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Voorwoord

Dit Landschapsontwikkelingsplan (LOP) biedt de gemeenten Gelder-
malsen, Lingewaal en Neerijnen de mogelijkheid de landschappelijke 
eenheid en kwaliteit in onze gemeenten te versterken en toch ruimte 
te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe ontwikkelingen in de 
toekomst. Het biedt ons de mogelijkheid om optimaal in te spelen 
op planprocessen in het gebied. De uitvoeringscoördinatoren krijgen 
hiermee een hele reeks projecten op een presenteerblaadje aangebo-
den.

Het Landschapsontwikkelingsplan is een beleidsnota van de gemeen-
ten waarin het landschapsbeleid is vastgelegd. Projecten uit het 
Landschapsontwikkelingsplan zullen altijd getoetst moeten worden 
aan het bestaande bestemmingsplan. 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het meerjarig uitvoerings-
programma van het Landschapsontwikkelingsplan. Ze streven een 
duurzame financiering van het beheer van het landschap na. Dat is 
een algemeen belang. Velen hebben belang bij een aantrekkelijk land-
schap dat, naast mogelijkheden voor een vitale economie, rust en 
ruimte biedt.

Voor de toekomst zien wij ook in dit verband grote kansen voor de sa-
menwerking met de andere gemeenten in het Rivierengebied. Samen 
moeten wij de aantrekkelijkheid van het landschap zodanig stimuleren 
dat het de economische en ecologische vitaliteit van de regio als 
geheel ten goede komt. Dat is de beste waarborg voor de toekomst 
van ons bijzondere landschap.

A. van Doorn, wethouder Geldermalsen
G. Bel, wethouder Lingewaal
D. Prosman, wethouder Neerijnen
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Verklarende begrippenlijst
Begrip zoals gehanteerd in het  
landschapsontwikkelingsplan Verklaring

Achterkade

Agrarisch medegebruik

Bedrijfslandgoed

Boomgaard

Duurzame ontwikkeling

Duurzame landbouw

Extensieve recreatie

Griend

Intensieve recreatie

Kom

Meikade

Kade aan de achterzijde van een ontginning. Samen met de zijkaden 
die aansloten op de oeverwal of meikade vormen de achterkades een 
polder om het overtollig water buiten te houden.

Hiermee wordt bedoeld dat naast de andere hoofdfuncties (meestal 
natuur en water), de agrarische functie medegebruiker is van het 
gebied. 

Een bedrijfslandgoed is een multifunctioneel en bij voorkeur orga-
nisch samenhangend geheel waarin één of meer bedrijven zijn inge-
bed in een dominante landschapsstructuur en waarin de verschillende 
functies zoveel mogelijk onderling samenhangen. Naast bedrijvigheid 
kunnen ook wonen, landbouw, natuur, waterberging, landschap, 
cultuurhistorie en recreatie functies zijn die op het bedrijfslandgoed 
plaats vinden.

Rationeel beplante boomweide met nutssoorten, zoals appel, peer, 
pruim, kers of walnoot.

Een ontwikkeling die fundamenteel streeft naar het evenwichtig en in 
samenhang beheren van de gelijkwaardige kapitaalvoorraden sociaal-
cultureel, (people), ecologisch (planet) en economisch (profit).
 
Landbouwbedrijven die streven naar het evenwichtig en in samen-
hang beheren van de kapitaalvoorraden en hebben een bedrijfs-
voering/structuur die economisch, ecologisch, landschappelijk en 
hydrologisch duurzaam is.

Bedrijfsmatige activiteiten gericht op overnachtingen door recreanten  
(zoals ‘kamperen bij de boer’ en ‘bed en ontbijt’ met een kleinschalig 
karakter, d.w.z. zo dat er geen extra voorzieningen nodig zijn aan 
infrastructuur en geen grote ruimtelijke uitstraling plaatsvindt.

Wilgenbos dat regelmatig laag boven de grond wordt afgezet, waar-
door een dicht bos met dunne twijgen ontstaat. Een griend ligt veelal 
op natte gronden waar geen andere vormen van landbouw mogelijk 
waren.

Recreatieve activiteiten waarbij een activiteit gevolgen heeft voor 
infrastructuur en bereikbaarheid en een bovenlokale uitstraling voor 
mens en milieu 

Gronden met (zware) rivierkleiafzetting achter de oeverwallen. Door 
inklinking zijn de gronden gedaald ten opzichte van de rivier. Het 
waren voor de ruilverkaveling grotendeels natte, ontoegankelijke 
gebieden.

Of Meidijk. Kade om de akkers op de oeverwal, om deze gronden te 
beschermen tegen kwel- en overstromingswater uit de kom. 
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Verklaring

Natuurvriendelijke oever

Nieuw landgoed

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Oeverwal

Populierenweide

Recreatief medegebruik

Ruimtelijke kwaliteit

Singel

Stroomrug

Verbrede landbouw

Oever van een waterloop met een aangepast talut of beschoeiing ter 
verrijking van de ecologische waarde. Een flauwer talut kan tevens 
bijdragen aan een grotere bergingscapaciteit.

“Een openbaar toegankelijk bos- en/of natuurcomplex (al dan niet 
met overige gronden) met daarin een woongebouw van allure met in 
beginsel maximaal drie wooneenheden en een minimale omvang van 
het nieuwe bos of natuurgebied van 5 ha.” (Bron: Streekplan Gelder-
land, 2005)

Voormalige verdedigingslinie tussen IJsselmeer en de Biesbosch. Het 
militair systeem bestond onder andere uit een hoofdweerstandslijn 
met forten, stellingen en groepschuilplaatsen, en een brede strook 
geïnundeerd (onder water gezet) terrein.

Zandige rivierafzetting parallel aan de stroomgeul. Door de relatief 
hoge ligging zijn hier de eerste nederzettingen ontstaan en liggen 
hier de beste gronden voor akkerbouw of fruitteelt.

Veld met populieren ten behoeve van houtproductie. De bomen zijn 
in een regelmatig raster geplant. Deze bossen komen voornamelijk in 
de kom voor.

Hiermee wordt bedoeld dat naast de andere hoofdfuncties (meestal 
natuur, water of landbouw), de recreatieve functie medegebruiker is 
van het gebied of het betreffende perceel.

De mate van functionaliteit, attractiviteit en duurzaamheid (robuust-
heid) van een gebied. Voor de waardering van een gebied kunnen 
de aanwezige karakteristieke kenmerken of specifieke identiteit een 
graadmeter zijn, alsmede de natuur- en cultuurhistorische waarden in 
het landschap.

Een dichte strook met opgaande heesters en loofbomen. Rondom 
boomgaarden komen van oorsprong vaak windsingels voor die 
bestaan uit dicht op elkaar geplante elzen of populieren om het fruit 
tegen wind te beschermen.

Voormalige rivierloop, bestaande uit een relatief zandige rug op va-
riërende diepte. Door de inklinking van de klei zijn de stroomruggen 
hogergelegen.

Multifunctionele of verbrede landbouw is een strategie van agrarische 
ondernemers die naast de landbouw ook andere functies vervullen. 
De nevenactiviteiten kunnen genoemd worden onder vijf categorieën: 
recreatie, zorgtaken, natuurbeheer, de verwerking en verkoop van 
landbouw(streek)producten in boerderijwinkels of bio-energie. Het is 
mogelijk om van de neventak de hoofdinkomstenbron te maken. 

Begrip zoals gehanteerd in het  
landschapsontwikkelingsplan
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Begrip zoals gehanteerd in het  
landschapsontwikkelingsplan Verklaring

Uiterwaard

Waterberging

Wiel

Woerd

Zijkade

Zomerdijk

Buitendijkse gronden langs de rivier. Door het vastleggen van de 
rivieren binnen dijken, zijn de uiterwaarden door het aangevoerde 
sediment steeds hoger komen te liggen.

Het vasthouden van water in waterlopen, op percelen of in grond-
water om de afvoer te reguleren en geleidelijker te laten verlopen. 
Wanneer teveel water ineens wordt afgevoerd, kan het watersysteem 
verderop worden overbelast en/of een tekort aan water ontstaan op 
een later tijdstip. 
In de uiterwaarden is sprake van andere maatregelen, namelijk om de 
afvoercapaciteit van het rivierbed (stroomgeul rivier en de uiterwaar-
den) te vergroten. Dicht gebeurt onder andere door delen van de ui-
terwaarden te verlagen, nevengeulen te graven of dijken te verleggen.

Of Kolk, Waai. Diep water dat is ontstaan waar een dijk is doorgebro-
ken. Bij het dichten van de dijk werd gekozen of het wiel binnen- of 
buitendijks kwam te liggen. Hierdoor hebben dijken de kenmerkende 
slingerende vorm gekregen.

Oude woonplaats op een kunstmatige verhoging tegen wateroverlast.

Of Zeiving, Zijdwende. Kade haaks op de oeverwal om het water van 
naastgelegen gebieden buiten de landbouwgronden te houden. 

Of Zomerkade. Lage, buitendijkse kade in de uiterwaarden langs de 
rivier ter voorkoming dat bij kleine schommelingen in de waterstand 
(voornamelijk in de zomer) het agrarisch land onder water loopt.
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Drie gemeenten...één landschap:
Stromende rivieren en
ruimte voor individuele ondernemingen,
ruimte voor water en natuur,
ruimte voor ‘n functioneel cultuurlandschap,
ruimte voor ‘n historisch én modern landschap!

1  Het landschapsplan in het kort

Achterste Hellouwse Molen langs de A15

Voor u ligt een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeen-
ten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. De titel is veelzeggend: 
‘Nieuwe Stromen door een Groene Parel.’ Het is aubade aan de 
bewoners en bestuurders in dit fraaie rivierenland om het landschap 
te koesteren en tegelijkertijd open te staan voor de ontwikkelingen 
die op de streek afkomen en zich al aftekenen. Geef die nieuwe plan-
nen en initiatieven dan wel zo vorm dat ze bijdragen aan een positieve 
ontwikkeling van het, veelal agrarisch, cultuurlandschap waar de 
mensen in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen terecht trots op 
zijn. Steeds weer geven de inwoners van het gebied aan dat ze dat ty-
pisch Betuuws agrarisch cultuurlandschap willen behouden. In dit LOP 
is daarom voortdurend rekening gehouden met de landbouwbedrijven 
die ook in de toekomst dit landschap moeten kunnen blijven beheren.

Het landschap verandert constant, zo merken bewoners op. Men 
ontwaart ‘meer paarden in de wei dan koeien’, betonwanden langs 
de infrastructuur, bedrijventerreinen als ‘puisten’, ‘bulten’ en ‘open 
wonden in het landschap’, ‘coniferen in plaats van traditionele 
landschapselementen’ en ‘verrommeling van agrarische bebouwing’ 
door mensen van buiten en door nieuwe bedrijvigheid. En dan willen 
overheden ook nog van alles: van windmolens tot waterberging, van 
ecoducten tot industrieterreinen.
Toch zijn deze ontwikkelingen meer dan alleen bedreigingen die over 
de streek heenkomen.

Maak van bedreigingen kansen 
De oplossing die met dit LOP wordt aangedragen is ontwikkelings-
gericht. Het bouwt voort op de nuchtere mentaliteit en omgang 
met stromen van de bewoners van het rivierengebied. Kader sterke 
functies (zoals wonen en bedrijvigheid) ‘randschappelijk’ in – aan de 
rand van de dorpen aansluitend bij het landschap–, zodat landschaps-
structuren ontstaan waarin die functies juist sterker en waardevoller 
worden. Benut ze voor de financiering en uitvoering van landschap-
pelijke functies, zoals waterbeheer, natuur en identiteit. Realiseer 
ook mogelijkheden voor blijvende verdiensten uit het landschap, juist 
waar het voor veel agrariërs moeilijk is om met hun reguliere bedrijf 
de kost te verdienen. Verwelkom de toeristen en dagjesmensen, geef 
ze wat ze zo graag willen, tegen een faire prijs, en voedt daarmee 
de spreekwoordelijke kip-met-de-gouden-eieren. En tenslotte, maar 
niet minder belangrijk, geef ruimte aan zowel robuuste natuur als 
robuuste landbouw.
Buig dus al die bedreigingen om tot ze passen binnen het kader van 
de landschappelijke identiteit en schilder er zoveel mogelijk kleuren 
in, uit het palet van maatschappelijke behoeften.

Dijkdorpen tussen rivieren en kommen 
In het rivierengebied liggen de gemeenten in de Neder-Betuwe op de 
overgang van het rivierkleigebied naar het veenweidelandschap van 
Holland. In de loop der eeuwen zijn op de oeverwallen en stroomrug-
gen nederzettingen ontstaan en gesticht, waaronder Asperen, Vuren, 
Beesd, Haaften, Waardenburg, Tricht en Geldermalsen. Nabij deze 
kernen liggen belangrijke infrastructuur als snelweg en spoor, die 

Samenvatting
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grote invloed hebben op de economische dynamiek in delen van het 
gebied. 
Zo kunnen we in het huidige landschap zeven deelgebieden onder-
scheiden: landschapsensembles met relatief veel invloed van de 
economische dynamiek, tussen Vuren en Asperen en tussen Haaften 
en Geldermalsen, en landschapsensembles met een afleesbaar 
historisch rivierenland-karakteristiek. Bij deze laatste gebieden is de 
natuurlijke gradiënt van rivier met uiterwaarden, oeverwal met dijk en 
dorpen, en daarachter de open kom nog duidelijk aanwezig. De eco-
nomische druk en invloed van de snelweg is hier relatief laag en de 
aantrekkingskracht op recreanten en toeristen is hoog. Mede daarom 
is hier de historie een belangrijke inspiratiebron voor initiatieven. 
In de kom is de waterhuishouding en natuurbeheer een belangrijke 
motor voor nieuwe vormen van gemengd bedrijf.
In de twee landschapsensembles met een relatief hoge dynamiek 
gebeurt veel en snel. Ondernemers in bijvoorbeeld glastuinbouw of 
distributie zien hier kans de goede ontsluiting te benutten. Er moet 
dan wel worden gewaakt voor een verrommeling van het landschap.  
De ligging van deze landschapsensembles is gebaseerd op de wijze 
waarop mensen in het gebied het landschap beleven. Steeds is geko-
zen voor eenheden die mensen als hun landschap, hun leefomgeving, 
ervaren.

Nieuwe stromen door een groene parel!
Door de vaststelling van dit LOP door de gemeenteraden besluiten 
de mensen in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen om in iedere 
gemeente samen zorg te dragen voor hun landschap.
Ten eerste door de waarden in het landschap te beschermen. Daar 
horen de bestaande natuur- en landschapselementen bij zoals bosjes 
en eendekooien, maar ook wielen en oude kades, en het hoogstam-
fruit. Ten tweede willen ze in het landschap nieuwe waarden ontwik-
kelen, door aan te sluiten bij de initiatieven, wensen en ruimtelijke 
opgaven in het gebied.
Zo kan het LOP bijdragen aan de vitaliteit van het buitengebied. 
Daarmee kan in de zeven ensembles de eigen karakteristiek worden 
versterkt. Goede initiatieven van burgers in het landschap krijgen de 
ruimte. Enkele spelregels zijn daar wel voor nodig:
1.   Vang de dynamiek in de zones bij de snelwegafslagen op in  
      bestaande terreinen bij de dorpen en geef ze een groene  
      rand. 
2.   Koppel de ecologische hoofdstructuur en de Nieuwe Hollandse  
      Waterlinie aan de groen-blauwe dooradering van het cultuurland- 
      schap. Onderzoek daarbij de mogelijkheid voor marktconforme  
      betaling voor groene en blauwe diensten.
3.   Koppel de historische karakteristiek aan enkele nieuwe land- 
      goederen op de oeverwal. Dat bevordert de leefbaarheid van  
      deze cultuurlandschappen.
4.   Pas voor ieder landschapsensemble een eigen bouwpakket van  
      spelregels toe voor het beschermen en ontwikkelen van:
      . gebiedseigen ‘parels’;
      . een karakteristiek netwerk van landschapselementen voor  
      mensen, planten en dieren;
      . karakteristieke ‘voor-wat-hoort-wat’-goederen als uitkomst van  
      nieuwe eigentijdse samenwerkingsverbanden tussen overheid,  

De visie stelt dat het stromenlandschap van de drie 
gemeenten een groene parel in het verstedelijkende 
Nederland is. 

Koester die parel en poets hem op door:
. die parel trots te tonen 
langs de bovenregionale stromen,
. de lokale historische stromen te beschermen en te 
versterken met nieuwe landschapselementen, 
. ontwikkelingsruimte te doorstromen met een 
robuuste groenstructuur. 

Nieuwe stromen door een groene parel!
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      boeren, burgers, buitenlui.
5.   Ga als gemeentes actief op zoek naar projecten in het landschap        
      en geef het goede voorbeeld door de richtlijnen in het bouw- 
      pakket te gebruiken.
6.   Inspireer en stimuleer mensen om aan te sluiten bij de land- 
      schapsvisie. Stimuleer projecten binnen thema’s.
7.   Zet een goede organisatie op om die projecten te helpen  
      organiseren en te communiceren. Onderzoek de mogelijkheden  
      van een  landschapsfonds, eventueel (op termijn) samen met  
      andere gemeenten in het rivierengebied.

Aan de slag!
Dit LOP schetst de ontwikkelingsrichting in verschillende delen van 
het landschap: waar kunnen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, 
waar moet openheid vooropstaan en waar kan het gebruik van het 
landschap breder worden voor recreatie, waterbeheer en natuur? 
Vanuit verleden en heden geeft dit LOP een toekomstbeeld van het 
landschap en het koppelt daar nieuwe, aansprekende landschapsele-
menten aan.
Elk landschapstensemble krijgt zijn eigen karakteristieke landschaps-
elementen.
Het zijn meestal elementen die hier historisch gezien thuis horen, en 
soms varianten daarop die aansluiten bij het hedendaagse gebruik 
van het landschap. 

