 
zijn robuust, gedimensioneerd op een MHW 
van 16.500 m3/sec. De taluds zijn 1:3. Om 
het karakteristieke dorpslandschap langs de 
dijk aan de oost- en westkant van Herwijnen 
te sparen is de dijk op twee plaatsen naar 
buiten verlegd. De oude dijk kwam, inclu-
sief de dijkbebouwing, binnendijks te liggen. 
Alternatief was geweest de dijkbebouwing, in 
elk geval aan de buitenkant van de dijk, geheel 
te slopen.

De dijken van 1995 en later zijn gedimensi-
oneerd op een MHW van 15.000 m3/sec. 
Veelal zijn ze getailleerd: bovenaan 1:2 en 
daaronder 1:4, met vrij hoge steunbermen. De 
bermen werden zowel aangelegd in verband 
met piping (de grote lengte aan kwelkades 
op dit traject getuigen van dit probleem) 
als stabiliteit. Op het buitentalud is basalton 
toegepast.

Hiernaast staan principe profielen van de 
dijken van vóór de verbetering, uit de verbe-
tering in de jaren '80 en uit de verbetering in 
de jaren '90. 

Principeprofielen dijk tot jaren '70
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Principeprofiel versterking jaren '90

Principeprofiel versterking jaren '80
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Dijken voor en na de versterking
De dijken waren voor de versterkingen van 
de jaren ’80 en ’90 over de grootste lengte 
voorzien van een smalle kruin en steile taluds. 
Langs de dijk en daaraan direct gerelateerd 
lagen wielen, kwelkades, akkerland, boomgaar-
den, strangen, kleiputten, grienden, rabatten 
enz. Bebouwing stond aan de binnenkant 
onderaan en op verschillende hoogte tegen 
het talud, aan de buitenkant merendeels op 
kruinhoogte of wat daaronder (het laatste als 
gevolg van eerdere dijkverhoging). Als ver-
meld was na WOII al de nodige bebouwing 
langs de dijk verdwenen. Enkele delen waren 
afwijkend van het geschetste beeld, zoals bij 
Tuil waar de dijk een brede kruin met een re-
latief zware verkeersfunctie had gekregen en 
min of meer ’los’ in het landschap was komen 
te liggen. Op het kaartje hiernaast is te zien 
welke delen nog het historisch profiel kenden 
en welke delen al voor de vorige verbete-
ringsronde 'verstoord' waren. 

De belangrijkste acties bij de dijkverbetering 
in de jaren ’80 zijn, als vermeld, de buiten-
waartse tracéverleggingen bij Herwijnen 
geweest. Daardoor kon het karakteristieke 
beeld van een dijkdorp met aan beide kanten 
van de dijk bebouwing gespaard blijven. Bij de 
kernen van Hellouw en Haaften werd ervoor 
gekozen de dijk aan de buitenkant te verster-

ken, waardoor de binnendijkse bebouwing 
grotendeels gespaard kon blijven, maar die 
aan de buitenkant moest worden afgebroken. 
Wel zijn naderhand incidenteel enkele panden 
aan de buitenkant teruggebouwd op aanber-
mingen tegen het buitentalud.

Bij de dijkversterkingen van na 1995 is veel 
energie gestoken in het bewaren en terug-
brengen van de specifieke aan de dijk ver-
bonden kwaliteiten. Op een aantal delen is 
de dijk voorzien van getailleerde taluds. Er zijn 
damwanden geplaatst bij bebouwing tegen 
de dijk, bermen zijn tevens in gebruik als 
volkstuin en daarmee ook een landschappelijk 
element geworden, terwijl andere beplant zijn 
met bomen (op overhoogte). Al met al kan 
geconcludeerd worden dat in de jaren ’80 
de dijkverbetering op een aantal specifieke 
punten landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden met een ’groot gebaar’ (met name 
de omdijkingen) heeft gespaard. Bij de dijk-
verbetering van na 1995 is de inzet geweest 
zowel elementen te sparen als kwaliteiten te 
vernieuwen.
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Overzicht cultuurhis-
torische kwaliteiten in 
het plangebied