Een voorbeeld van nieuwe mogelijkheden zijn nieuwe landgoederen. 
Die kunnen een belangrijke impuls geven aan het landschap, maar dan 
moeten ze wel aan een aantal eisen voldoen en niet alleen bedoeld 
zijn voor snel gewin of als luxe villa. Ze moeten ook ten goede komen 
aan het landschap en de gemeenschap daaromheen. Iets soortgelijks 
geldt voor nieuwe functies van oude agrarische bebouwing.
Er is een sterk groeiende belangstelling voor het ‘verhaal’ achter 
landschapselementen. Het zijn de ‘parels’ in het landschap – schatten 
die je moet bewaken.
Mensen van buiten maar vooral ook mensen uit de dorpen en de 
steden in de drie gemeenten willen struin-, wandel- en fietsroutes, 
die niet alleen over het boerenland gaan, maar ook landschappen 
aan elkaar koppelen. Zoek naar de plaatsen waar dat moet en kan, 
zodat de recreant van buiten en de dorpsbewoner het landschap niet 
alleen maar voorbijrijden, maar bijvoorbeeld de uiterwaarden ook ‘in’ 
kunnen.
Een belangrijk aandachtspunt in alle projecten is water: in allerlei 
vormen is water voorhanden in het gebied, van kwel tot rivier. Water 
is er soms te veel en soms te weinig. Hoe zorgen we dat de natuur-
lijke capaciteit van het landschap tot buffering en filtering hersteld 
wordt, liefst gecombineerd met andere functies: recreatie, ecologie, 
cultuurhistorie?

Werkboeken
Als brug tussen de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma 
bevat dit LOP voor elk landschapsensemble een apart werkboek, de 
ensembleboeken. De werkboeken zijn bedoeld voor degenen in de 
gemeenten die beroepsmatig betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikke-
lingen in brede zin in het buitengebied, maar ook initiatiefnemers van 
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projecten in het landelijk gebied kunnen er hun voordeel mee doen en 
er inspiratie uithalen. Het boek biedt handreikingen voor het ontwik-
kelen en begeleiden van dergelijke ontwikkelingen en projecten. Elk 
werkboek bevat de volgende onderdelen: 
. de visie voor het landschapstype; 
. doelen vanuit het beleid en vanuit de mensen in het gebied; 
. de bestaandewaardekaart;
. de uitwerking van het LOP in tekst en op kaartbeeld, algemeen en 
per functie in het landschap; 
. de mogelijke landschapselementen in de vorm van een bouwpakket 
voor punt-, lijn- en vlakelementen.

Uitvoeringsprogramma
Het LOP wordt geconcretiseerd in het uitvoeringsprogramma. Daarin 
staat een hele reeks projecten thematisch beschreven. Een groot 
deel van deze projecten is door inwoners van Geldermalsen, Linge-
waal en Neerijnen aangedragen. Sommige projecten zijn klaar voor 
uitvoering, andere nog niet, bijvoorbeeld doordat de financiering nog 
niet rond is. Toch staan deze in het uitvoeringsprogramma, zodat 
flexibel ingespeeld kan worden op kansen die zich voordoen.
Het uitvoeringsprogramma kan ieder jaar aangepast en aangevuld 
worden met nieuwe projecten die in de visie van het LOP passen. Alle 
projecten zijn begroot en geprioriteerd. Voor het benodigde geld zijn 
vele bronnen aangegeven: zowel bestaande middelen of subsidiere-
gelingen, als te werven fondsen bij belanghebbenden en betrokkenen. 
Hierbij hebben de gemeenten een belangrijke rol. De opzet van een 
landschapsfonds is een lonkend perspectief, niet alleen voor de 
gemeenten, maar wellicht in latere instantie voor het hele rivieren-
gebied. Het ministerie van LNV en de provincie geven in de loop van 
2007 duidelijkheid over de mogelijkheden voor zo’n fonds.

Wat kunnen we met dit plan?
Dit plan is vooral bedoeld om mogelijkheden laten zien. Het zegt niet 
wat niet mág, het zegt wat er allemaal kán. Voor allerlei initiatieven 
zijn vergunningen of toestemmingen nodig, niet omdat dat in dit LOP 
staat, maar bijvoorbeeld vanwege een gemeentelijk bestemmings-
plan. Die gemeente heeft met dit LOP een toetsingsinstrument, maar 
vooral ook een basis om met initiatieven van burgers, ondernemers 
en organisaties mee te denken en te sturen: ‘Als u uw plan nou zus of 
zo uitwerkt, komt het ook ten goede aan het landschap.’
Het belangrijkste doel van dit LOP is een stimulans te bieden aan het 
vormgeven van een landschap waarin mensen zich thuis voelen, in het 
historisch cultuurlandschap van de moderne samenleving in dit deel 
van het rivierengebied.
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2  Het landschap uiteengelegd 

2.1  |  Afbakening

Dit landschapsontwikkelingsplan heeft het landschap in brede zin van 
de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen als ontwerp. In 
het oosten wordt de grens gevormd door de Linge en de grens met 
Tiel. De zuidgrens ligt in het midden van de vaargeul van de Waal. Het 
plangebied wordt in het westen begrensd door de Dalemse Zeiving, 
de A15, de Linge en de Diefdijk. De noordgrens loopt van de Diefdijk 
door het midden van de Culemborgerwaardkom naar de Linge.

Centraal gelegen tussen Randstad, de Brabantse stedenrij op het 
zand en Knooppunt Arnhem-Nijmegen liggen de gemeenten Gelder-
malsen, Lingewaal en Neerijnen. Dit westelijk deel van de Betuwe 
kent een keur aan landschappelijke verschijningsvormen, waarin de 
vroege en recente historie van het rivierenland doorklinkt. Het is een 
modern ingericht cultuurlandschap met goede economische basis 
voor de toekomst én bijzondere natuur- en landschapswaarden.

De drie gemeenten delen samen één aangesloten landschap aan de 
waterstromen Waal en Linge met dorpen op de oeverwallen, tussen 
uiterwaarden en de komkleigebieden van Tieler- en Culemborger-
waard. Er gaan ook nieuwe stromen door dit landschap. Opvallend 
zijn enkele bovenregionale verkeersstromen, de snelwegen en 
spoorlijnen. Belangrijke drijvende krachten achter de ontwikkeling 
van dit landschap zijn daarnaast vooral de mensen die tegenwoordig 
als agrariër, natuurvorser, recreant, inwoner, scholier of sportieveling 
door het landschap bewegen. In de toekomst vormt het waterbeheer 
een ontwikkeling om rekening mee te houden door de plaatselijk 
grote gevolgen voor het landschap.

Topografische kaart met de gemeentegrenzen van 
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
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Doorsnede van het rivierengebied voor de occupa-
tie door de mens

Doorsnede van het rivierengebied na de occupatie 
door de mens

2.2  |  De ondergrond
  

2.2.1 Het ontstaan van het gebied
Tijdens het Saalien, de laatste ijstijd waarbij het landijs tot in Ne-
derland kwam, dwong de ijsmassa de rivieren naar het westen af te 
stromen. Vanaf de ijstijd tot aan het Vroeg-Holoceen (zo’n 8000 jaar 
geleden) werd in het rivierengebied een dik pakket grindrijke, grove 
zanden afgezet. Bij het smelten van sneeuw en ijs in het voorjaar 
werd in korte tijd veel water afgevoerd, waarbij ook veel sediment 
werd verplaatst. De rivierbeddingen werden hiermee snel opgevuld, 
waardoor het water een nieuwe weg moest vinden en een systeem 
van verwilderde of vlechtende watergeulen ontstond. In de zomer 
lag een groot deel van de dalbodem droog en had de wind vat op het 
materiaal, zodat deze winderosie een bron was voor dekzanden en 
rivierduinen elders in het land. 

Het warmere klimaat van het Holoceen leidde tot rustigere wateraf-
voeren en veenvorming uit de rietlanden en bossen. De opbouw van 
het oeverwallen- en kommensysteem is een gevolg van het afzettings-
mechanisme van de meanderende rivier. Deze stroomde doorgaans 
in een enkele, betrekkelijk nauwe geul, die bij een geringe toename 
van de afvoer buiten de bedding trad. Het grovere materiaal kwam 
hierbij direct tot afzetting, terwijl ver van de bedding de stroming 
langzamer werd en alleen het fijnste materiaal tot bezinking kwam 
(zware klei). Een dichtgeslibte bedding met oeverwallen worden een 
stroomrug genoemd. Na de bedijking in de 12de eeuw lagen de 
rivierbeddingen vast, maar kwam het rivierwater nog regelmatig in de 
kom. Wielen en overslaggronden zijn hiervan overgebleven.

2.2.2 De geomorfologie en hoogte
De rivieren hebben sporen achtergelaten in de ondergrond, onder 
andere in verschillende zandbanen (zie onderstaande kaart). Deze 

Hoogtekaart

Het landschap houdt niet op bij de grenzen, zodat ook wordt gekeken 
naar de invloed van omliggende gemeenten, zoals Tiel en Gorinchem. 
Ook het water stopt niet bij de grenzen, maar stroomt van hoog naar 
laag door het plangebied.

De gemeente Lingewaal kende in mei 2006 10.801 inwoners op zo’n 
54,59 km², wonend in de kernen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk 
en Vuren. 

De gemeente Geldermalsen kende in juni 2006 26.253 inwoners op 
zo’n 100,00 km², wonend in de kernen Acquoy, Beesd, Buurmalsen, 
Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt, 
Tricht.

De gemeente Neerijnen kende in mei 2006 11.528 inwoners op zo’n 
73,01 km², wonend in de kernen Est, Haaften, Heesselt, Hellouw, 
Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Tuil, Varik, Waardenburg.

De Waal
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verschillen zijn in het traditionele landgebruik nog goed te herken-
nen, bijvoorbeeld door de ligging van boomgaarden en akkers. Aan 
de oostkant van het plangebied, in de gemeente Neerijnen, zijn veel 
zandbanen (of stroomruggen) te vinden en liggen ze dichter aan de 
oppervlak dan aan de westkant. Doordat hier meer afzettingsmate-
riaal van de rivieren lag, heeft de Linge hier ook een dieper gelegen 
geul ingesleten. 
De gave kom van de Culemborgerwaard met nog maar weinig be-
bouwing en de gehele Lingeloop hebben een belangrijke aardkundige 
waardering gekregen (zie kaart rechts).  

Naar het westen toe liggen de rivieren met uiterwaarden hoger dan 
de omliggende kommen. Dit verschil kan oplopen tot enkele meters.
Van oost naar west kent het gebied een hoogte van 4,5m +NAP bij 
Ophemert, 3,5m +NAP bij Est, 2,5m + NAP bij Meteren, 1,5m +NAP 
bij knooppunt Deil, 0,5m +NAP bij Leuven, 1,2m +NAP bij Vuren en 
0,1m -NAP ten zuiden van het Lingebos. De kom is dus letterlijk een 
kom met in het centrum het laagste punt en naar de randen oplo-
pend. Bij de dijkdoorbraken die in het gebied voorkwamen, stroomde 
het water door de kom naar het westen tot aan de Diefdijk. Deze 
slaperdijk hield het water buiten het gewest Holland, al blijkt uit de 
grote wielen in deze dijk dat dit niet altijd lukte.

2.2.3 Bodem
Zoals de naam al zegt is het rivierenland gevormt door de rivieren. De 
rivieren hebben hun sporen achtergelaten in dit landschap. Dicht bij 
de meanderende waterloop werd fijn zand afgezet (zavel, licht groen) 
en in de kommen bezonk de klei (bruin-groen). Doordat de bodems 
naar het westen steeds meer zware klei bevatten, waarschuwde  
men voor de moeizame bodembewerking met het gezegde “Tiel is 
niet viel, Bommel is rommel en hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het 
wordt.” De Linge heeft gezorgd voor een brede oeverwal aan weers-
zijden van haar waterloop. Naar het westen toe worden de oeverwal-

Zandbanen
 

 Antropogeen verstoord
 Ondoorl.mat.dikte 9-10 m
 Ondoorl.mat.dikte 8-9 m
 Ondoorl.mat.dikte 7-8 m
 Ondoorl.mat.dikte 6-7 m
 Ondoorl.mat.dikte 5-6 m
 Ondoorl.mat.dikte 4-5 m
 Ondoorl.mat.dikte 3-4 m
 Ondoorl.mat. dikte 2-3 m
 Ondoorl.mat.dikte 1-2 m
 Ondoorl.mat.dikte 0-1 m
 Doorl.mat.top 3.0-6.0 m-mv
 Doorl.mat.top 2.0-3.0 m-mv
 Doorl.mat.top 1.5-2.0 m-mv

 Doorl.mat.top 1.0-1.5 m-mv
 Doorl.mat.top < 1.0 m-mv

Aardkundige waarden
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len van de Linge en Waal smaller. In het gebied ten oosten van de 
Diefdijk is al een dunne veenlaag in de ondergrond aanwezig die naar 
het westen toe dikker wordt.   

Op de bodemkaart is het patroon goed zichtbaar van een geleidelijke 
overgang van drogere zandgronden naar nattere kleigronden. Op de 
hogere gronden vestigden zich de bewoners van het rivierengebied 
en zijn de dorpen ontstaan. De akkers en boomgaarden werden op 
de oeverwallen en stroomruggen aangelegd. De kommen werden 
later ontgonnen en in gebruik genomen als weide- en hooiland. Op 
de meest moerassige plekken brachten eendenkooien en grienden 
nog enig profijt. Doordat de kommen veelal te nat waren om goed te 
begaan, lagen de dorpen op de oeverwallen redelijk geïsoleerd. Pas 
na de ruilverkavelingen in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw zijn 
ook de kommen volledig ontsloten.

Door de rivierloop is de richting van het gebied sterk oost-west geori-
enteerd. Op regionale schaal is het landschap van de drie gemeenten 
op basis van de bodemkaart in globaal zeven zones op te delen:
. De Waal en haar uiterwaarden;
. De oeverwallen met de dorpen en boomgaarden langs de Waal;
. De grote, open kom van de Tielerwaard; 
. De stroomruggen en kleine kommen met Meteren en Est in het 
oosten;
. Het lint van de Linge met smalle uiterwaarden, dorpen en boomgaar-
den, van Spijk naar Geldermalsen;
. De grote, meer besloten kom van de Culemborgerwaard met de 
broekbossen en grienden.

Grondwatertrappen

 onbekend
 water
 Gt I
 Gt II
 Gt II*
 Gt III
 Gt III*
 Gt IV
 Gt V
 Gt V*
 Gt VI
 Gt VII
 Gt VII*

Bodemkaart
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2.2.4 Het watersysteem

2.2.4.1 De Waal en Linge
Zowel de Waal als de Linge maken deel uit van de Rijndelta, maar ze 
verschillen sterk van aard. De Waal is de grootste rivier van Neder-
land en een belangrijke vaarroute voor de beroepsvaart. De Linge is 
een lange, kronkelinge rivier met een grote recreatieve aantrekkings-
kracht. De Waal is grootschalig, robuust en soms onheilspellend. De 
Linge is kleinschalig, natuurlijk en rustig. 

2.2.4.2 Waterlopen
Culemborgerwaard
Waterafvoer en aanvoer vindt vrijwel uitsluitend plaats via de Linge. 
Dit water wordt voor de Culemborgerwaard via het gemaal ‘De Nieu-
we Horn’ bij Leerdam op de Linge geloosd. Aanvoer vindt plaats vanaf 
de oostelijke grens van het gebied en via inlaten vanuit de Linge.

In het deelgebied Lek en Linge ligt een dicht stelsel van sloten, kleine 
en grote weteringen en een groot aantal geïsoleerde wateren (wielen 
en veengaten). De waterkwaliteit is over het algemeen van het laagste 
ecologische niveau. De oorzaak hiervoor is een complex van facto-
ren waaronder de belasting met milieuvreemde stoffen en een niet 
optimale inrichting en beheer van de watergangen.
In vele watergangen in dit deelgebied bevindt zich in grote hoeveelhe-
den bagger, waarvan een deel is verontreinigd. 

Maatregelen op het gebied van de bestrijding van wateroverlast 
lijken op korte termijn niet noodzakelijk in deelgebied Lek en Linge. 
Op de langere termijn zouden zich opnieuw problemen in met name 
het bemalingsgebied van ‘De Horn’ kunnen voordoen. De trits eerst 
vasthouden, daarna bergen en dan pas afvoeren, zal in de planvor-
ming moeten worden toegepast, ook om verdroging van natuur en 
landbouw in de zomer te voorkomen.

Tielerwaard
Het deelgebied ‘Tielerwaard’ ligt op de overgang van het rivierenland-
schap naar het Hollandse, centrale veenweidegebied. Dit westelijk 
deel van de Tielerwaard vormt het grootste aaneengesloten komge-
bied van Gelderland. De diepere ondergrond bestaat evenals in de 
rest van het Rivierengebied uit grofzandig materiaal daterend uit het 
Pleistoceen.
Vanuit de Linge vindt aanvoer en afvoer van water plaats. Het ooste-
lijk deel van de Tielerwaard loost in de afvoersituatie onder vrij verval 
op de Linge. Gemaal ‘De Laar` in Gellicum en gemaal ‘Broekse Sluis’ 
in Spijk bemalen het westelijk deel van de Tielerwaard. Op een aantal 
plaatsen wordt water vanuit de Linge ingelaten. In het oostelijk deel 
gebeurt dit via een aantal inlaatgemalen, in het westelijke deel kan dit 
onder vrij verval. 

Binnen dit deelgebied is een aantal natuurterreinen met een eigen 
peilbeheer aanwezig, zoals het gebied langs de Zuiderlingedijk en het 
Broek bij Waardenburg. Deze natuurterreinen bestaan uit waardevolle 
moeras- en graslandvegetaties, die een aangepast waterbeheer 
vragen.

Kans op wateroverlast bij bouwen 

 Grote kans op problemen
 Kans op problemen
 Neutraal
 Geschikt

Stroomgebieden

Hydrologische beinvloedingsgebieden
 Gebieden met hoge grondwaterstand
 Kwelgebieden
 Uiterwaard

Watersysteem
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Binnen het gebied bevindt zich een aantal geïsoleerde wateren (veelal 
na een dijkdoorbraak ontstane wielen).  
De waterkwaliteit in de Tielerwaard is veelal van het laagste ecolo-
gisch niveau, hetgeen onder meer te wijten is aan de belasting vanuit 
diffuse bronnen en puntbronnen.

Studies en praktijkervaring hebben aangetoond dat het westelijk deel 
van de Tielerwaard kwetsbaar is voor wateroverlast. Gelet op de 
prognoses die wijzen op de toename van neerslagintensiteiten, ver-
anderend ruimtegebruik, bodemdaling en zeespiegelstijging verdient 
deze problematiek veel aandacht. Het reactiveren van het concept 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan overeenkomen met de 
mogelijke wens van een grotere bergingsbehoefte. In vergelijking met 
het deelgebied ‘Lek en Linge’ zijn de mogelijkheden voor functiecom-
binaties in de Tielerwaard minder kansrijk. Reden hiervoor is dat de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie zich aan de benedenstroomse zijde van 
dit deelgebied bevindt. Bovenstrooms tussen Est en Ophemert is wel 
een zoekgebied voor retentie aangewezen, maar hier is besloten naar 
maatregelen binnen het bestaande watersysteem te zoeken in plaats 
van een andere gebiedsinrichting. 

Linge
Het westelijk gedeelte van het Lingegebied (Beneden-Linge) wordt ge-
rekend tot het ‘perimariene’ gebied. In dit gebied komen veengronden 
en klei op veengronden voor. De Linge tussen Doornenburg en Tiel is 
gegraven, terwijl de Linge benedenstrooms van Tiel op een natuurlij-
ke wijze is ontstaan. Het totale stroomgebied van de Linge heeft een 
oppervlak van circa 74.000 ha. De Linge verzorgt de aan- en afvoer 
van oppervlaktewater voor dit gebied.

De uiterwaarden van de Beneden-Linge (Geldermalsen-Gorinchem) 
worden, in verband met de vereiste waterstand op het Merwede 
kanaal, gebruikt voor de tijdelijke berging van overtollig water.

De waterkwaliteit in de Linge is over het algemeen matig (laagste 
ecologische niveau) in de Boven-Linge tot voldoende (hoogste eco-
logisch niveau) in de Beneden-Linge. In de Beneden-Linge is in 1999 
een verbetering opgetreden ten opzichte van de jaren daarvoor. De 
grootste kwaliteitsbepalende factor blijkt de belasting met organi-
sche stof te zijn.

Maatregelen betreffen onder andere om het creëren van voldoende 
berging (in en buiten het systeem) zodat met instandhouding van de 
bestaande gemaalcapaciteit in 2015 nergens in het gebied ten ge-
volge van overtollige neerstag en kwel wateroverlast ontstaat. Door 
verlaging van kaden in het winterbed van de Beneden-Linge zal het 
gebruik van de boezem tussen Geldermalsen en Gorinchem worden 
geoptimaliseerd.

Waterloop tussen kasteel Heukelum en Nieuwe 
Zuider Lingedijk
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2.2.4.3 Grondwater 
Het grondwaterverloop volgt in grote mate de bodemkaart met inzij-
ging op de oeverwallen en kwel in de kommen. 

In de zuidwestelijke oksel van knooppunt Deil, in het komgronden-
reservaat ‘het Broek’ vindt drinkwaterwinning plaats, waarbij een 
25-jaars beschermingszone geldt rond het gebied. Om de natuur-
waarden van Het Broek niet te schaden door verdroging, wordt een 
deel van het opgepompte water in het natuurgebied gebracht. 

Ook enkele andere natte natuurgebieden worden bedreigd door 
verdroging, omdat de omliggende (landbouw)gronden dieper worden 
bemalen. Enkele natuurterreinen langs de Diefdijk, Linge en Nieuwe 
Zuider Lingedijk vallen hieronder (zie kaart verdroogde natuur). 

 verdroogde natte natuurparel
 verdroogde natte natuur
 natte parel
 natte natuur

Verdroogde natuur

 

 infiltratie (sterk)
 infiltratie (matig)
 intermediair
 kwel (matig)
 kwel (sterk)

Kwel-infiltratie



HET LANDSCHAP VAN GELDERMALSEN, LINGEWAAL EN NEERIJNEN20  |

2.3 | Levend landschap: de ecologie
     

2.3.1 Natuur en milieu
Door de geleidelijke overgang van oeverwallen en stroomruggen naar 
nattere komgronden kent het rivierengebied veel natuurlijke differenti-
atie. Daarbij speelt het water altijd een belangrijke rol. Het natuurge-
bied De Regulieren, een tijdens de ruilverkaveling gevormd reservaat 
van grienden, populierenbossen en graslanden, is hier een goed 
voorbeeld van. De natuurwaarden komen hier echter niet optimaal tot 
ontwikkeling door de te diepe ontwatering en door het relatief een-
zijdige beheer van de populierenbossen, gericht op houtproduktie. 
Andere belangrijke natuurterreinen liggen langs de Diefdijk, de Linge 
en de Nieuwe Zuider Lingedijk. Ten slotte maar niet onbelangrijk zijn 
de grote uiterwaarden langs de Waal die in het kader van Ruimte voor 
de Rivier transformeren en in natuurwaarde stijgen.

Het (historische) cultuurlandschap met eendenkooien, grienden, wei-
devogelgebieden, landgoedbossen en hoogstamboomgaarden brengt 
een extra dimensie met zich mee. 

Hieronder de enkele belangrijke natuurgebieden:

De regulieren
De Regulieren bestaan uit populierenbossen, wilgengrienden en 
hooilanden op oude komkleigronden, versnipperd over het gebied 
gelegen. In het gebied liggen twee oude eendenkooien. Het gebied is 
voor het grootse deel potentieel A-locatie voor het Elzenrijk Essen-
Iepenbos. In de bloemrijke graslanden pleisteren veel weidevogels en 
eenden. Heikikker en krabbescheer komen voor.

Door het slaan van kwelpijpen is de waterkwaliteit in het gebied 
sterk verbeterd. Flora en fauna reageren hier sterk op. Het terrein 
wordt deels beheerd als hooiland, deels als bos. De provincie acht 
bosuitbreiding noodzakelijk om op lange termijn een natuurlijk bos te 
ontwikkelen.

Komgrondenreservaat Deil, Het Broek 
Hier liggen bloemrijke, schrale hooilanden met in de sloten planten 
die op kwel wijzen, zoals holpijp en waterviolier. Ganzen zijn aanwezig 
in de winter. Er liggen ook eendenkooien, kooibossen en grienden in 
het gebied, in beheer bij Staatsbosbeheer.

Het reservaat ligt naast een waterwinning, die van invloed is op het 
natuurreservaat. Met het storten van schoon kalkrijk water worden de 
gevolgen van de waterwinning gecompenseerd. 

Benedenloop Linge 
Hier zijn moeras en nat grasland met moerasvogels en sprinkhanen 
te vinden. Een bonte afwisseling van grienden, doorbraakwielen, 
vochtige graslanden en moerassen, afgetichelde graslanden, klei- en 
zandputten. Het is een pleisterplaats voor trekvogels en een belang-
rijke verblijfplaats voor wintergasten. 

Het ca. 210 ha grote natuurgebied De Regulieren in 
beheer van het Gelders Landschap. 
(http://www.gelderslandschap.nl/)
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In de moerassen zitten soorten als baardmees, blauwborst, riet-
zanger en roerdomp. De kleine wateren (sloten en poelen) zijn een 
voortplantingsplaats voor de kikker, padden en salamanders. De bos-
sen bestaan voornamelijk uit grienden. De Lingeoevers zouden een 
belangrijke rol kunnen spelen als ecologische verbindingszone voor 
trekkende dieren en in mindere mate voor verspreiding van planten. 

De grondeigenaren en vele toeristen met boten kunnen de natuur-
waarden bedreigen door golfslag of door aan te leggen in rietkragen 
en daarbij de broedvogels te verstoren en zeldzame oeverplanten 
te vertrappen. Op enkele plekken is beschoeiing in de Linge aange-
bracht om deze verstoring te voorkomen. Het moerasbos kan na 
vernatting weer rietland of zeggemoeras worden.

Nieuwe Zuider Lingedijk 
Hier liggen rietmoerassen, moerasbos van zwarte els en wilg en nat 
elzenbos, afgewisseld met halfnatuurlijke gras- en hooilanden. Recent 
is een vernattingsproject uitgevoerd: water kan nu vanuit een kleiput 
opgepompt worden, zodat geen vervuild water van buiten ingelaten 
hoeft te worden. Als gewenst beeld geldt ook hier rietland en zegge-
moeras. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer. De naastgele-
gen terreinen van het Lingebos en de forten Asperen en Nieuwesteeg 
zijn eveneens in eigendom van Staatsbosbeheer.

Rijswaard Neerijnen 
Deze locatie betreft een aantal geïsoleerd liggende grienden en 
doorgeschoten schietwilgenbos in de uiterwaarden. De a-locatie is 
vanwege de potenties voor zachthout-ooibos en hardhoutooibos en 
het op de metershoge oude stoven voorkomen van bijzondere epify-
tenvegetatie met een aantal rode-lijst soorten van groot belang.  

Dit gebied vraagt wel goed beheer, waaronder het hakken van de 
stoven, zodat deze niet uiteenvallen en het gewenste milieu van de 
waardevolle epifyten in stand blijft. Uitbreiding van het bosareaal is 
eveneens nodig om een natuurlijke instandhouding te garanderen. 

2.3.2 Beplanting
In het hele landschap van de drie gemeenten is de beplanting zeer 
gevarieerd en sterk verbonden met de (natte) ondergrond. Door 
het verloop van de hogere zandgronden naar de lagere kleigronden 
komt de gradatie in de verschillende typen beplantingen terug. In 
de kommen komen natte broekbossen met es, iep, els, populier en 
wilg voor, soms als restant van een kooibos of griend. In de uiter-
waarden komen grienden en fruitboomgaarden naast elkaar voor. Op 
de oeverwallen staan droogteminnende soorten als walnoot, linde 
en beuk, met schitterende exemplaren op bijvoorbeeld landgoed 
Mariënwaerdt. Als wegbeplanting in de geruilverkavelde kommen 
domineert de es, met een enkele populieren-, walnoot- of iepenlaan 
als accent. Op de oeverwallen mist veelal de wegbeplanting, maar 
dit wordt gecompenseerd door de windhagen, boomgaarden, kleine 
(landgoed)bossen en erfbeplanting.

Hydrologische beinvloedingsgebieden 

Natte landnatuur
 natte natuurparel 
 natte natuur 

Verweven landnatuur
 landbouw met natte landnatuur

Bescherming natte landnatuur

 Beschermingszones natte landnatuur

Het ca. 300 ha grote natuurgebied tussen Waar-
denburg en Neerijnen in beheer van het Gelders 
Landschap. (http://www.gelderslandschap.nl/)



HET LANDSCHAP VAN GELDERMALSEN, LINGEWAAL EN NEERIJNEN22  |

Traditioneel werden de erven van boerderijen beplant met planten en 
bomen die duidelijk een functie hadden. Ze varieerden in tijd en naar 
geloofsovertuiging; uitbundig of meer ingetogen. In de voortuin stond 
soms een boom (veelal solitaire beuk of linde) met een bloemen- of 
kruidentuin. Vaak werden bomen voor de gevel geleid, zoals leifruit-
bomen of leilinden. Achter of naast het huis was een klein perceel 
ingericht voor een tiental hoogstamfruitbomen. Rond het hele huis-
perceel liep veelal een doornenhaag om vee en wild buiten te houden, 
bijvoorbeeld meidoorn. Later werd ook wel liguster gebruikt. Om het 
fruit tegen wind en regen te beschermen werden boomgaarden vaak 
omgeven door windsingel van bijvoorbeeld els. Later fungeerden deze 
windsingels ook om schadelijke sproeimiddelen binnen de boomgaard 
te houden. 

Het beeld van de wegbeplanting wordt momenteel nog sterk bepaald 
door de beplanting vanuit de ruilverkaveling met populier, es, wilg 
en enkele walnoot. De dominante richting van de wegbeplanting in 
de Tielerwaard verschilt per gebied: in de gemeenten Lingewaal 
en Neerijnen is deze voornamelijk oost-west georiënteerd en in de 
gemeente Geldermalsen voornamelijk noord-zuid.   

De open kom van de Tielerwaard oogt vrij monotoon en eindeloos, 
waar je het gevoel krijgt altijd tegen de wind in te fietsen. Ze staan 
daarmee sterk in contrast met de oeverwallen, die een uitzicht vanaf 
de grillig lopende dijken op een mozaïek aan verschillende kleuren en 
vormen bieden.

Landschapsplan bij de ruilverkaveling in de jaren ‘60

Spreiding van de beplanting in het plangebied

Een weg door de open kom van de Tielerwaard
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Kaart 1839-1859 met daarom een indicatie waar 
dijken, achterkaden en zijkades (zijdwenden of 
zeivingen) lagen.

2.4 | De occupatielaag: menselijk gebruik

Historische kaart 1773

2.4.1 | Ontginningsgeschiedenis en cultuurhistorie
Ondanks dat het rivierengebied een woelige plek was om te wonen, 
gaat de bewoningsgeschiedenis ver terug. Zo wijzen recent onder-
zoek ten zuiden van Geldermalsen alswel de naam Tricht zelfs op 
Romeinse bewoning. Aan het eind van de Karolingische tijd bestonden 
al vrij grote akkercomplexen op de bovenste delen van de stroomrug-
gen, die te vergelijken zijn met de esontginningen op de zandgron-
den. De rest van het land was onverkaveld of zelfs ontoegankelijk: ‘op 
de hellingen van de stroomruggen lag gemeenschappelijk hooi- en 
weiland, terwijl in de kommen zich woeste grond bevond, die alleen ’s 
zomers werd beweid.’
In eerste instantie ontstonden strookvormige verkavelingen dwars op 
de hoogtelijnen. Bij collectieve ontginning kon eveneens een blokver-
kaveling voorkomen, die als gevolg van en zo rechtvaardig mogelijke 
verdeling tot sterke bezitsspreiding kon leiden. Als gevolg van erfde-
ling kon dit leiden tot mozaïekverkaveling. De kenmerkende kromak-
kers waren een gevolg van de Middeleeuwse ploegmethode.

Om de wateroverlast vanuit de buurnederzetting te voorkomen 
werden dwars op de rivier kaden of zijdwenden aangelegd. Daarop 
volgde de aanleg van een achterkade die het water uit de kom diende 
tegen te houden. Dikwijls werd pas later een kade langs de rivier 
aangelegd, omdat de stroomrug al hoger lag. Doordat nu het gebied 
aan alle kanten door kaden was omringd, ontstonden de zelfstandig 
gereguleerde dorpspolder.
Rond de elfde eeuw startte men met de bouw van rivierdijken en 
rond 1300 waren de dijkringen overal gesloten. Doordat de rivier nu 
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Kaarten van de oude gemeenten in 
1867: Beesd, Varik en Vuren.  
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opgesloten zat tussen de dijken en daar bij hoog water flink werd 
opgestuwd, teisterden dijkdoorbraken en overstromingen het gebied 
veelvuldig. Wielen, verhalen van verdronken dorpen en overslaggron-
den zijn de stille getuigen. Door het overstromingsgevaar werden 
boerderijen op van nature hoger gelegen gronden of opgehoogde 
woonheuvels, zogenaamde woerden, gebouwd. Dorpen clusterenden 
veelal samen tegen de dijk, waardoor veel dorpen het karakter van 
een dijkdorp kregen. 

In de 19de eeuw kwam door de industrialisatie de fruitteelt sterk tot 
bloei. De oorspronkelijke hoogstamboomgaarden zijn door landbouw-
subsidies grotendeels vervangen door laagstamboomgaarden of 
verdwenen.

Op de oeverwallen en (fossiele) stroomruggen waren de nederzet-
tingen ontstaan. Zo ook langs de Linge en Waal, waar de dijkdorpen 
bijna in elkaar doorlopen. Er zijn twee vormen te onderscheiden: het 
gestrekte en het concentrische dorp. Onder de eerste vorm vallen 
dorpen als Beesd, Deil, Erichem, Meteren, Rumpt, Waardenbrug en 
Geldermalsen. Deze hebben een planmatig karakter van parallelle we-
gen (voor- en achterstraat) met daaraan huizen, en zijn waarschijnlijk 
recenter dan de concentrische dorpen. Deze concentrische dorpen 
hebben soms een brink en ‘rondweg’. Enspijk, Tricht, Buurmalsen en 
Est hebben min of meer dit karakter. 
Daarnaast zijn er (in de 13e eeuw) gestichte steden om als politieke 
of economische machtsbasis te fungeren, waaronder Buren, Asperen 
en Heukelum. Hier lag naast de planmatig opgezette stad het kasteel 
van de landheer.

De rijkdom van de boeren was veelal af te lezen aan de boerderij. 
Vele fraaie exemplaren sieren het rivierengebied, in de kom op een 
terp, op de oeverwal of aan de dijk. Om de status te verhogen werd 
soms een gracht rond de boerderij  aangelegd, waar zwanen in 
zwommen en vee uit kon drinken. 
Ook zijn er veel restanten van (laatmiddeleeuwse) kastelen te vinden; 
soms rest alleen nog een gracht of naam, soms een monumentaal 
pand. Deil kende er zelfs zeven van dergelijke ridderhoven!

Tot in de jaren ‘30 van de vorige eeuw lag het rivierengebied (ruimte-
lijk en sociaal) vrij geïsoleerd. Vele pondjes verbonden de dorpen over 
de rivier, maar veelal was er enkel contact met de marktplaatsen. De 
dijken vormden de belangrijkste handelroutes. Daarnaast onderhield 
vaak elk dorp een eigen polder in het komgebied, met een eigen 
ontwateringssysteem en gescheiden door lage kades.