Dijklandschap
Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg 
ligt op de overgang van het oostelijk naar 
het westelijk rivierengebied, van oeverwallen/
stroomruggen/komgronden naar veenontgin-
ningen (ten westen van het plangebied). De 
overgang in het historisch-landschappelijk en 
rivierkarakter manifesteert zich vooral in vier 
onderling samenhangende aspecten:
��  Het smaller worden van de stroomrug-

gen achter de dijk in westelijke richting, 
terwijl komgronden dichter bij de dijk 
liggen. De dijk zelf ligt op de oeverwal die 
naar het westen toe ook smaller wordt. In 
het uiterste westen zijn de komgronden 
inundatievlakte van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie geweest. Aan de dijk herinne-
ren o.a. Fort Vuren en de sluis bij Dalem 
aan de linie; 

�� De positie van de dijk in het landschap in 
combinatie met de breedte van de uiter-
waarden. De dijk is verbonden met zowel 
het binnen- als buitendijkse gebied. De 
uiterwaarden worden naar het westen 
globaal smaller. Op enkele punten is de 
dijk schaardijk;

�� Een globaal toenemende openheid in 

westelijke richting. Meer westelijk is 
vaker weids uitzicht vanaf de dijk op het 
achterland en op rivier, oostelijk is bij de 
brede uiterwaarden de rivier niet/min-
der voelbaar. Uitzondering is Haaften als 
bijzondere ’kaap’;

�� De overgang van dorpstype met voor-
straat - achterstraat naar het dijkdorp. 
Daarmee verandert ook de positie van 
de dijkbebouwing. Bij het voorstraat - 
achterstraatdorp is de dijkbebouwing 
min of meer perifeer of geconcentreerd 
op bijzondere punten (veerstoep e.d.), 
bij dijkdorpen vormt de dijkbebouwing 
veelal de historische hoofdstraat van het 
dorp.

De kenmerkende eigenschappen van het 
cultuurlandschap op dit schaalniveau zijn ook 
onderscheiden in de Handreiking Ruimtelijke 
Kwaliteit Waal uit 2009 (m.n. par. 2.2 en 4.2).

De rivierdijk
De dijk zelf vormt de grootste cultuurhis-
torische kwaliteit op het tracé als informa-
tiedrager van de dijkgeschiedenis vanaf de 
Middeleeuwen. Markante bochten of wel 
'knikpunten’ naar binnen wijzen op verlegging 
onder druk van de opdringende Waal, o.a. 
in de 16de eeuw. Meer precies gedateer-
de verlegging zijn de dijk bij Tuil in 1866, als 
gevolg van de spoorbrug naar Zaltbommel en 

de rechtstand bij Vuren uit 1771. De meest 
recente tracédelen zijn de ’omleggingen’ bij 
Herwijnen (jaren ’80) en Haaften (na 1995) 
als gevolg van de toenmalige dijkverbetering. 
De bewoonde, historische dijk ligt hier als re-
lict achter de nieuwe waterkering en bewaart 
het beeld van het dijkdorp met aan weerszij-
den van de dijk bebouwing.

Een landschappelijk gevolg van de vele boch-
ten en knikpunten is het vaak van richting 
wisselende zicht op het binnendijks gebied, de 
uiterwaarden en de rivier.

Bij de dijkgeschiedenis horen ook elementen 
als kwelkades en wielen, die voor het cul-
tuurhistorisch karakter van de dijk van grote 
betekenis zijn, evenals de aanwezige bouw-
kundige objecten (monumenten). De dijk rijgt 
deze elementen en objecten a.h.w. ruimtelijk 
aan één.