Het water vormde wel een belangrijke vorm van transport: de rivieren 
waren belangrijke verbindingen als ze niet droog stonden of bevroren 
waren. Dat het water voor transport een belangrijke route vormde, 
blijkt ook uit de Bisschopsgraaf die ’s winters tussen Culemborg en 
de Linge beter begaanbaar was dan de kleiwegen door de kom.
De aanleg van de Straatweg vanaf Culemborg via Geldermalsen naar 
Waardenburg (en verder) rond 1845 was een grote verbetering. Van 
west naar oost werd later door de Tielerwaard eveneens een weg 
van Gorinchem naar Tiel aangelegd, die later de basis vormde voor 

Historische geografie
Streekplan Gelderland, 2005.

Archeologische (verwachtings)waarden
Streekplan Gelderland, 2005.
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Het huis of kasteel te Enspijk Kasteelterreinen in Tuil

Het Hof te Tricht Grachten in Varik?

Bestaande, voormalige en mogelijke locaties van  kastelen in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op de kaart van ca. 1850.
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de A15. Het spoor Utrecht-Den Bosch werd rond 1868 aangelegd en 
vormde een belangrijke (sociale) ontsluiting van het rivierengebied 
met Utrecht en Brabant. Het spoor Gorinchem-Geldermalsen en 
Geldermalsen-Tiel is eveneens van rond deze tijd.

Een belangrijke industrie vond plaats in de uiterwaarden: de bak-
steenfabrieken. Grote delen van de klei in de uiterwaarden werd 
hiertoe afgegraven, gebakken tot stenen en via het water afgevoerd.

De landbouwkundige situatie werd in de 20ste eeuw verbeterd door 
de ruilverkaveling: Tielerwaard-West (stemming in 1958) en Lek en 
Linge (stemming in 1969). De kommen zijn door deze ruilverkavelin-
gen geschikt gemaakt voor de agrarische bewoning en bedrijfsvoe-
ring, welke zich van gemengd bedrijf naar (melk)veehouderij speciali-
seerde.
Daarmee werden een aantal historische lijnen uitgewist, maar werd 
de ruimte ook functioneel gescheiden met reservaten voor natuur, 
recreatieterreinen en provinciale ontsluitingswegen (zodat de hoofd-
route niet meer over de dijk liep).

Een aantal kernen binnen de huidige gemeenten vormden voorheen 
een eigen bestuurlijke eenheid. De steden Asperen en Heukelum 
waren gedurende de Middeleeuwen zelfstandige graafschappen en 
behoorden later tot (Zuid-)Holland. Samen met de oude gemeenten 
Vuren en Herwijnen vormen ze nu gemeente Lingewaal. In 1886 
bestonden ook nog de gemeenten Haaften, Waardenburg, Est en 
Opijnen, Varik en Ophemert, nu gemeente Neerijnen en de gemeenten 
Deil, Geldermalsen, Buurmalsen en Beesd, nu gemeente Geldermal-
sen. 

Topografische kaart van rond 1900
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2.4.2 Bijzondere verhalen en plekken

De rijke geschiedenis heeft een groot aantal volksverhalen opgele-
verd, waaronder dat van Faust in kasteel Waardenburg en Tuil als 
hoofdstand van het mysterieuze Teisterband. De vele verhalen zijn nu 
vaak nog maar slecht bekend, laat staan afleesbaar aan het land-
schap. 

Fysieke sporen in het landschap zijn eveneens talrijk. Kenmerkende 
historische elementen zijn bijvoorbeeld:
landbouw: 
. oude akkercomplexen met kromakkers en (meidoorn)hagen;  
. (hoogstam)boomgaarden (met windsingels);
. populierenbossen en grienden;  
. eendenkooien. 

waterstaat: 
. rivierdijken, zij- en achterkades, meidijken;
. wielen en andere doorbraakreleicten;
. bruggen, dammen, sluizen en poldermolens;
. sloten en weteringen.

verkeer: 
. dijkwegen;
. trekvaarten; 
. (rijks)wegen met bijbehorende wegbeplanting.

bewoning: 
. woonheuvels, bv. De Woerd en Gansheuvel ten noorden van de 
Linge; 
. oude boerderijen met erfbeplanting; 
. (voormalige) kastelen (bv. huis te Meteren, Palmestein en Ra-
vestein); 
. landgoederen (bv. Mariënwaerdt en Noordenhoek), kloosters en abt-
dijen (Klooster van Zennewijnen, Abtdij van Ophemert, Mariënwaerdt).

defensie: 
. forten en werken met verboden kringen;
. betonnen veldwerken en relicten veldstellingen;
. inundatiesluizen, -velden en -kanalen.

2.4.3 Nieuwe hollandse waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 19de eeuwse verdedigingslinie 
die van Muiden in Noord-Holland naar Werkendam in Noord-Brabant 
loopt. Zij bestaat uit een stelsel van inundatiekommen met daartus-
sen accessen die niet onder water konden worden gezet. Op deze 
accessen werden versterkingen aangelegd, zo ook rond de Linge.

In de gemeente Geldermalsen liggen o.a. Werk aan de Diefdijk, een 
klein fort uit 1880 dat de spoorlijn verdedigt, en Fort bij Asperen uit 
1845 dat de Linge en de inundatiesluizen verdedigt. Vooral de draai-
ende spoorbrug en de waaiersluizen in de Linge zijn unieke elementen 

Smalle, besloten percelen  langs de Diefdijk

Boomgaard met windsingel op Mariënwaerdt

Boerderij ‘De Woerd’ op een opgeworpen hoogte

Molen ‘De Vlinder’ langs de Linge
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van de waterlinie. In het Werk aan de Diefdijk wordt tegenwoordig 
gewoond en in het Fort bij Asperen is een kunstgallerij met drinkgele-
genheid gevestigd. 

Fort aan de Nieuwe Steeg en Fort bij Vuren liggen in de gemeente 
Lingewaal. Fort aan de Nieuwe Steeg is een groot fort uit 1878 dat 
prachtig gesitueerd ligt in de leegte van de Tielerwaard. In het fort 
heeft zich onlangs de stichting GeoFort gevestigd, met het doel het 
fort als museum open te stellen. Het Fort bij Vuren uit 1844 is ook 
een groot fort met toren, contrescarpgalerij, kazerne en unieke draai-
brug. De fortwachter woont op het fort en ontvangt mensen in zijn 
herberg en eet- en drinkgelegenheid. Beide forten worden gepacht 
van de eigenaar, Staatsbosbeheer.

De inundatievlakte was een open gebied, waarbij de verdediger goed 
zicht had over het veld. Dit veld stond blank met een halve meter 
hoog water en rond de ondoordringbare moeraszones vormde zich 
een watervlakte waarbij men niet zag waar de verraderlijke sloten 
liepen. 
Rond de forten lagen verboden kringen, het schootveld, waarbinnen 
niet anders dan in hout gebouwd mocht worden. Tussen de forten lag 
een stelsel van loopgraven, betonnen groepschuilplaatsen, tank-
grachten en versperringen.

De forten hebben nu allemaal een andere bestemming gekregen. 
Toch is er nog veel zichtbaar van de linie. Langs de Diefdijk zijn nog 
veel relicten te vinden en de openheid of ondoordringbaarheid ken-
merkt nog de inundatiekommen. 

2.4.4 Dorpen en boerderijen
Omdat de boerderijen van oorsprong op de hogere delen lagen, was 
de bebouwing geconcentreerd langs de dijken of op een brede oe-
verwal of stroomrug gelegen. Aan de lintdorpen als Spijk en Opijnen 
is dit nog goed te herkennen. Daarbij kan nog onderscheid worden 
gemaakt in de dijkwoningen die op gelijke hoogte met de dijk staan 
(bv. Rumpt, Hellouw, Deil, Enspijk, Beesd), de woningen die langs een 
straat parallel aan de dijk staan (bv. Opijnen, Varik) en de woningen 
die aan een straat haaks op de dijk staan (bv. Haaften, Neerijnen, Tuil, 
Buurmalsen, Tricht). Bij bijvoorbeeld Waardenburg, Neerijnen en Varik 
zijn delen van de dorpen door de rivier verslonden. Geleidelijk komen 
de dijkdorpen op steeds smallere oeverwallen te liggen, overgaand 
in de Hollandse dijklinten waar de achterkant van het perceel aan het 
veenweidegebied grenst. In het landgebruik rond de dorpsreeksen 
Ophemert, Waardenburg, Herwijnen en Vuren aan de Waal of Buurmal-
sen, Enspijk, Gellicum en Spijk aan de Linge zijn de smaller wordende 
oeverwallen goed te herkennen. 

Als de enige steden in het plangebied liggen Asperen en Heukelum 
tussen de hoge dijken in de bochten van de Linge. Ze hebben in 
tegenstelling tot de meeste dorpen geen organisch gegroeide struc-
tuur, maar een planmatige opbouw met middeleeuwse vestingwerken.  

Nieuwe Hollandse Waterlinie
(Kaart Provincie Utrecht)

Fort Asperen
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Op een enkele wind- of watermolen na stond er bijna geen bebouwing 
in de kom. In het oostelijk deel, op de stroomruggen van de gemeen-
te Neerijnen, lagen wel enkele hoeves, maar niet meer dan enkele 
tientallen. De dorpen Est en Meteren liggen als uitzondering niet aan 
het water, maar als soort esdorp te midden van bouwlanden. Est (en 
ook Buurmalsen) bezit ook een brink waar het vee werd verzameld 
voordat het naar de gemeenschappelijke weiden ging.

De meeste kernen hebben in de tweede helft van de vorige eeuw 
een uitbreidingswijk gekregen vanaf de dijk richting de kom. Alleen 
Geldermalsen is verder uitgedijd tot een subregionaal centrum met 
voorzieningen. Voor speciale voorzieningen is men aangewezen op 
steden als Tiel, Culemborg, Zaltbommel en Gorinchem of nog verder 
Den Bosch en Utrecht.

In de kom zijn zogenaamde boerderijstraten aangelegd, waarbij de 
boerderijen op regelmatige afstand van elkaar aan een globaal oost-
west georiënteerde weg liggen. 

Verplaatsing van de boerderijen in het kader van de 
ruilverkaveling Tielerwaard-West
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2.4.5 Bedrijvigheid
Over het hele buitengebied van de gemeente zitten verschillende 
soorten bedrijvigheid verspreid zoals horeca, bouwbedrijven, tuin-
centra, metaalbewerking en adviesdiensten. Deze zijn voornamelijk 
geconcentreerd op de oeverwallen met een enkel bedrijf in de boer-
derijstraat in de kom. 

Tot voor kort waren er verschillende steenfabrieken actief langs de 
Waal. De betonfabriek in Vuren is hiervan nog een erfstuk. Tussen 
Waardenburg en Haaften liggen grote bedrijven op het gebied van 
(auto)verkoop en distributie. 

Bij Geldermalsen vormt de veiling een groot complex aan de westkant 
van de kern. Aan de oostkant liggen verschillende bedrijven waaron-
der een aantal grote distributiehallen.

Verspreid over het gebied bevinden zich nog verschillende bedrijven 
op het gebied van groenvoorziening, installatie en bouwnijverheid, 
dienstverlening en horeca. 

2.4.6 Landbouw
Het agrarische gebruik van het landelijk gebied wordt vooral bepaald 
door de grondgebonden gedrijven met een nadruk op de melkvee-
houderij en de fruitteelt. Maïsteelt komt hierdoor vergeleken met 
de zandgebieden weinig voor. Intensieve veehouderij van varkens, 
vleesrunderen of pluimvee en gemengt bedrijf komt eveneens voor. 
De glastuinbouw zit voornamelijk geconcentreerd bij Est en Tuil met 
enkele bedrijven langs de Waaldijk bij Haaften, Varik en Heesselt. 

In de LOP-gemeenten domineerd het grasland als grondgebruik met 
zo’n 58% tot 76%. De gemeente Lingewaal kent met 76% grasland 
het hoogste percentage. Hiernaast is 20% voor akkerbouw en 3% 
voor tuinbouw in gebruik. Neerijnen kent door haar bodem meer 
bouwlanden met 24% akkerbouw, 15% tuinbouw in open grond en 2% 
glastuinbouw. De resterende 58% is grasland. Geldermalsen zit met 
17% akkerland, 70% grasland en 13% tuinbouwland hier tussenin.

Uit CBS-gegevens blijkt verder dat er in de drie gemeenten 693 
landbouwbedrijven zijn, waarvan 36 akkerbouw, 254 tuinbouw en 
blijvende teelt (fruit), 343 graasdier (melkvee), 17 hokdier en 43 com-
binaties van typen. Weinig afwijkend van het landelijk en provinciaal 
gemiddelde, ligt de leeftijd van het bedrijfshoofd bij 13% onder de 40 
jaar, bij 38% tussen de 40 en 55 jaar en bij 49% boven de 55 jaar. De 
grootte van de bedrijven varieert sterk. In het rivierengebied ligt de 
gemiddelde bedrijfsgrootte op zo’n 7 tot 10 hectare. Bij een akker-
bouwbedrijf is dat 15 tot 20 hectare, bij een tuinbouwbedrijf 1 tot 2 
hectare, bij een blijvende teeltbedrijf 5 tot 7 hectare, bij een graas-
dierbedrijf 20 tot 30 hectare, bij een hokdierbedrijf 3 tot 4 hectare en 
bij combinaties 7 tot 30 hectare. 
Wat betreft grondgebruik nemen de fruittelers dus niet zoveel in be-
slag, omdat ze in vergelijking met de melkveebedrijven minder grond 
gebruiken. 

Verdeling van de bedrijven over het gebied: schei-
ding tussen agrarische bedrijven in de kom (groene 
stippen) en verschillende andere bedrijven op de 
oeverwal (blauwe en rode stippen). 
Bron: Provincie Gelderland.
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2.4.7 Recreatie

De gemeenten zijn door menig toerist reeds gevonden en betreden. 
De Linge is één van de gaafste en fraaiste rivieren van het land en 
wordt door vele fietsers, automobilisten, motoren, wandelaars, 
ruiters en kanovaarders als zodanig gewaardeerd. De dijkdorpen zijn 
nog vooral decor waar wordt gewoond en gewerkt, met hier en daar 
een gedienstig initiatief van een terras of winkeltje. Landgoed Mari-
enwaerdt heeft een bijzondere recreatieve betekenis met landelijke 
uitstraling. 
De Waaldijk vormt een gelijkvormig lint, maar is minder kleinschalig 
en kent nog een beperkt recreatief gebruik. 
Verschillende wandel- en fietsroutes van bijvoorbeeld de ANWB en 
de NS volgen deze richtingen, zoals de Lusthofroute, Lingeroute en 
Neerijnenroute.

De oost-westgeöriënteerde routes zijn het meest populair, maar 
haaks hierop staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie met attracties als 
Fort Asperen en Fort Vuren. De Waterlinieroute voor fietsers en het 
Waterliniepad voor wandelaars lopen hierlangs.

Er zijn drie grote (dag)recreatieterreinen, te weten het Lingebos, het 
Betuwestrand en De Rotonde. Kleinere initiatieven liggen verspreid 
over de gemeenten.

Toeristische attracties, recreatieterreinen, routes 
en veerponden

Varen op de Linge

Kasteel te Heukelum



LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN 33 |

Het plangebied in het netwerk van hoofdtransport-
assen

Regionale centra: Tiel als centrum van het rivieren-
gebied; Culemborg, Zaltbommel en Gorinchem als 
subcentra; Geldermalsen en Leerdam lokale centra; 
plaatsen als Buren, Waardenburg en Beesd hebben 
enkele voorzieningen om op het laagste niveau de 
regio te bedienen. 

2.4.8 Steden en infrastructuur

Rondom Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen liggen oude ves-
tingsteden aan de rivier, zoals Culemborg, Tiel, Zaltbommel en 
Gorinchem. Deze steden zijn in de loop der tijd onder invloed van de 
industrialisatie uitgegroeid en hebben de voornaamste voorzieningen, 
zoals middelbare scholen en ziekenhuizen.

De LOP-gemeenten zijn goed ontsloten door middel van spoor- en 
snelwegen van (inter)nationaal niveau. De A2 en A15 zijn daarbij het 
belangrijkst en in mindere mate de A27 net buiten het gebied. Voor 
reizigers is de spoorverbinding Utrecht-Den Bosch van nationaal 
belang, zodat stationsgebieden zoals dat van Geldermalsen een 
belangrijke poortfunctie hebben. Op lokaal niveau zijn de spoorver-
bindingen Tiel-Geldermalsen en Geldermalsen-Dordrecht van belang. 
Busdiensten vullen deze lokale ontsluiting beperkt aan. 
Grote vervoersaders als de Betuwelijn en de Waal kennen geen tot 
weinig haltes of aanlegplaatsen in het gebied, zodat deze relatief 
weinig economische invloed kennen. Ze werken wel sterk als barrière 
voor (recreatieve) noord-zuidgeoriënteerde routes. De Betuwelijn 
beperkt tevens het uitzicht van de bestuurder op de snelweg en 
doortrekkende recreant op het open landschap. 

De grootste invloed van hedendaagse ontwikkelingen zijn vooral te-
rug te vinden rond de afslagen van de A2 en A15. Bij de afslagen naar 
Vuren, Waardenburg, Beesd en Geldermalsen, gemarkeerd door een 
MacDonaldsrestaurant, zijn bedrijventerreinen ontstaan. 

Openbaar vervoer in het westelijk rivierengebied 
(www.arriva.nl)

A15

A2

N833

N830

N848

N327

Regionale ontsluiting en dijken: opvallend is de 
relatieve geïsoleerdheid van de kommen.

Tiel

Culemborg

Zaltbommel

Gorinchem

Leerdam
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Kaart met daarop de waardevolle en 
karakteristieke landschapselementen
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Bescherm de erkend waardevolle elementen in het landschap, 
maar ontwikkel ook actief nieuwe kwaliteiten in dit landschap!

Waardevolle akkercomplexen 

Kromakkers (draaiakkerscomplexen)

Hoogstamfruitboomgaard

Eendekooi

Waardevolle kom (openheid, onbebouwd)

Dijken en (verdwenen) kades

Cultuurhistorisch waardevolle weteringen

Wielen

Molen

Veerpont

Oude bewoningsplekken

Beschermde dorpsgezichten Acquoy,  
Beesd en Neerijnen

Kerk 

Landgoederen 

(Verdwenen) kastelen

Steenfabriek

Nieuwe Hollandse Waterlinie
. Inundatiegebied

. Fortificatie met verboden kring

Bos- en natuurterrein 

Recreatieterrein 

Legenda 
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3  Het eigentijdse landschap van  
    Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
3.1  |  Het westelijk rivierengebied in de regio

Aan het begin van de 21ste eeuw, in een verstedelijkende samen-
leving, ligt tussen de Randstad, het KAN-gebied en de Brabantse 
stedenrij een open, groen rivierenlandschap van de inwoners van 
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Het is een trots, functioneel 
en modern landschap, waar bovenregionale stromen elkaar kruisen.

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen zijn nog steeds rustige ge-
meenten met een cultuurlandschap waarin het agrarisch gebruik een 
grote rol speelt. Er komen echter nieuwe functies bij; het gebied is 
niet meer alleen van en voor de boeren. Agrarische bedrijven ontwik-
kelen nieuwe activiteiten als bron van inkomsten, maar er zijn ook 
steeds meer niet-agrarische ondernemers in het buitengebied, zoals 
horeca, bouwbedrijven, tuincentra, metaalbewerking en adviesdien-
sten. In de landschapsensembles in het westen van de Tielerwaard, 
als groene poort vanuit de randstad, en die op de dynamische 
stroomrug tussen Geldermalsen en Haaften is die historische karak-
teristiek van het rivierengebied aan het verdwijnen onder druk van 
allerlei grootschalige vormen van agrarische en niet-agrarische be-
drijvigheid, woningbouw en infrastructuur. De relicten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in het westen en de historische akkercomplexen 
op de stroomrug dreigen hierdoor te vervagen. 

Hoewel in de tweede helft van de vorige eeuw met de ruilverkaveling 
veel van het landschap is veranderd, en cultuurhistorische en natuur-
lijke elementen zijn verdwenen, zijn er nog veel aanknopingspunten 
in het gebied te vinden. De kommen zijn ontgonnen, maar verschillen 
nog steeds sterk van aard. Natuurterreinen als de Regulieren dijen 
steeds meer uit richting Diefdijk en in combinatie met waterberging 
en agrarische bedrijfsvoering is steeds meer mogelijk in de kom-
gebieden. De uiterwaarden krijgen op veel plaatsen een natuurlijke 
bestemming, in samenspraak met de veiligheidsmaatregelen voor 
de rivier. De ontsluiting is wel sterk verbeterd met de nieuwe wegen 
aan de achterkant van de dijkdorpen en de autosnelwegen. Door de 
vooruitgang van de techniek is de waterhuishouding ook in grote 
mate veranderd van kleine dorpspolders met kades en molens naar 
één grote beheerseenheid met enkele gemalen. 

In het buitengebied wonen steeds meer mensen die kiezen voor rust, 
stilte, een aantrekkelijke woonomgeving en een goede sfeer. In die 
omgeving zijn de sporen en samenhangen uit het verleden overal 
ervaarbaar voor wie er oog voor heeft. De cultuurhistorie van het 
gebied wint aan interesse de laatste jaren. De rijke geschiedenis 
van dorpen, kastelen en dijkdoorbraken, wordt als inspiratiebron 
gebruikt om het landschap te ontwikkelen en aantrekkelijk te maken 
voor bewoners en bezoekers. Mensen uit de dorpen, maar ook uit de 
stedelijke gebieden in de omgeving, verpozen zich graag in het land-
schap. Ommetjes vanuit de dorpen over en langs diezelfde dijken, 
oude kades, sloten en weteringen zijn ook bij mensen populair.
Veel van de elementen die voor een groen-blauwe dooradering van 
het landschap kunnen zorgen zijn in de loop van de laatste decennia 
verdwenen uit het grootschalig cultuurlandschap.

De groene parel midden in het verstedelijkende 
Nederland!

De drie gemeenten in de regio:  
parelsnoeren aan het water
Het rivierenland is vanouds natuurlijk een stromenland, 
waarin het systeem van oeverwallen en kommen is 
ontstaan. In de tijd van de ruilverkavelingen is dit stro-
menland verbouwd, waarbij de driedeling in rivier met 
uiterwaarden, besloten oeverwallen en open kommen 
verder is geaccentueerd. Het LOP kan bijdragen aan 
een verfijning binnen deze heldere opbouw die ruimte 
biedt aan de nieuwe stromen van deze tijd. 
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3.2  |  Zeven eigentijdse landschapensembles 

In een vogelvlucht over het gebied vallen enkele plekken op. Op de 
oostelijke Waaloeverwallen liggen de bijzondere terreinen van kas-
telen bij Ophemert, Neerijnen en Waardenburg. De grote uiterwaar-
den langs de Waal bij deze dorpen vertegenwoordigen belangrijke 
cultuur- en natuurwaarden. Langs de Linge ligt het enorme areaal van 
landgoed Mariënwaerdt op de overgang van oeverwal naar kom. Even 
hierboven liggen de Regulieren met grienden en eendekooien. Naar 
het westen ligt de Diefdijk die de ligging van de deels fictieve Nieuwe 
Hollandse Waterlinie accentueert. De restanten van deze verdedi-
gingslinie lopen naar het zuiden door met forten bij Asperen en Vuren. 
Daar liggen ook de historische steden Heukelum en Asperen tussen 
hun rechthoekige grachten. Ten slotte ligt het recreatiegebied Linge-
bos als uitvergrote referentie aan een eendekooi in het landschap van 
de rationele ruilverkaveling. 

In deze vogelvlucht komt het beeld op, voortkomend uit de geschie-
denis van het landschap, maar zeker ook door het hedendaagse 
gebruik ervan, waarbij de identiteit van het landschap bepaald wordt 
door de verschillen en de samenhangen tussen zeven verschillende 
eigentijdse ‘landschaps-ensembles’. Het betreft het landschap van de 
mensen in:
1. de poort van de groene parel 
2. het rustieke hart van de Tielerwaard 
3. de dynamische stroom van Geldermalsen naar Haaften
4. het knoopsgat Deil
5. de Waaldorpen van Ophemert naar Neerijnen
6. de Lingedorpen van Buurmalsen naar Acquoy
7. de kom van de Regulieren en de Diefdijk

Het woord ‘ensemble’ gebruiken we om te benadrukken dat het om 
delen van het landschap gaat die niet zo zeer eenvormig zijn, maar in 
deze tijd als samenhangende gehelen worden ervaren. Zoals vroe-
ger de uiterwaard, het dorp op de oeverwal en de dorpspolder met 
hooilanden in de kom bij elkaar hoorden, zo zijn er ook in deze tijd 
samenhangen in het landschap. Die samenhang is evenwel op een 
ander grondgebruik en op een andere maatschappij gebaseerd. De 
landschapsensembles die in dit LOP als uitgangspunt worden geno-
men zijn de deelgebieden die mensen in deze tijd als hún landschap 
ervaren.

Binnen de landschapensembles zijn vaak delen van de uiterwaard, 
oeverwal of kom te onderscheiden. Deze zijn niet appart genomen 
als landschapstype, maar gecombineerd naar bijvoorbeeld dynamiek 
en karakter. Deze indeling is niet gebaseerd op de oude cultuurland-
schappen, omdat het voor een ontwikkelingsgericht plan noodzakelijk 
is geacht, eveneens inzicht te hebben in de te verwachten ontwik-
kelingen in het gebied. Wellicht nog belangrijker is het om te weten 
waardoor die ontwikkelingen aangestuurd of bepaald worden. 
De indeling is vergelijkbaar met het boekje ‘Landschapsontwikkeling, 
inspiratiebron voor denkers en doeners’ van de provincie Gelderland 
van maart 2006. 

Oude en nieuwe stromen door het landschap 
hebben nog steeds grote invloed op haar verschij-
ningsvorm: de snelwegen en spoorlijnen, de Nieuwe 
Hollandse waterlinie en de rivieren!



LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN 39 |

3.3  |  Een ontwikkelingsgerichte karakterisering

In de volgende paragrafen wordt ieder van de zeven landschap-en-
sembles beschreven aan de hand van hun verschijningsvorm en hun 
functionele karakteristiek. Om aan te sluiten op het ontwikkelingsge-
richte karakter van het LOP wordt daarnaast een indruk gegeven van 
de krachten die de actuele en toekomstige ontwikkeling van dit land-
schap bepalen. Hier worden deze aangeduid met de term ‘stuwende 
krachten’. Stuwende krachten kunnen mensen zijn die het landschap 
op verschillende manieren gebruiken of willen gaan gebruiken. Dat 
kunnen (agrarische) bedrijven zijn. Het kunnen ook opgaven zijn die 
de overheid in dit gebied moet realiseren, zoals regionale waterber-
ging of het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone. En het 
kunnen natuurlijke processen zijn zoals stijging van de hoeveelheid 
water dat in neerslagpieken moet worden afgevoerd.

Deze stuwende krachten vallen binnen een aantal ontwikkelingen
- ofwel megatrends - die de ontwikkelingsopgave voor het gehele 
gebied bepalen. Hieronder komen er vijf aan bod:

Transitie van de landbouw
De huidige landbouwstructuur is aan verandering onderhevig. De 
huidige structuur voldoet vaak niet meer, waardoor de ontwikkeling 
van de landbouw zich op een kruispunt begeeft: op bedrijfsniveau zijn 
en worden er fundamentele keuzes gemaakt die de structuur van het 
platteland voor de komende decennia zullen bepalen. Daarbij is er 
enerzijds sprake van een schaalvergroting van agrarische bedrijven 
door hetzij intensivering, hetzij door uitbreiding van bedrijven met de 
daarbij behorende mechanisatie en optimalisering van bedrijfspro-
cessen. Dit zijn bedrijven die in toenemende mate voor een grotere 
(inter)nationale markt zullen produceren en reageren op internationale 
productprijzen. Het perspectief voor deze bedrijven ligt vaak in een 

Zeven eigentijdse landschapensembles die elk 
om een verschillende aanpak vragen. Er zijn 
bijvoorbeeld gebieden waar veel op stapel staat en 
gebieden waar de hoge kwaliteit niet tussen wal en 
schip mag vallen.
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verdergaande specialisatie, maar ook in (grootschalige) productie 
voor niche-markten en, in toenemende mate, biomassa. Het gevolg 
is een opschaling van bedrijfsomvang door het samenvoegen van 
bedrijven, wat soms gepaard gaat met schaalvergroting van percelen 
of het realiseren van nieuwe, omvangrijke bedrijfsgebouwen en de 
toename van zware transportbewegingen. Daarnaast komen er veel 
kleinschaligere bedrijfsgebouwen vrij, waar nieuwe functies voor 
gevonden moeten worden. 
Anderzijds is er sprake van een verdergaande verbreding, waarbij 
men inspeelt op een specifieke vraag in de samenleving. Daarbij 
kiest men om ‘klein’ te blijven en gaat men bijvoorbeeld ‘authentieke’ 
streekproducten (vers van het land) leveren en tegelijkertijd voor-
zien in niet-agrarische producten als zorg, recreatie en toerisme en 
andere diensten.

Nieuwe bewoners in het buitengebied
Het aantal ‘burgers’ (mensen die hun inkomen buiten de landbouw 
genereren) op het platteland neemt toe, wat te verklaren is uit de 
behoefte aan het wonen in een groene omgeving. Het vrijkomen van 
agrarische gronden en gebouwen (VAB’s) maken deze ontwikkeling 
mogelijk, zij het met beperkingen in de natuur- en waardevolle open 
gebieden. Veel van deze burgers zijn mede grondeigenaar van het 
buitengebied (veelal met een bezit tussen de 0,5 en 5 ha) en zijn 
daarmee mede-beheerder van het landschap. Gedurende de laatste 
jaren heeft deze ontwikkeling zich voornamelijk in de dorpen gemani-
festeerd en verwacht wordt dat steeds meer burgers ook buiten de 
dorpen willen wonen. Ervaring leert dat men daarbij bereid is om te 
investeren in de kwaliteit van het omliggende landschap.

Toenemende behoefte aan recreatief gebruik platteland
De vrijetijd van mensen neemt toe met als gevolg een toename van 
het recreatief gebruik van het platteland. Waarden die mensen daarin 
zoeken zijn onder andere authenticiteit, rust en natuur; waarden die 
het gebied bij uitstek biedt. Deze ontwikkeling biedt kansen voor het 
genereren van inkomsten op bedrijven in het buitengebied uit recre-
atie en toerisme. 
Er schuilt echter een gevaar in de schaal waarop deze ontwikkeling 
plaatsvind: bij een te grote toeristisch-recreatieve druk haken mensen 
af omdat daarmee de belevingswaarde van authenticiteit, rust en 
natuur afnemen. Deze ontwikkeling concentreerde zich oorspronkelijk 
op de oeverwallen, maar zal zich steeds minder tot deze zone be-
perken. Vooral de Nationale Landschappen (o.a. Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie) en de gebieden die door de provincie zijn aangewezen als 
waardevol landschap (de Linge en de kom ten noorden daarvan, en 
het stroomruggengebied tussen Opijnen en Passewaay) lenen zich bij 
uitstek voor een recreatieve ontwikkeling.

Bedrijvigheid nabij de snelwegen
De rijkswegen A2 en A15 zijn belangrijke transportassen voor het 
(inter)nationale wegverkeer. Daarmee zijn de gebieden die grenzen 
aan deze rijkswegen in trek als vestigingslocatie voor bedrijven. 
Gedurende de laatste jaren zijn diverse bedrijventerreinen ontwikkeld. 
De vraag naar locaties zal de komende jaren niet minder worden, 
zeker niet met de verbreding van de A2. Het is te verwachten dat de 
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CGT

Ecologische Hoofdstructuur met ecoduct A2
bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden
weidevogel- en ganzengebied 
stiltegebied
drinkwaterwinningsgebied
stedelijke uitbreidingen
waardevolle open kom
Nieuwe Hollandse Waterlinie
beschermd dorpsgezicht
concentratiegebied glastuinbouw (CGT)
zoekgebied windenergie

Legenda

Kaart met daarop de hoofdpunten van het beleid. 
Voor een grotere versie, zie de bijlagen.

openheid van het gebied rond deze rijkswegen daarmee onder druk 
zal blijven staan.

Ruimte voor water en natuurontwikkeling
Door de vele gradiënten van nat en droog, en de dynamiek van de 
rivieren, is het rivierengebied bijzonder geschikt voor waardevolle 
natuurontwikkeling. Op de van oorsprong natste gronden, die slecht 
in agrarisch gebruik konden worden genomen, liggen al veel natuur-
terreinen. Deze bestaande natuurterreinen worden in de Ecologische 
Hoofdstructuur verbonden tot een netwerk van gebieden. De Regulie-
ren, de gronden langs de Diefdijk en Nieuwe Zuider Lingedijk en grote 
delen van de uiterwaarden van Linge en Waal vallen hieronder. 
Na de dreiging en evacuatie door het hoogwater in 1995 zijn de 
dijken verzwaard en begonnen met plannen voor waterberging en 
aanpassing van de uiterwaarden. Op de agenda staan nog de verzwa-
ring van de Diefdijklinie tot aan Gorinchem en de maatregelen in de 
Waaluiterwaarden (Ruimte voor de rivier). 
Naast de veiligheidsopgave speelt behoud van kwaliteit en kwantiteit 
van water een belangrijke rol om verdroging, vervuiling en - in min-
dere mate - verzilting te voorkomen. In het algemeen geldt dat wan-
neer ontwikkelingen plaatsvinden die de bergingscapaciteit van water 
verminderen, bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, deze op dezelfde 
locatie of elders gecompenseerd moet worden. Waterberging binnen-
dijks zal door het waterschap vooral gezocht worden in verbreding 
van waterlopen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Uit bovenstaande blijkt al dat belangen van natuur en water in het 
gebied op veel locaties overlappen. Hier liggen kansen voor zowel het 
algemeen belang als voor lokale ondernemers.
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3.4  |  De poort van de groene parel

In dit westelijk deel van het plangebied domineert de grote schaal van 
de Tielerwaard. Onder stedelijke druk vanuit de Randstad is bij Gorin-
chem en Vuren een golf van activiteiten langs de snelweg ontstaan. 
Van oorsprong lag deze bedrijvigheid langs de Waaldijk waar nu nog 
grote bedrijven als een betonfabriek te vinden zijn. De bedrijven 
bevinden zich globaal tussen Leuven en Vuren en omvatten tanksta-
tions, groothandel, transport en distributie, autoverkoop en horeca. 
De vervoersbewegingen die dit genereerd hebben grote impact op de 
recreatieve aantrekkelijkheid. 

In het naastgelegen Gorinchem zijn uitgebreide bouw- en waterber-
gingplannen die bijna tot aan de gemeentegrens bij fort Vuren lopen. 
Hier begint de zuidvleugel van de Randstad.
In de rustige hoek van het Spijkse veld ligt een groot cluster van 
recreatieve terreinen: het Lingebos, een pannenkoekenrestaurant en 
een golfbaan. 
Langs de Linge heeft zich een gouden woonzoom ontwikkeld van 
Spijk naar Heukelum. De huizen staan op, aan of net onder de Linge-
dijk met daarachter een kleine, open kom. Aan de waterkant liggen 
enkele recreatieve voorzieningen en afwisselend rietlanden en kleine 
bossages. Soms vertoeft hier ook een hobbyboer met paarden- of 
ponyweide. 