Het huidige dijkprofiel is merendeels tot stand 
gekomen met de dijkverbetering van de jaren 
’80 en na 1995. Daarbij is eerstgenoemde 
robuust uitgevoerd (veel 1:3) en heeft zoals 
bij de omdijkingen een eenduidig karakter. De 
dijkverbetering van na 1995 draagt op veel 
plaatsen de sporen van lokale en puntsgewijze 
oplossingen, om bestaande waarden te sparen 
en de relatie dijk - landschap in stand te 
houden. Vanuit deze optiek is het profiel soms 
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getailleerd (1:2 boven, 1:4 onderaan) en zijn 
bermen beplant met bomen.

Achteraf gezien kan geconcludeerd worden 
dat twee ontwikkelingen speelden. Aan de 
ene kant werd de dijk, op grond van veilig-
heids- en beheerseisen, steeds meer een 
zelfstandig element in het landschap. Aan de 
andere kant werd geprobeerd zoveel mogelijk 
karakteristieke elementen op en aan de dijk 
te behouden en de dijk in het landschap te 
integreren.

Het oude medegebruik had een informeel, 
soms incidenteel karakter en was vaak haaks 
op de dijk georganiseerd, het nieuwe (van na 
1995) is formeler en volgt vaak de lengterich-
ting van de dijk. Op veel plekken is daardoor 
het spanningsveld, gevormd door de dijk als 
zelfstandig element of als geïntegreerd land-
schapselement, niet bevredigend opgelost.

Ensembles en elementen
Langs de dijk ligt een aantal voor het his-
torisch-landschappelijk karakter bijzondere 
ensembles. Deze laten de overgang van het 
oostelijk naar het westelijk rivierengebied 
goed zien en/of hebben te maken met be-
paalde historische gebeurtenissen:
�� Gorinchem vestingwallen (binnen 

beschermd stadsgezicht) - sluis Dalem - 
overlaten - Fort Vuren - achterliggende 

inundatievlakte, waterlinie, zichtrelaties 
van het fort met aan de overkant van de 
rivier kasteel Loevestein en de vesting 
Woudrichem;

�� De dijklinten van Vuren, Herwijnen en 
Hellouw;

�� De ’kaap’ van Haaften, vooruit springend 
in de Waal;

�� Kasteelterreinen Frissestijn buitendijks en 
Engelenburg binnendijks en omgeving;

�� De afsnijding Tuil (uit 1866 - 1869) weinig 
herkenbaar), met in het oosten het einde 
van de Culemborgsche Vaart en voorma-
lige sluiswachterswoning.

Binnen en buiten de ensembles staan cultuur-
historisch waardevolle objecten (m.n. rijks- en 
gemeentelijke monumenten, zie opgenomen 
monumentenlijst). Sommige zijn specifiek 
voor de dijk (bv. een peilschaalhuisje of sluis), 
andere zijn specifiek voor het karakter van de 
dijkdorpen (kerk, begraafplaats vlakbij de dijk). 

Naast bebouwing met een monumentale 
status zijn ook enkele panden opgenomen 
die beeldbepalend zijn voor de dijk en/of van 
lokaal historisch belang, zoals Herwijnen de 
vroegere dokterswoning Waaldijk 101 en de 
markante zwarte schuur op nr. 140 (beide 
genoemd in de ontwerpateliers). Een comple-
te inventarisatie van dergelijke panden heeft in 
dit stadium nog niet plaatsgevonden.

Omgang met in beleid vastgelegde cul-
tuurhistorische waarden
De omgang met geautoriseerde (in beleid 
vastgelegde) cultuurhistorische waarden is ge-
bonden aan wet- en regelgeving. Voor archeo-
logie is dat stringenter dan voor de overige 
cultuurhistorische aspecten. Daarbij gaat het in 
eerste instantie om de wettelijke beschermde 
gebouwde monumenten, beschermde stads- 
en dorpsgezichten en monumentale bomen. 
Het beschermend beleid voor historisch 
geografische structuren, lijnen en objecten is 
incidenteel vastgelegd door rijk, provincie en 
gemeenten. Een vrij grootschalige uitzonde-
ring vormt de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
beschermd als rijksmonument en op de 
nominatie voor aanwijzing als werelderfgoed 
(Unesco).