Even verderop liggen de historische steden Heukelum en Asperen 
met een kleine landbouwenclave tussen oude en nieuwe Zuider Linge-
dijk. Het aantal agrarische bedrijven is hier op één hand te tellen. Met 
het kasteel in het groen en oude kerken hebben de vestingstadjes 
een bijzondere sfeer. Ze hebben nog een duidelijke relatie met de 
Linge en met het aan de overkant gelegen Leerdam. 
Asperen vormt eveneens een schakelpunt in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie tussen de inundatiekom langs de Diefdijk en de kom in 
de Tielerwaard (richting Gorinchem). Tussen fort Asperen en fort 
Vuren ligt nog een lijn van groepsschuilplaatsen langs de Nieuwe 
Zuider Lingedijk en over A15 die de hoofdweerstandslijn vormde. De 
unieke waaiersluizen, het fort en de wapenplaats vormen bij Asperen 
een gaaf cluster van militair erfgoed. Naast deze bij Asperen zijn bij 
Dalem en Tiel eveneens inundatiesluizen te vinden. En vanaf fort Vu-
ren vaart in de zomer een pontveer naar Slot Loevestein dat markant 
afsteekt aan de overkant van de Waal.
De Nieuwe Zuider Lingedijk is nu een belangrijk natuurgebied met 
broekbossen in venig terrein. Deze staan in verbinding met de andere 
natuurterreinen van Staatsbosbeheer in de Linge-uiterwaarden en de 
kom.

Functionele karakteristiek
De landbouwgronden bestaan voornamelijk uit weidebouw met hier 
en daar een akker op de Linge- of Waaloeverwal. Recreatiebos en 
-plas het Lingebos en een golfterrein liggen in het Spijkse Veld. De 
natte terreinen rond de Nieuwe Zuider Lingedijk zijn natuurterreinen, 
net als een groot deel van de uiterwaarden van de Linge. Aan en 
langs de dijken staan woningen en bedrijven. De snelweg en Betuwe-
lijn doorsnijden het gebied, met afslagen bij Gorinchem en Leuven. 
 

Bedrijventerrein ‘De Zeiving’ bij Vuren

Nieuwbouw aan de dijk bij Vuren

Boten in de Linge nabij Spijk
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Stuwende krachten
• stedelijke druk vanuit het westen met bedrijvigheid langs snelweg 
en bebouwings langs dijk;
• uitbreidingen bedrijvigheid bij Vuren en woonwijken bij Heukelum en 
Asperen;
• experimenteel bouwen in de uiterwaarden bij Vuren;
• recreatieve ontwikkelingen rond Lingebos met ruimte voor nieuwe 
landgoederen;
• de Nieuwe Hollandse Waterlinie als cultuurhistorische en recrea-
tieve noord-zuidlijn;
• ontwikkeling cultureel en recreatief cluster Lingekwartier rondom 
de forten Asperen en Nieuwe Steeg;
• heroriënterende landbouw: schaalvergroting of verbreding
• ruimte voor de rivier, ook in relatie tot bedrijven in uiterwaarden;
• natuur en vernatting langs de Nieuwe Zuider Lingedijk;
• mooi en historisch wonen rond Asperen en Heukelum.

Groepschuilplaatsen langs de A15

Een dijkwoning in Spijk

Gracht en bebouwing van Heukelum

Kasteel Merckenburg te Heukelum

Deze oude kade of zeiving loopt vanaf kasteel Merckenburg tot aan Vuren 
onder de Nieuwe Zuider Lingedijk door, welke na de watersnood in 1809 
werd aangelegd. 
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3.5  |  Het rustieke hart van de Tielerwaard

Door een smalle oeverwal is de overgangszone uiterwaarden-oever-
wal-kom hier een duidelijk herkenbare gradiënt die parallel loopt aan 
de dijk. Op de oeverwal liggen compacte dijkdorpen met bochtige 
straten en kleine boomgaarden tot aan de provinciale weg, die een 
‘nieuwe achterstraat’ vormt waaraan na de ruilverkaveling woonwijken 
en sportterreinen liggen en bedrijven zich vestigen. 

Daarachter ligt de grote open kom van de Tielerwaard tussen de 
N848 en Marijkestraat. Enkele planmatige boerderijstraten en wegen 
met (selectieve) wegbeplanting lopen kaarsrecht door de kom. 
Leegte en rust domineren deze kom. Alles is met de ruilverkave-
ling Tielerwaard-West gerationaliseerd tot recht, ontwaterd, vlak en 
vierkant, waardoor slechts een enkele zijdwende of eendenkooi rest. 
Langs de wegen staan overwegend essen en in de bosjes vooral 
populieren en wilg. 
De A15 en Betuwelijn doorsnijden de kom, ontnemen het zicht vanaf 
de snelweg en vormen een barrière voor recreatief verkeer. 
De dijk vormt een harde grens tussen de wereld van het water en die 
van de bewoners. Kunstwerken op de dijk staan voor het bewustzijn 
van een eeuwenlang gevecht met het water. 
De smalle uiterwaarden worden extensief beweid en kennen een ei-
gen karakteristiek met brede sloten met riet, knotwilgen, zomerdijken 
en sporadisch meidoornhagen. In de wat grotere uiterwaarden als de 
Beneden- en bovenwaard van Herwijnen en de Crobsche waard liggen 
(voormalige) steenfabrieken en vindt geleidelijk natuurontwikkeling 
plaats. 

Functionele karakteristiek
In de kom liggen de boerderijstraten met hier en daar een eendekooi 
als natuurterrein in het landbouwgebied. Twee torens van een radar-
station vallen op. Op de smalle oeverwal wordt gewoond en gewerkt 
en hier en daar zijn boomgaarden en productiebossen. In de uiter-
waarden liggen enkele (restanten van) steenfabrieken met uitgegra-
ven waterplassen. Er wordt gewoond en gewerkt in kleine dorpen en 
oude boerderijen. De recreatie is aan de dijk en rivier gekoppeld.

Stuwende krachten
• de landbouw, eventueel met nieuwe teelten of verbrede activiteiten;
• wonen in kleine kernen op de oeverwal van de Waal;
• nieuwe bewoners met hobbydieren als paarden en geiten;
• seizoensberging water in verbrede waterlopen;
• natuurontwikkeling in de smalle uiterwaarden en in de kom.

Zicht op de open kom vanaf de Waaldijk

Het veer naar Brakel

Dijkwoningen langs de Waaldijk
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Boomgaarden op de oeverwal Molen bij Herwijnen

De kerk van Haaften Opslag van wilgetenen bij Hellouw

De Waal zonder uiterwaarden Natuur in de uiterwaarden bij Herwijnen

Zicht op de kom met populieren in de verte Nieuwbouw bij Herwijnen
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3.6  |  De dynamische stroom van Geldermalsen  
          naar Haaften

Dit gebied ligt op de kruising van twee belangrijke transportaders: 
de A2 en A15. Rond de afslagen van Geldermalsen en Waardenburg 
zijn forse bedrijventerreinen (aan het) ontstaan. Daarnaast is Gelder-
malsen bezig verder naar het zuiden uit te breiden met een woonwijk. 
Aan de Waal bij Haaften liggen enkele grote terreinen, zoals een 
slibdepot en distributiebedrijven. Er zijn zelfs plannen voor een bin-
nenhaven geopperd.

Langs de oude Rijksstraatweg tussen Geldermalsen en Waardenburg, 
tussen akkers en boomgaarden, komt steeds meer andere bedrijvig-
heid, zoals een buxuskwekerij en een recyclingsbedrijf. Bij Tuil en Est 
liggen verschillende glastuinbouwbedrijven geconcentreerd. 

Het ensemble kent net als de rest van het plangebied een lange his-
torie, al dreigen de sporen ervan uitgewist te worden. Rond Tuil leven 
mysterieuze verhalen dat het de hoofdstad van Teisterband zou zijn 
geweest. In ieder geval hebben er verschillende kastelen gestaan. Er 
liggen verschillende kromakkers met boomgaarden langs Rijksstraat-
weg. En de oude Culemborgsche Vaart is een historische handels-
route en trekvaart van noord naar zuid door de polder. 
De infrastructuur werkt als barrière, waardoor geïsoleerde plekken 
ontstaan, zoals in de oksels van knooppunt Deil. De toekomst staat 
hier nog open. Vanaf de dijk heeft men een markant zicht op de Marti-
nus Nijhoffbrug en Zaltbommel.

Functionele karakteristiek
Wonen in woonwijken bij Waardenburg en Geldermalsen nabij de snel-
weg en werken op grotere bedrijventerreinen langs de snelweg met 
uitzaaiingen langs de doorgaande wegen, spoor en dijk. Verder kent 
het gebied boomgaarden, afgewisseld met glastuinbouw, weilanden, 
akkers en paardenweidjes. Er dreigt hier het gevaar dat restgebie-
den, afgesloten door infrastructuur, worden volgebouwd, verromme-
len of een andere ongewenste bestemming krijgen. 

Stuwende krachten
• dynamiek vanuit de snelwegafslagen bij Waardenburg en Geldermal-
sen met bedrijvigheid, snelwegcorridor met etalages en reclamebor-
den;
• zoekzone windenergie rond A15 op de Bergakker en het AVRI-
terrein;
• aansluiting op de Waal bij slibdepot Haaften;
• intensivere landbouw, zoals (boom)kwekerijen en glastuinbouw;
• scheepvaart op de Waal;
• natuurontwikkeling in de uiterwaarden;
• mooi wonen in het buitengebied nabij de snelweg;
• dag- en verblijfsrecreatie;
• nieuwe bewoners die de wens naar een groen, recreatief hart, 
toename van het forenzenverkeer, villa’s en tuincentra met zich 
meebrengen. 

Bedrijvigheid tussen Haaften en Tuil

Glastuinbouw bij Haaften

Glastuinbouw bij Tuil
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Glastuinbouw bij de rondweg van  Est Nieuwbouw in Waardenburg

Spoordijk bij Waardenburg Viaduct over A2 bij Waardenburg

Boomgaarden in de Lage Paarden Dorpsrand van Haaften

Boomkwekerij in de Hooge Paarden De Martinus Nijhoffburg bij Zaltbommel
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3.7  |  Het knoopsgat Deil

Als een stil oog in een wervelstorm ligt knooppunt Deil aan de rand 
van de Tielerwaardkom. Het knoopunt is sterk beplant met onder 
andere populieren en essen en vanuit de omliggende kwadranten 
onbereikbaar. Met uitzicht op de omringende leegte van de Tieler-
waardkom vormt het de toonkamer van dit karakteristieke rivieren-
landschap.

Het komgrondenreservaat met drinkwaterwinning liggen in het zuid-
oostkwadrant, waarmee dit het meest besloten deel is. De natuur-
terreinen hebben een hoge ecologische waarde, maar worden ook 
bedreigd door de vervuiling vanaf de snelweg (fijnstof) en de verdro-
ging vanuit omliggende landbouwgronden. Middendoor loopt de Oude 
Culemborgsche Vaart.

Het zuidoostelijk kwadrant wordt afgesloten door de spoorweg tus-
sen Geldermalsen en Waardenburg en ligt daardoor sterk geïsoleerd. 
Mede door de kleine bossen en hoge populieren is dit een bijzonder 
stil stuk van de kom dat daarmee in contrast staat met het razende 
verkeer op de snelwegen. Aan de Hemelseweg bevindt zich bos met 
bijzonder fraaie wilgenstoelen.
Met de komst van de Betuwelijn is er een extra knooppunt van spoor-
rail bijgekomen dat grotendeels aan de kant van Meteren ligt. De bar-
rièrewerking van de spoorlijn en de N327 heeft aan het contrast tus-
sen het landelijk karakter enerzijds en bebouwing van Geldermalsen 
anderzijds bijgedragen. Daar waar de provinciale weg aanhaakt op de 
A2 ligt recreatieoord ‘De Rotonde’ met een McDonaldsrestaurant. 

Aan de andere kant van de A2 ligt het noordwestelijk kwadrant met 
enkele boerderijen en een grote eendekooi. Aan de rand loopt de 
Boutensteinsche Wetering waardoor vroeger het water uit de polder 
in de Linge werd afgevoerd. Bij de N327 liggen een verlaten slip-
school en sportterrein tegen de oeverwal aan.

Functionele karakteristiek
Het gebied wordt gedomineerd door de infrastructuur van snelwe-
gen en spoorlijnen. De lagere wegen lopen allen dood of rond in de 
oksels van het knooppunt. In de kom liggen enkele boerderijen met 
voornamelijk grasland rondom. Enkele eendekooien liggen in en nabij 
het komgrondenreservaat, dat wel natuurgebied is, maar geen deel 
uitmaakt van de Ecologishce hoofdstructuur.  

Stuwende krachten
Opvallend is de bovenregionale beleidsleemte die geldt voor dit 
gebied. 
• drinkwaterwinning bij ‘t Broek;
• zoekgebied windenergie in het Molenveld;
• uitbreiding recreatieve aantrekkingskracht van stilte en ruimte.

Zicht vanaf de A15

Knooppunt Deil

Landbouw in het oksel van knooppunt Deil
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Rationele beplanting in knooppunt Deil Rechte wegen met populieren in de kom

Oud en nieuw spoor Populieren langs de A15

Populierenbos in het Molenveld Boerderij uit de tijd van de ruilverkaveling

Wetering in Het Broek Boerderij met melkvee en boerengolf
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3.8  |  De Waaldorpen van Ophemert  
          naar Neerijnen

Aan de noordkant van deze grote Waalmeander ligt een grotendeels 
agrarisch landschap met kleine dijkdorpen en kastelen. De histori-
sche dorpen liggen aan de dijk, uitlopend in linten langs de dijk. Kerk-
torens markeren de hoeken van bochten in rivier en dijk bij Heesselt 
en Varik, het verhaal van weggespoelde dorpskernen stil prekend.
De overgang van oeverwal naar stroomrug en naar (kleine) kom is 
geleidelijk en minder goed zichtbaar dan ten westen van Haaften. Op 
de oeverwal liggen boomgaarden en kassen; op de stroomrug voor-
namelijk boomgaarden en akkers. Hierop liggen grote hoeves met 
een rijke, oude erfbeplanting, waaronder oude beuken, treurwilgen, 
notenbomen en (lei)lindes. De wegen zijn summier beplant, waarbij 
de windsingels van els rond boomgaarden en de erfbeplanting voor 
beslotenheid zorgen. 

De sloten lopen grillig in een redelijk fijn netwerk richting de in- en 
uitlaatpunten in de Linge. Het komgebied ‘De Steendert’ met als kern 
het populierenbos onderscheidt zich van de rest van de omgeving 
door de openheid, de grasvlakte en de wegen die erin doodlopen. 
Andere kleine kommetjes bevinden zich tussen Opijnen en Varik (Wes-
terbroek) en tussen Opijnen en Est (Estse Oploop, Tieflaarstraat).
De buitendijkse gronden, de uiterwaarden, hebben een enorme om-
vang en grote waterplassen. Er is een start gemaakt met grootscha-
lige, zelfregulerende natuurontwikkeling van moerassen, zandbanken, 
open water, natte en droge ooibossen en nevengeulen, maar een 
tegenbeweging met het motto ‘doe mij maar een gewone koe’ is 
nadrukkelijk aanwezig. 

Functionele karakteristiek
Verschillende agrarische bedrijfsvormen in het buitengebied, waar-
onder fruitboomgaarden, glastuinbouw, akkerbouw en weilanden. 
Wonen en werken langs de dijk op een brede oeverwal. Afwisselend 
natuurterreinen en (extensieve) landbouw in de uiterwaarden. De 
recreatie is voornamelijk aan dijk, kastelen en rivier gekoppeld.

Stuwende krachten
• (verbrede) agrarische bedrijvigheid deelt ruimte met andere func-
ties als waterberging, recreatie en wonen; 
• wonen aan de dijk in kleine kernen;
• grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden en tegenbewe-
gingen;
• scheepvaart op de Waal;
• waterberging en hoogwatermaatregelen;
• lekker wonen in de nabijheid van de stad;
• dag- en verblijfsrecreatie;
• nieuwe bewoners, eventueel met hobbydieren.

‘Doe mij maar een gewone koe’ in de uiterwaarden

Beplanting nabij Neerijnen

Natuur in de Waaluiterwaarden
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Openheid van de Achterste Haar Fietsers nabij Opijnen, waar de Waal tot 
aan de dijk komt

Nieuwbouw van Opijnen

De kerk van Varik Horeca in Opijnen Boerderij met paarden nabij Heesselt

Brede wetering nabij De Steendert Boerderij bij Ophemert De Kapelstraat met bebouwing dicht op de 
straat

Windsingels langs de Bommelse Straat Glastuinbouw bij Varik Natuurontwikkeling nabij Varik
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3.9  |  De Lingedorpen van Buurmalsen  
          naar Acquoy

Samen met het ensemble van de Regulieren en Diefdijk geeft dit 
lommerrijke gebied blijk van een contrast tussen het kleinschalige, 
veelbezochte landschap langs de Linge en de ondoordringbare broek-
bossen in de kom. 

Rond de Linge met gevarieerde uiterwaarden en slingerende dijk 
zijn de pittoresque kleine dijkdorpen gelegen. De smalle oevers 
en uiterwaarden hebben afwisselend een natuurlijke, agrarische of 
recreatieve bestemming. In de kernen staan oude kerken, molens en 
huizen met historische plekken van oude, veelal verdwenen kastelen. 
Deze kernen zijn aangekleed met fraaie beplantingen, als laanbomen, 
treur- en leibomen en hagen. Buiten de kernen liggen afwisselend 
boomgaarden, akkers en weilanden bij grote boerderijen. Landgoe-
deren als Mariënwaerdt en Noordenhoek, en in de toekomst mogelijk 
nieuwe landgoederen, passen naadloos in deze omgeving. 

Op deze oeverwal zijn ook de dorpen Geldermalsen en - in mindere 
mate - Beesd uitgegroeid tot kernen van enige omvang. Globaal 
geldt dat naar het westen toe de dorpen kleiner en meer op de dijk 
georiënteerd zijn.

Functionele karakteristiek
Er is een afwisselend grondgebruik als boomgaard, akker, weide en 
bos, natuur en landbouw. Boomgaarden en bossen liggen voorname-
lijk langs de Linge en in de uiterwaarden. Op de smalle oeverwallen 
wordt gewoond en gewerkt in kleine en grote kernen. Snelweg en 
spoor doorkruisen het gebied, met als knooppunt Beesd. Er zijn 
enkele campings met dagrecreatie (zwemwater). En langs de Linge 
liggen de landgoederen Mariënwaerdt en Noorderhoek. 

Stuwende krachten
• recreatie en toerisme op het water en de dijken;
• heroriëntatie grondgebonden landbouw met verbrede nevenactivi-
teiten;
• fruitteelt;
• landgoedactiviteiten op Mariënwaerdt;
• wonen aan de Linge, ook in nieuwe landgoederen; 
• nieuwe bewoners aan de dorpsrand, eventueel met hobbydieren;  
• ruimte voor de rivier in de uiterwaarden van de Linge.

Zijsloot van Linge met knotwilgen en fruitbomen en 
daarachter Rhenoy

Zitje aan de Linge in Rumpt

De Appeldijk in bloesemtijd
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De Voorstraat te Beesd Appeldijk Kerk te Enspijk

Huizen in Enspijk Crayestein bij Tricht Huis nabij Deil

Verhoogd liggende boerderij in Deil Akker tussen Tricht en Buurmalsen Spoor en viaduct A2 bij Beesd

Bocht van de Linge nabij Acquoy
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3.10  |  De kom van de Regulieren en de Diefdijk

Komend vanaf de oeverwal van de Linge zijn de wegen in de kom 
van de Culemborgerwaard ineens rechter, de gronden groener en de 
bomen minder gekromd. Enkele oude woonplaatsen zijn op woerden 
en in linten langs wegen te vinden. Van de Regulieren tot aan de 
Diefdijk liggen natte gronden met rietlanden, grienden, eendenkooien, 
populieren- en elzenbossen. Deze vormden vroeger de inundatievlak-
te van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en geven nu aanleiding tot een 
ecologische verbindingszone. 

Op deze verkeersstromen na is het gebied uniek in haar rust. Er lopen 
weinig wegen door het gebied en de natuurterreinen zijn door hun 
veelal natte bodem slecht toegankelijk. 
Aan de noordgrens van de gemeente zijn de restanten van een ‘proef-
bedrijf binnenvisserij’ gelegen. 

Functionele karakteristiek
Afwisselend weide en broekbos, natuur en landbouw. Snelweg en 
spoor doorkruisen het gebied. Er lopen weinig wegen door het gebied 
en de natuurterreinen zijn door hun veelal natte bodem slecht toegan-
kelijk. 

Stuwende krachten
• natuurontwikkeling op de natste gronden, in handen van Staatsbos-
beheer en Gelders Landschap;
• heroriëntatie grondgebonden landbouw met verbrede nevenactivi-
teiten;
• recreëren in de rust van de natuur; 
• koppeling natuurontwikkeling aan cultuurhistorische recreatie in het 
gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
• nieuwe bewoners, evt. met hobbydieren;
• waterberging in Regulieren en langs Diefdijk.

Onverhard pad op Mariënwaerdt

De spoorlijn tussen Geldermalsen en Dordrecht

Praktische brug op Mariënwaerdt van bielzen met 
populierenbos op achtergrond
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Verhoogd gelegen boerderij De Woerd Grienden en rietvelden Populierenbos in het Hooge Veld ten noor-
den van Rhenoy

Weg uit de tijd van de ruilverkaveling met 
essen

Wandelaars langs de Diefdijk Verhoogd gelegen boerderij aan Busterweg

Boerderij nabij Diefdijk Ganzepanweg ten noorden van Buurmalsen Gestalde caravans 

Nieuwe wetering met daarlangs de Zeedijk Spoor en viaduct A2 bij Beesd
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4  Visie op hoofdlijnen: 
    koester deze groene parel!
4.1 | De groene parel

De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hebben een 
waardevol en gevarieerd landschap. De inwoners en bezoekers van 
de gemeente maken gebruik van dat landschap om te ondernemen, 
wonen, werken en recreëren. Het behoud, beheer en de ontwikkeling 
van natuur is dan ook gebaseerd op dit historisch gegroeide land-
schap.

Ook in de toekomst blijft het landschap een belangrijke basis voor de 
initiatieven en activiteiten van de mensen in Geldermalsen, Lingewaal 
en Neerijnen. De gemeenten willen meedenken als mensen in het 
landschap initiatieven willen ontplooien, mits enkele spelregels in acht 
worden genomen. Deze spelregels zijn niet bedoeld als beperkingen, 
maar als kansen.

De landschapsvisie levert die spelregels. Het uitgangspunt daarbij is 
dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling 
van het landschap waarbij privaat en publiek belang samen kunnen 
gaan. Zo kunnen alle betrokkenen werken aan een cultuurlijk en 
natuurlijk rijk landschap.

Koester deze groene parel midden in het 
verstedelijkende Nederland!

Wees zuinig op het historisch cultuurland-
schap, maar speel ook in op de dynamiek 
gekoppeld aan oude en nieuwe stromen 
door het landschap: de snelwegen en 
spoorlijnen, de Nieuwe Hollandse waterlinie 
en de rivieren!
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4.2 | Een ontwikkelingsgerichte landschapsvisie

Het hoofddoel van het LOP is samen te vatten als: “Bescherm de 
erkend waardevolle elementen in het landschap, maar ontwikkel ook 
actief nieuwe kwaliteiten in dit landschap! Bestaande kwaliteiten 
worden ingezet bij toekomstige ontwikkelingen en dragen bij aan 
een cultuurhistorisch landschap waar het goed werken, wonen en 
recreëren is.”
Op basis van dit doel is de ontwikkelingsvisie van dit LOP te vatten 
in de volgende drie ruimtelijke opgaven en een organisatorische 
opgave.

1. Behoud én versterk de kernkwaliteiten 
van de landschapsensembles waarin de 
historische ontwikkeling van de rivieren-
landschappen nog herkenbaar is. 

Versterk de groen-blauwe dooradering van 
het landschap. 
Koppel die aan het waterbeheer en aan het 
herstel en behoud van cultuurhistorsche 
landschapselementen en structuren. 
Koppel ze aan nieuwe ommetjes vanuit 
de dorpen en de toegankelijkheid van het 
agrarisch cultuurlandschap. 
Doe dat voor elk deel van het landschap op 
een eigen karakteristieke manier.
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3. Accentueer de kruisingen van de boven-
regionale stromen door het landschap. Eta-
leer daar de waarde van dit landschap voor 
de omliggende stedelijke gebieden: een 
groots, open, groen weids stromenland! 
Langs de Linge zie je de pittoreske klein-
schaligheid, in de kom de weidsheid, en 
langs de Waal ruimte voor de gewone koe 
bij de dorpen en zelfregulerende natuur 
wat verderop!

2. Bouw “tussen de bedrijven door” aan 
een vernieuwde robuuste landschappelijke 
groenstructuur waarbinnen de grootscha-
lige bedrijvigheid en verstedelijking ontwik-
kelingsruimte heeft in de meest dynami-
sche landschaps-ensembles.
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Nieuwe stromen door een groene parel!
4. Organisatorische opgave
In bovenstaand ‘logo’ van het LOP zijn de drie ruimtelijke opgaven van 
de ontwikkelingsvisie over elkaar heen geprojecteerd. Hiermee is de 
visie in grote lijnen neergezet. Belangrijk is dat deze inspeelt op het 
actuele grondgebruik en op de historie, maar ook vooruit kijkt. Er 
zal aangesloten moeten worden op de stuwende krachten achter de 
ontwikkeling van het landschap. Dat zijn lang niet alleen de overhe-
den, maar ook ondernemers, organisaties en burgers die initiatieven 
ontplooien in het landschap. Om die initiatieven in goede banen te 
leiden, te inspireren en te stimuleren is het nodig om het LOP orgini-
satorisch en financieel goed op poten te zetten. Een landschapsfonds 
kan daartoe een goed middel zijn. 
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5  Uitwerking visie per deelgebied

Elk deel van het landschap krijgt zijn eigen duidelij-
ke ontwikkelingsperspectief. Dit geeft duidelijkheid 
over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor ini-
tiatieven in het buitengebied. Deze visiekaart vormt 
echter geen blauwdruk, maar een instrument om 
creatieve en inspirerende (in plaats van beperkende) 
spelregels te ontwikkelen zodat alle initiatieven in 
het buitengebied bij kunnen dragen aan de identiteit 
en duurzaamheid van het landschap van Geldermal-
sen, Lingewaal en Neerijnen.

In dit hoofdstuk wordt de visie uitwerkt voor de verschillende land-
schapsensembles en deelgebieden. 
Hierin worden de drie ruimtelijke opgaven gevolgd, zoals in voor-
gaand hoofdstuk verwoord. Eerst komen de landschapsensembles 
aan bod waarin de historische ontwikkeling van de rivierenlandschap-
pen nog herkenbaar is. Vervolgens worden de meest dynamische 
landschaps-ensembles besproken. In de laatste paragraaf wordt 
ingegaan op de opgaven die bij de kruispunten van de bovenregionale 
stromen spelen.  

Visiekaart voor het landschap van Geldermalsen, 
Lingewaal en Neerijnen. Voor een grote versie, zie 
de bijlagen. 
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De oeverwallen en stroomruggen
Deze zijn vanouds zeer afwisselend en besloten, doordat daar de 
dorpen en bebouwing aan de dijk liggen. Verder liggen hier vanouds 
ook de meeste akkers, boomgaarden en boomteeltpercelen.
In het LOP wordt ervoor gekozen om dit beeld van afwisselend ver-
dichte oeverwallen met uitzichten naar de uiterwaarden en komgebie-
den te behouden en versterken. De toegankelijkheid voor de recreë-
rende dorpelingen zou versterkt kunnen worden via groene diensten 
op vrijwillige basis zonder dat de agrarische bedrijvigheid daar last 
van heeft. Daarvoor worden voortbouwend op de historische beplan-
tingen enkele nieuwe typen landschapselementen voorgesteld in dit 
LOP: herenlanen, jonkheersingels en jonkvrouwgaarden.

Aan de dijk bij de dorpen ligt ook de meeste bedrijvigheid. De laatste 
decennia ontstaat ook bedrijvigheid aan de rand van het dorp op de 
overgang naar de komgebieden. In het LOP wordt in de landschaps-
ensembles waar het historisch cultuurlandschap nog herkenbaar is 
deze ontwikkeling als landschappelijk ongewenst beschouwd. In het 
rustieke hart en bij de dorpen langs de Linge moet voorkomen wor-
den dat zich een ‘boulevard’ met bedrijvigheid zoals meubelhandels 
en autodealers ontwikkelt. 

5.1  |  Behoud én versterk de kernkwaliteiten 

Deze paragraaf zal nader ingegaan op de eerste ruimtelijke opgave 
die dit LOP stelt: Behoud én versterk de kernkwaliteiten van de land-
schapsensembles waarin de historische ontwikkeling van de rivieren-
landschappen nog herkenbaar is. 
In het historische cultuurlandschap van de rivieren is de indeling in 
uiterwaarden, oeverwallen en stroomruggen en de komkleigebieden 
bepalend. Ze worden hier eerst in grote lijnen en vervolgens per 
landschapsensemble behandeld. 

Principe voor de oeverwallen en stroomruggen
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De uiterwaarden langs de Waal
In het LOP wordt voorgesteld om langs de Waal dicht bij de dorpen 
te kiezen voor de uiterwaarden van de ‘gewone koe’ en verder van de 
dorpen voor uiterwaarden met een ‘plan ooievaar-achtige’ natuur-
ontwikkeling met nieuwe nevengeulen, ooibossen, zandbanken en 
struinpaden.
Vanuit de dorpen zouden wandel- en fietspaden over wandeldijkjes 
naar de zomerdijk behouden of ontwikkeld moeten worden. Deze zou-
den ook in de delen van de ooibosontwikkeling met elkaar verbonden 
moeten worden.

De uiterwaarden langs de Linge
Langs de Linge zijn de uiterwaarden vanouds veel kleinschaliger dan 
langs de Waal. Er is een grote afwisseling van kleine weides, boom-
gaardjes, grienden en andere natte percelen. Er zijn geen zomer-
dijken en de uiterwaarden zijn soms te smal voor een wandelpad. 
Ook kunnen paden op sommige plekken natuurwaarden verstoren. 
In dit LOP wordt voorgesteld om zowel binnendijks als buitendijks 
wandel- en fietspaden evenwijdig aan de dijk te stimuleren gekoppeld 
aan doorsteekjes naar de dijk: de Lingeslingers. Zo kan door een 
samenwerking van gemeente en particulieren een recreatieve route 
ontstaan die om de dijk slingert en zo een alternatief zal vormen voor 
het verkeer over de dijk. 

Behoud én versterk de kernkwaliteiten

Principe voor de uiterwaarden langs de Waal

Principe voor de uiterwaarden langs de Linge
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De komgebieden met hun historie van dorpspolders
Eeuwen geleden hadden de dorpen op de oeverwallen hun eigen 
dorpspolder. Daartoe omgaven zij een deel van de natte kom met ka-
des. Noord-zuid liepen door de kom zijkades, of zijvingen. Oost-west 
liepen in het lage deel van de kom, ver van de dorpen de achterka-
des. Soms lag er ook een kade tussen dorp en kom om het hoge 
water van de kom uit het dorp te houden. Deze wordt soms meikade 
of meidijk genoemd.

Tijdens de ruilverkavelingen werd de ontwatering van de kommen 
verbeterd, waardoor de gronden droger werden en beter verkaveld 
konden worden. Van de dorpspolders bleven slechts enkele kades 
gehandhaafd.

In dit LOP wordt voorgesteld om de dorpspolders nieuw leven in 
te blazen, niet alleen om de cultuurhistorie zichtbaar te maken. Ze 
kunnen nu goed dienst doen als routes voor dorpsommetjes en een 
betere ontsluiting van de kom voor voetgangers en fietsers over 
kadepaden. Daartoe worden oude kades hersteld en soms nieuwe 
zijkades en achterkades gemaakt op plekken waar de oude niet 
te restaureren zijn. De Graaf Reinaldweg vormt nu een barrière tus-
sen dorpen en de kades. Door in de noordelijke berm een nieuwe 
meikade te maken en deze bij rotondes aan de dorpen te koppelen 
kan deze worden opgeheven. Ook kan het waterpeil van de boezems 
buiten de dorpspolders wellicht omhoog zodat de dorpspolders zich 
nog meer onderscheiden in het landschap. Langs de kades kan een 
typische kade-struweelbeplanting worden geplant. Deze zorgt er dan 
ook voor dat de snelweg en Betuweroute minder prominent in het 
landschap zichtbaar zijn. Over de boezems tussen de polders door 
blijven noord-zuid zichtlijnen mogelijk.

Los van de meikade ligt een verbinding tussen de dorpspolders. Om 
het verschil tussen de kadepaden om de dorpspolder en boezems 
ertussen te benadrukken liggen de wegen door die boezem niet op 
een kade en zijn ze onbeplant. Zo is grote delen van het jaar wel een 
verbinding tussen de ommetjes om de verschillende dorpspolders 
mogelijk.

Vanouds lopen er enkele doorgaande wegen door de kom van de 
oeverwal langs de Waal naar de oeverwal langs de Linge. In dit LOP 
wordt voorgesteld om deze als gedekte wegen vorm te geven. Dit 
geeft beschutting voor de fietsers. Als de weg langs een polderrand 
loopt worden de gedekte weg en kade gecombineerd.

Principe van de dorpspolders in het verleden

Principe van de dorpspolders in het huidige land-
schap

Principe voor herstel van de dorpspolders als land-
schappelijk raamwerk in de kom

Principe voor de doorgaande verbindingen door de 
kom tussen Linge en Waal
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5.1.1  |  Het rustieke hart van de Tielerwaard

a. De open kommen
Motto: Houd de kom open voor landbouw en vogels, maar doorader 
de kom met kadepaden en ‘gedekte wegen’.

In het beeld van de rustieke kom tussen globaal Haaften en Fort 
Nieuwe Steeg zal weinig veranderen in vergelijking met de huidige si-
tuatie. De kom blijft open met ruimte voor grondgebonden, duurzame 
landbouw. Deze landbouw is de beste garantie voor het behoud van 
de karakteristieke openheid en de weidevogelbiotoop. 
Aan de wegen in de kom liggen linten van boerderijen uit de tijd van 
de ruilverkaveling. Wanneer hier nieuwe bedrijfsuitbreidingen plaats-
vinden, zal dit achter de bestaande bebouwing moeten gebeuren, 
waardoor het open zicht zo min mogelijk wordt aangetast. Bij forse 
uitbreidingen zal inpassing moeten plaatsvinden door langszij populie-
renbos of een fijnstofsingel aan de noord-oostzijde aan te leggen.
Als een stevig netwerk zullen zijkaden (loodrecht op de winterdijk), 
meidijken (parallel aan de winterdijk, tussen dorp en polder) en 
achterkaden (middenin de kom, waar nu de A15 en Betuwelijn liggen) 
worden hersteld en beplant om een aantrekkelijk recreatief netwerk 
te vormen en de polder te compartimenteren. Dit herstel van de ka-
des kan gepaard gaan met een verbreding van naastgelegen sloot ten 
behoeve van waterberging en natuurvriendelijke oevers. Dit netwerk 
van kadepaden helpt de winterdijken te ontlasten van de recreatieve 
druk, werkt als ecologische verbinding en maakt de historie van het 
komgebied weer leesbaar. Daar waar het onmogelijk is geworden 
de kades te herstelling, kan worden getracht zo dicht mogelijk bij 
het oude tracé een nieuwe kade op te werpen. Enkel de kades en 
‘gedekte wegen’ worden beplant met heesters of bomen, de andere 
wegen verliezen in de loop van de tijd hun beplanting. De singels 
langs de ‘kadepaden’ bestaan uit een mengsel van verschillende 
soorten wilg, populier, iep, els en doornige soorten als meidoorn en 
sleedoorn. Door de beplanting op de achterkaden is tevens het zicht 
op de betonnen wand van de Betuwelijn weggenomen.