In het studiegebied komen de volgende ge-
autoriseerde cultuurhistorische waarden voor 
(archeologie hier niet meegenomen): 

Rijksmonumenten
Deze staan op de Kenmerkenkaart Cultuurhis-
torie, opsomming hieronder.
�� Beschermde stads- en dorpsgezichten/

nominatie werelderfgoed. Gorinchem, aan 
de westzijde van het traject, de oostelijke 
grens ligt buiten de vestingwerken, een 
deel van het gezicht valt in het onder-
zoeksgebied; 
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�� De Nieuwe Hollandse Waterlinie, naast 
rijksmonument genomineerd als werelderf-
goed.

Provinciale monumenten
De provincies Zuid-Holland en Gelderland 
hebben geen provinciale monumenten. 

Gemeentelijke monumenten
De gemeente Neerijnen en Lingewaal hebben 
gemeentelijke monumenten, de gemeente Go-
rinchem niet. De gemeentelijke monumenten 
staan op de Kenmerkenkaart cultuurhistorie, 
opsomming hieronder.

Gemeentelijk beschermde bomen
De gemeente Neerijnen heeft een lijst met 
beschermde bomen. Lingewaal een lijst met 
bijzondere bomen. Gorinchem heeft een lijst 
met beeldbepalende (monumentale) bomen 
(http://ruimtelijkeplannen.gorinchem.nl:8080/
geoserver/www/bomen.htm)

Overige categorieën
De Oude Hollandse Waterlinie is een van de 
erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland. Dit 
beleid gaat uit van de bestaande bescherming 
en richt zich specifiek op ontwikkeling.

De gemeenten Lingewaal en Neerijnen hebben 
(samen met Geldermalsen) een Landschap-
sontwikkelingsplan (2008). Dit is aangemerkt 

als bindend document (zie hierboven). De 
aangegeven waarden uit het Landschapsont-
wikkelingsplan staan op de Kenmerkenkaart 
cultuurhistorie. Daarnaast heeft de gemeente 
Lingewaal een Cultuurhistorische waarden-
kaart, waarop cultuurhistorische elementen 
en objecten zijn geïnventariseerd. Ook deze 
staan, voor zo ver het om zichtbare cultuur-
historie gaat, op de Kenmerkenkaart cultuur-
historie aangegeven.

Monumentale hekbpalen Frissestijn

Monumentale boom in de dijk bij de pont
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Gemeente Gorinchem, 
Rijksmonumenten
�� Merwededijk 6, 4207 AJ Gorinchem, 

pastorie
��  Merwededijk 5, 4207 AJ Gorinchem, kerk
��  Merwededijk, 4200 AA Gorinchem,   

grenspaal visserij

Gemeente Lingewaal, 
Rijksmonumenten
Vuren
�� Waaldijk 29, 4214 LB Vuren, Fort Vuren
Herwijnen
�� Engelenburg, a.d. Schoutensteeg, om-

gracht kasteelterrein
�� Frissestijn, kasteelterrein, buitendijks
�� Katerdam 1 4171 BE Herwijnen, boer-

derij
�� Peperstraat/hoek Schoutensteeg, 4171 

CK Herwijnen, verhoogd kerkterrein
�� Waaldijk 2, t.o. nr. 19, 4171 CK, Herwijnen, 

peilhuisje
�� Waaldijk 18, 4171 CE Herwijnen, dwars-

huis
�� Waaldijk 76, 4171 CG Herwijnen, heren-

huis Kerkenstein
�� Waaldijk 78 - 80 - 82- -84, 4171 CG 

Herwijnen, dwarshuis
�� Waaldijk 86, 4171 CG Herwijnen, brand-

spuithuisje

Monumentenlijst

�� Waaldijk 94, 4171 CG Herwijnen, boer-
derijtje

�� Waaldijk 105, 4171 CC Herwijnen, romp 
korenmolen

�� Waaldijk 137, 4171 CC Herwijnen, 
pastorie

�� Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen, NH-
kerk

�� Waaldijk 141 - 143, 4171 CC Herwijnen, 
dubbel dwarshuis

�� Waaldijk 145, 4171 CC Herwijnen, 
woonhuis

�� Waaldijk 147, 4171 CC Herwijnen, 
T-boerderij

�� Waaldijk 185 - 187, 4171 CD Herwijnen, 
boerderij

�� Waaldijk 189 - 191, 4171 CD Herwijnen, 
boerenwoning

Gemeente Lingewaal, 
Gemeentelijke monumenten
Vuren
�� Waaldijk 89 - 90, 4214 LC Vuren, woning 

en school
�� Waaldijk 91, 4214 LC Vuren, voormalig 

gemeentehuis
�� Waaldijk 120, 4214 LD Vuren, boerderij
 Herwijnen
�� Achterweg 1, 4171 BA Herwijnen tra-

fohuisje

�� Waaldijk 20, 4171 CE Herwijnen, voor-
malige directeurswoning

�� Waaldijk 66, 4171 CG Herwijnen, deels 
voormalig postkantoor

�� Waaldijk 67, 4171 CB, Herwijnen, voor-
malige boerderij

�� Waaldijk 69 4171 CB Herwijnen, voor-
malige boerderij

�� Waaldijk t.o 94, 4171 CG Herwijnen, 
toegangshek

Gemeente Neerijnen, 
Rijksmonumenten
Hellouw
�� Waalbandijk 115, 4174 GR Hellouw, 

boerderij
�� Haaften
�� Waalbandijk 249, 4175 AA Haaften, 

korenmolen De Blauwe Reiger

Gemeente Neerijnen, Gemeentelijke 
monumenten
Hellouw
�� Waalbandijk 127, 4174 GR Hellouw, 

boerderij (woonhuis)
�� Waalbandijk 33, 4174 GN Hellouw, 

woning
�� Waalbandijk 31, 4174 GN Hellouw, 

boerderij
�� Waalbandijk 35, 4174 GN Hellouw, voor-
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malige boerderij
�� Waalbandijk bij 2, 4174 GN Hellouw, 

terrein huis Hellouw
�� Waalbandijk, achter 119, 4174 GR Hel-

louw, hooiberg
�� Waalbandijk 55, 4174 GP Hellouw, voor-

malige NH-kerk
�� Waalbandijk 57, 4174 GP Hellouw, voor-

malige pastorie
��  Waalbandijk 135, 4174 GR Hellouw, 

boerderij (woning)
��  Korfgraaf 33, 4174 GL Hellouw, boerderij 

(woonhuis)
Haaften
�� Waalbandijk 291, 4175 AB Haaften, graf-

zerk bij NH-kerk
�� Waalbandijk 291, 4175 AB Haaften, NH-

kerk
�� Waalbandijk 289, 4175 AB Haaften, 

pastorie
�� Waalbandijk/Zijving, 4175 AC Haaften, 

grenspaal Haaften/Hellouw
�� Waalbandijk 293, 4175 AB Haaften, gevel-

gedenksteen
�� Waalbandijk 295, 4175 AB Haaften, 

woonhuis
�� Herenstraat 1, 4175 CC Haaften, boerde-

rij (woonhuis)
�� Herenstraat 4, 4175 CC Haaften, boerde-

rij (woonhuis)
��  Herenstraat 7, 4175 CC Haaften, boerde-

rij (woonhuis)

��  Waalbandijk, nabij, 4175 AC Haaften, ge-
maal met sluisje (tegenover Waalbandijk 
115, 4174 GR Hellouw, in de Crobsche 
Waard)

��  Hertog Karelweg/Waalbandijk, 4175 AB 
Haaften, grenspaal Haaften/Tuil

Tuil
�� Haarstraat bij 6, 4176 BL Tuil, terrein huis 

Nieuw Klingelenburg
�� Graaf Reinaldaweg/Waalbandijk, 4176 LX 

Tuil, eindpunt Kuilenburgsevaart
��  Langstraat 3, 4176 BC Tuil, boerderij/man-

denmakerij
��  Langstraat 1, 4176 BC Tuil, boerderij 

(woonhuis)
��  Graaf Reinaldaweg 22, 4176 LX Tuil, voor-

malig districtshuis
��  Langstraat 2-4, 4176 BD Tuil, boerderij 

(woonhuis)
Waardenburg
�� Waalbandijk bij 1, 4181 AN Waardenburg, 

grenspaal Waardenburg/Tuil

Waardevolle bomen
Dalem
�� Merwededijk 5, 4207 AJ Dalem
�� Merwededijk 7, 4207 AJ Dalem
��  Merwededijk 8, 4207AJ Dalem
��  Merwededijk. 4207 AJ Dalem, diverse 

bomen
��  Waaldijk 20, 4213 LA Dalem

��  Waaldijk 23, 4213 LA Dalem
��  Waaldijk 24, 4213 LA Dalem
Vuren
�� Waaldijk 91, 4214 LC Vuren
�� Herwijnen
�� Waaldijk 44, 4171 CE Herwijnen
�� Waaldijk 50, 4171 CG Herwijnen
�� Waaldijk 63, 4171 CG Herwijnen
��  Waaldijk 67, 4171 CG Herwijnen
��  Waaldijk 69, 4171 CG Herwijnen
��  Waaldijk 76, 4171 CG Herwijnen
��  Waaldijk 88, 4171 CG Herwijnen
��  Waaldijk 127, 4171 CC Herwijnen
��  Waaldijk 141, 4171 CC Herwijnen
��  Waaldijk 145, 4171 CC Herwijnen, ver-

schillende bomen
��  Waaldijk, Brakelse veer.
��  Waaldijk/Molenstraat 30, 4171 CP
��  begraafplaats Peperstraat, 4241 CL Her-

wijnen, verschillende bomen.
��  Onderweg 17, 4171 BL Herwijnen
Hellouw
�� Waalbandijk 31, 4174 GN Hellouw
�� Waalbandijk 33, 4174 GN Hellouw
�� Waalbandijk 127, 4174 GR Hellouw
Haaften
�� Waalbandijk 189, 4175 AB Haaften, diver-

se bomen
�� Herenstraat 1, 4175 CC Haaften



171
H  +  N  +  S  ' 1 5



H A N D R E I K I N G  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T

H  +  N  +  S  ' 1 5

172



G O R I N C H E M  -  W A A R D E N B U R G

173
H  +  N  +  S  ' 1 5

Bijlage 2
Beeldverslagen  Ont-

werpateliers
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BEELDVERSLAG EERSTE ONTWERPATELIER 31okt 2014
In het eerste ontwerpatelier is een gezamenlijke gebiedsexcursie georganiseerd. Vervolgens zijn aan de hand van de kenmerkenkaar-
ten de kwaliteiten, knelpunten en kansen benoemd. Hieronder staat een lijst van opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het atelier. 

Ontwerpatelier

OntwerpatelierGezamenlijke gebiedsexcursie

Gezamenlijke gebiedsexcursie

Reactie op de kaarten

Reactie op de kaarten
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Benoemd als karakteristiek/bijzonder
�� Plekken: Dalemse sluis, Fort Vuren met 

Schootsveld en zichtrelatie Loevestein, 
Overlaten, Wielen, Peilschaalhuisje, Fris-
sesteijn

�� Ecologisch: Hondswaard kleiput (bever), 
vleermuizen in Fort Vuren en Heuff ter-
rein, visarend in Crobsche Waard

��  Recreatief: dynamische zandstrandjes, 
uiterwaarden, ommetjes

��  Tracé van de dijk, steil talud vooral daar 
waar oeverwal smal is

��  Beleving vanaf de dijk: zicht over de kom-
gronden en de Waal, ritme bebouwing/
open gebied, zicht vanaf de schaardijken

��  Oorspronkelijke lintbebouwing

Meekoppelkansen
�� Heuff terrein: ontwikkeling woningbouw, 

hergebruik steenfabriek
�� Ontwikkeling recreatief knooppunt en 

parkeerplaats zandstrandjes ter hoogte 
van pont Brakel – Herwijnen

�� Herstructurering Ytong terrein: cyclus dijk 
versterking is langer dan duur voortbe-
staan Ytong. Stimuleren herontwikkeling 
met dijkversterking? Meer flexibele 
bestemming terrein?

�� Ecologische betekenis wielen vergroten, 
betekenis uiterwaarden voor weidevogels 
vergroten, ecologische verbinding bin-
nen-buitendijks vergroten (bij Frissestijn 
ligt hier een kans voor), strangen benut-
ten bij natuurontwikkeling

��  Ligging oud Frissestijn laten zien (ar-
cheologie). Ook sluisjes in zomerkades 
herstellen. 

Benoemd als aandachtspunt / potentie 
voor verbetering
�� Parkeren op de dijk, maar remt ook het 

verkeer. Alternatieve parkeerplaats voor 
Fort Vuren (nu in het zicht). In principe 
geen nieuwe plekken realiseren onder 
aan de dijk los van bebouwing/functie. 

��  Overlast motoren
��  Ytong terrein
��  Overlast ganzen
�� Aansluitingen op omdijkingen
��  ‘Boertien’ dijken, zijn niet goed te beheren
��  Onduidelijke dijk bij Haaften bedrijventer-

rein
��  ‘Kunstmatige’ essenrij op steunbermen
��  Knikpunten meanderende rivier bij Crob-

se Waard duidelijker leesbaar maken
��  Wielen beter zichtbaar maken, nu te dicht 

beplant
��  Overlaten beter herkenbaar maken
��  Bomen bij fort Vuren in schootsveld 

verwijderen
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BEELDVERSLAG TWEEDE ONTWERPATELIER 
4 nov 2014
In het tweede atelier is eerst met de klank-
bordgroep de stand van zaken besproken. 
Vervolgens was er een brede inloop avond. 
Tijdens een informele markt waar de kaarten 
aan de muur hingen kon iedereen zijn of haar 
gebiedskennis delen en suggesties geven. 

Er zijn in de gemaakte opmerkingen een 
aantal veel voorkomende thema's te onder-
scheiden: 

Recreatief gebruik
�� Recreatief gebruik uiterwaarden: ondui-

delijkheid over toegankelijkheid, wens om 
uiterwaarden meer recreatief te gebrui-
ken

�� Vraag naar recreatieve voorzieningen 
zoals pleisterplaatsen, picknickplekken, 
horeca langs de dijk

�� De dijk als recreatieve route

Beheer
�� Wisselende gedachten over beheer 

uiterwaard: wensen om uiterwaard geheel 
open houden (geen bomen uiterwaard) 
en opmerkingen over het behoud van 
waardevolle bomen in de uiterwaard.

�� Maaibeheer van de dijk vormt is een 
aandachtspunt

Mobiliteit:
�� Overlast hard rijdend verkeer, vraag naar 

snelheid beperkende maatregelen
�� Parkeren: overlast van geparkeerde auto’s 

op de dijk, missen van parkeerplekken
��  Weginrichting is een aandachtspunt

Ecologie:
��  Waarnemingen van bewoners van bijzon-

dere fauna en flora rond de dijk
�� Combineren van recreatieve en ecologi-

sche waarden uiterwaard
��  Aanpassen maaibeheer kans voor ecolo-

gische waarde dijk

Opmerkingen over objecten die missen op 
kaarten. Die zijn indien relevant toegevoegd. 
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Bijlage 3
Legenda deeltraject- 

kaarten
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