In het rustieke hart zullen de dorpspolders voor-
namelijk in landbouwkundig gebruik blijven. De 
meikades, zijkades en achterkades kunnen tussen 
de grote bedrijven door vorm krijgen, zonder dat ze 
die bedrijven hinderen. Wellicht kunnen delen ervan 
als groene dienst geleverd worden. 
De meikades langs de Graaf Reinaldweg kunnen 
door de provincie worden gerealiseerd. 
De gedekte wegen zijn veelal gemeentelijke projec-
ten. 

Deelgebieden in het Rustieke Hart: kom, oeverwal 
en uiterwaarden

Voorbeeld van een singel met fietspad langs een 
watergang.

Behoud én versterk de kernkwaliteiten

a

b
c
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Enkele doorgaande noord-zuidverbindingen worden als ‘gedekte 
gemeenschapspaden’ ingericht met aan de westzijde een lage 
beplantingsstrook en aan de oost- of zuidkant een lage kade. Door de 
beplanting wordt het aantrekkelijker om door de kom te fietsen. De 
Zeek, Haaftensche Molenvliet en Boutensteinseweg verdienen extra 
aandacht, omdat de grotendeels verdwenen kades hier tevens de 
oostgrens vormden van het inundatieveld van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.
Langs de snelweg kan een enkel nieuw landgoed in de vorm van een 
‘kooigoed’ worden ontwikkeld, maar de openheid en het landbouw-
kundig gebruik van het gebied hebben prioriteit. 

Impressie van nieuwe ‘kooigoederen’ langs de 
snelweg. Ten noorden van de Betuweroute kunnen 
particulieren wellicht overgaan tot het stichten van 
nieuwe landgoederen van het type ‘Kooigoed’ zoals 
die in het landgoederenbeleid van Geldermalsen 
wordt beschreven. Daarnaast kunnen in de kom 
grote schuren aansluiten bij het komlandschap door   
een populierenbos ernaast aan te planten.
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b. De oeverwal met dijk en dorpen
Motto: Koppel de dorpen aan de rivier door waardpaden en aan de 
kom via nieuwe meidijken

De oeverwallen zijn afwisselend en kleinschalig met boomgaarden, 
voormalige kasteelterreinen, enkele wielen en kromakkers. Groot-
schalige uitbreidingen van bebouwing zijn hier uitgesloten, zeker 
aan de noordkant van de provinciale weg in de kom. Kleinschalige 
verdichting op de oeverwal, waarbij bebouwing en beplanting hand 
in hand gaan, is mogelijk, bijvoorbeeld als nieuw landgoed. Enkele 
dorpsranden verdienen een betere afronding met beplanting. Tus-
sen de dorpen wordt de aanleg van houtsingels en solitaire bomen 
gestimuleerd, zo mogelijk in combinatie met een wandelpad als 
jonkheerdreef. De dorpslinten mogen daarbij langs de dijk niet aan 
elkaar groeien en dienen hun uitzicht op de rivier met uiterwaarden te 
behouden.

c. De uiterwaarden van de Waal
Motto: Geef ruimte voor de rivier én het dorp

Bij voorkeur blijven vlak bij de dorpen ‘cultuurlijke uiterwaarden met 
‘gewone koeien’ in de wei en Wilde Bertam in de slootkant’. Daardoor 
wordt ook het zicht op de dorpen behouden vanaf de rivier en de 
dijk aan de overkant. De uiterwaarden en rivier moeten toegankelijk 
blijven voor dorpsbewoners. Maak daarom de uiterwaarden met een 
doorgaand wandelpad van Tiel naar Gorinchem over de zomerdijken 
verder toegankelijk, ook vanuit de dorpen. Daarbij dient aandacht te 
zijn voor cultuurhistorische elementen als steenfabrieken, wielen en 
oude kades. De aanwezige landbouw is daarbij waardevol voor het 
uitzicht op de Waal en het beheer van de uiterwaarden.
De uiterwaarden verder van de dorpen kunnen zich natuurlijker ont-
wikkelen met zacht ooibos en nevengeulen. Maatregelen in het kader 
van Ruimte voor de Rivier kunnen samengaan met ontsluiting van 
de uiterwaarden en natuurontwikkeling, bijvoorbeeld in de Beneden-
waard en Crobsche Waard. 

Voorbeeld van boomgaard met fruitbomen en 
begrazing.

Natuurontwikkeling en agrarisch gebruik evenwich-
tig aanwezig in de uiterwaarden

Behoud én versterk de kernkwaliteiten
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Visiekaart voor ‘het rustieke hart van de Tieler-
waard’. 
In de kom zullen in de komende jaren de oude 
dorpspolderkades weer zichtbaar worden gemaakt 
en het recreatieve raamwerk gaan vormen. Ten 
noorden van de A15 en Betuwelijn is in een smalle 
strook ruimte voor nieuwe landgoederen. De door-
gaande wegen met viaduct over de A15 worden 
ingericht als gedekte wegen: veilige en beschutte 
routes door de kom. 
Op de oeverwal wordt gewerkt aan de wegbeplan-
ting en de dorpsranden (herenlanen en gaarden). 
Op eigen initiatief kunnen burgers ‘bakenbomen’ 
plaatsen op bijzondere plekken als baken in de tijd.
De uiterwaarden nemen geleidelijk een meer 
cultuurlijke of meer natuurlijke vorm aan, afhankelijk 
van de afstand tot het dorp. Nadere bepalingen ten 
opzichte van de inrichting en het beheer van de 
uiterwaarden volgen in de beleidsnotitie ‘Stroomlijn’. 
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5.1.2  |  De Waaldorpen van Ophemert naar Neerijnen

a. Open kom De Steendert
Motto: Laat de wegen doodlopend en de kom open

In deze gave open kom dient primair ruimte te blijven voor weide-
bouw, weidevogels en andere natuur. Het blijft open en onbebouwd. 
Het is juist een kernkwaliteit dat de wegen hier nog doodlopen in de 
leegte van de kom, enkel toegankelijk gemaakt via een fietspad. Het  
bos in het kommetje is nu grotendeels in eigendom en beheer van 
het Staatsbosbeheer. Verrommeling van de randen moet echter wel 
worden voorkomen. De landbouwsector zal er samen met het water-
schap in moeten slagen oplossingen te vinden voor waterberging in 
de haarvaten van het watersysteem. 

b. De stroomruggen met kleine kommen ertussen
Motto: Geef initiatieven voor kleine landschapselementen een kans en 
bouw aan een recreatieve stroomruggengraat.

Dit deelgebied bestaat uit afwisselend hogere ruggen en lagere de-
len. Binnen de lagere delen zoekt het Waterschap naar mogelijkheden 
voor verbreding van waterlopen om water te bergen.   
De stroomruggen zullen recreatief beter ontsloten moeten worden 
met wandel- en fietspaden. De aandacht voor historie, bijvoorbeeld 
voor hoogstamfruit en rijk beplante erven, is al goed aanwezig. Po-
pulieren en windsingels van elzen vormen een vertrouwd beeld rond 
kavels, maar verdienen wellicht verrijking met andere soorten als 
meidoorn, eik en iep. Langs de wegen kunnen hier en daar fruitbomen 
komen te staan. In de open velden en akkers bieden solitaire bomen 
(o.a. paardekastanje, linde of eik) een aantrekkelijke aanvulling, die 
het vee, de biodiversiteit en het landschap ten goede komt.
Nieuwe woningen en bedrijven dienen goed te worden ingepast, waar-
bij de beuken- en ligusterhagen het erf kunnen sieren. 

Deelgebieden in de Waaldorpen van Ophemert 
naar Neerijnen: kom, stroomruggen, oeverwal en  
uiterwaarden

In dit landschapsensemble zijn de komgebieden 
veel kleiner en is van dorpspolders geen sprake. In 
dit landschapsensemble zullen volgens het LOP de 
oeverwallen en stroomruggen verder worden ver-
dicht met herenlanen en jonkvrouwgaarden door het 
cultuurlandschap en langs de dorpsranden. Verder 
zullen enkele nieuwe landgoederen hier bij kunnen 
dragen aan een mooie afronding van de dorpen.
Daar staat tegenover dat de wegen door de kleine 
komgebieden tussen oeverwal en stroomruggen 
volgens het LOP juist weinig of geen beplanting 
krijgen. Hier kunnen de sloten wel bredere oevers 
en bijbehorende beplanting krijgen. Het waterschap 
kan op deze manier ook haar bergingsopgave 
vervullen. In de kommetjes zijn openheid en natte 
bosjes te vinden. De typerende doodlopende 
weggetjes dienen in de kommen wel te worden 
gehandhaafd! Wellicht kunnen er langs de verbrede 
oevers meteen ook nieuwe wandeldijkjes aangelegd 
worden.

Behoud én versterk de kernkwaliteiten

a

b

c

d
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De verkeerskundige structuur van de kronkelige wegen verdient aan-
dacht, zodat wordt voorkomen dat langzaam verkeer in gevaar wordt 
gebracht door vracht- en doorgaand autoverkeer. Met de aanleg van 
extra fietspaden kunnen veilige en aantrekkelijke routes vanuit de 
dijkdorpen naar centrale kernen en stations worden gerealiseerd. 
Woningen staan hier en daar dicht op de weg, wat karakteristiek is 
voor deze stroomruggen. Boerderijen staan veelal op lage natuurlijke 
of gemaakte verhogingen, een kenmerkend patroon dat kan inspire-
ren bij nieuwbouwplannen.

Op de oeverwallen worden de wegen beplant tot 
herenlanen. In de lagere delen tussen de stroom-
ruggen worden sloten verbreed en ontbreekt de 
beplanting langs de wegen. Het contrast tussen oe-
verwal en lager gelegen kommetjes neemt hierdoor 
verder toe. Grote hallen op de oeverwal worden 
door de herenlanen, singels en gaarden ingepast in 
het landschap.  

Modellen voor waterbergingsoevers van het Water-
schap;  
zie www.waterschaprivierenland.nl voor meer 
informatie.
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c. De oeverwal met dijk en dorpen
Motto: Koppel de dorpen aan het landschap door ommetjes naar de 
uiterwaarden en het cultuurlandschap

In de Waalbocht tussen Neerijnen en Ophemert is het landschap 
tussen de dijkdorpen op de oeverwal en stroomruggen kleinschalig 
en afwisselend. De dorpen liggen in linten parallel aan de dijk, met 
(oude) dijkwoningen op de dijk. Om het contrast te versterken met de 
stroomruggen en het open gebied dat tussen de ruggen ligt, wordt in 
de toekomst de gemeentelijke wegbeplanting alleen op de oeverwal 
aangeplant. Dit zijn bijvoorbeeld de ‘herenlanen’ en ‘jonkvrouwgaar-
den’. 
Op de oeverwal dienen agrarische ondernemers de ruimte te krijgen, 
bijvoorbeeld voor fruitboomgaarden, mits de landschappelijke 
kleinschaligheid behouden blijft. Kleine natuurterreinen en waterplas-
sen maken eveneens deel uit van de zone langs de dijk. Verbreding 
van de agrarische sector dient positief te worden benaderd, bijvoor-
beeld in geval van productverwerking en -verkoop, voorlichting over 
landschapsbeheer en ontsluiting voor bewoners en recreanten. De 
recreatieve ontwikkeling van de oeverwal kan ook verder plaatsvin-
den door horeca-ondernemers ruimte te geven, en routes aan te 
leggen en te bewegwijzeren. De vele cultuurhistorische monumenten 
en plekken bieden volop mogelijkheden, zoals dijkdoorbraken en 
landgoederen en abdijen. Nieuwbouw dient daarbij goed te worden 
ingepast, bijvoorbeeld door hoogstamboomgaarden in combinatie 
met recreatieve paden

d. De uiterwaarden van de Waal
Motto: Geef ruimte voor de rivier én het dorp (inclusief de gewone 
koe)

De uiterwaarden nemen op veel plaatsen in natuurlijkheid toe door 
herinrichting om de rivier meer ruimte te geven. Daarbij kunnen 
enkele uitzichten verdwijnen en nieuwe doorzichten ontstaan. De 
ruimte voor de rivier, de ecologische hoofdstructuur en het cultuur-
historische uiterwaardenlandschap dienen in ieder geval in evenwicht 
te worden ontwikkeld. Dicht bij de dorpen zal het cultuurlandschap 
een belangrijkere rol moeten spelen en verder van de dorpen kan de 
natuur de ruimte krijgen. Deze natuur kan bestaan uit zacht ooibos en 
nevengeulen, plaatselijk ontsloten door paden. Op zorgvuldig gekozen 
plekken moeten dorpelingen ook bij de rivier kunnen blijven komen 
door ‘waardpaden’, ‘knuppelpaden’ en ‘oversteken’ aan te leggen. 
De agrariër zal daarbij een constante rol kunnen blijven spelen, bij-
voorbeeld in het onderhoud van landschapselementen en paden.

Jonkvrouwgaarden op de oeverwal

Gaarden met fruitbomen op de oeverwal

Natuurontwikkeling en agrarisch gebruik evenwich-
tig aanwezig in de uiterwaarden

Behoud én versterk de kernkwaliteiten
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Visiekaart voor ‘de Waaldorpen van Ophemert naar 
Neerijnen’. 
In de kommetjes tussen de stroomruggen zullen 
in de komende jaren enkele waterlopen geschikt 
worden gemaakt voor waterberging met natuur-
vriendelijke oevers. Op eigen initiatief kunnen parti-
culieren werken aan fraaie erven met kenmerkende 
landschapselementen. 
Op de oeverwal wordt gewerkt aan de wegbeplan-
ting en de dorpsranden (herenlanen en gaarden). 
Op eigen initiatief kunnen burgers ‘bakenbomen’ 
plaatsen op bijzondere plekken als baken in de tijd. 
De oeverwal is tevens grotendeels zoekgebied voor 
nieuwe landgoederen.
De uiterwaarden nemen geleidelijk een meer 
cultuurlijke of meer natuurlijke vorm aan, afhankelijk 
van de afstand tot het dorp. Nadere bepalingen ten 
opzichte van de inrichting en het beheer van de 
uiterwaarden volgen in de beleidsnotitie ‘Stroomlijn’. 
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Knooppunt Deil verdeelt het oostelijk deel van de 
kom van de Tielerwaard in vier kwadranten. Ieder 
kwadrant heeft zijn eigen dorpspolder. In de Gel-
dermalsense polders kunnen kooigoederen langs 
de zuidrand van de polders gesticht worden. In de 
zuidwestelijke rand zullen de bestaande natuur-
gebieden het beeld bepalen. In de zuidoostelijke 
dorpspolders is het landbouwkundig gebruik al aan 
het verbreden. Winning van windenergie kan daar 
deel van gaan uitmaken. Een plaatsing van windmo-
lens in een doordachte opstelling en  
gekoppeld aan de aanleg en het beheer van natuur 
en weides op enkele molengoederen, kunnen Deil 
als regionaal knooppunt allure geven, zoals de 
Martinus Nijhoffbrug dat nu al doet bij de oversteek 
over de Waal. 

Deelgebied in het knoopsgat Deil, de kom

5.1.3  |  Het Knoopsgat Deil

a. Open kom rond het knooppunt
Motto: Maak van het knoopsgat de toonkamer van de groene parel

Het landbouwgebied rond dit knooppunt is de Deil-biotoop waarin een 
schijnbare leegte heerst. Rond knooppunt Deil ligt een open land-
schap met een rationele beplanting rond agrarische bedrijven. De 
weidse ruimte rond het knooppunt dient een etalage te blijven voor 
het rivierengebied, waar de inwoners trots op kunnen zijn. Dit vergt 
een investering in kernkwaliteiten als openheid, rationaliteit en stilte 
vanuit eventuele nieuwe gebruiksvormen. Waterbeheer kan hierbij 
tevens een rol spelen.
In het zuidwestelijke kwadrant ligt het komreservaat ‘Het Broek’. Het 
waterregiem van het natuurgebied kan worden verbeterd door binnen 
de oude dorpspolderkades een eigen hydrologisch regiem te stel-
len. Over deze kades kan het gebied tevens worden ontsloten voor 
recreanten. 
De twee noordelijke kwadranten van het knooppunt vallen binnen de 
gemeente Geldermalsen. Dit zijn open komgebieden met een agrari-
sche bestemming. Het gebied kent waardevolle elementen als oude 
dorpspolderkades, eendenkooien en archeologische vindplaatsen uit 
de IJzertijd. Nieuwe bestemmingen, zoals landgoederen, zullen met 
de bestaande kwaliteiten rekening moeten houden, wil het gebied een 
‘toonkamer’ blijven waar de gemeente trots op kan zijn.

Behoud én versterk de kernkwaliteiten

a
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Ook het zuidoostelijke kwadrant is overwegend agrarisch met enkele 
kleine bossages. Het ondernemen in windenergie kan hier een extra 
inkomensbron worden, maar de politiek moet zich hier nog over 
uitspreken. Mocht de politiek akkoord gaan met de windmolens dan 
zouden ze deel moeten worden van ‘windgoederen’, die behalve uit 
de molen ook bestaan uit een bestaand erf en 20 hectare weide, 
eendenkooi of griend die gegarandeerd voor lange termijn open en 
onbebouwd worden gehouden en worden beheerd door de windgoed-
eigenaar. 

Mogelijke inpassing van nieuwe windturbines als 
molengoederen in het zuid-oost kwadrant van 
knooppunt Deil. De ondernemers in windenergie 
financieren de aanleg en het onderhoud van de 
natuurlijke terreinen rondom de molen: de molen-
biotopen. Door het kwadrant loopt eveneens twee 
dorpspolderkades.

Fotomontage voor een mogelijke toekomst: in 
samenwerking met grondeigenaren en grondgebrui-
kers kunnen langs waterlopen wandel- en fietspaden 
worden aangelegd op kades, gecombineerd met 
waterberging. 

huidig
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Behoud én versterk de kernkwaliteiten

Visiekaart voor ‘Knoopsgat Deil’. 
In de kom zullen in de komende jaren de oude 
dorpspolderkades weer zichtbaar worden gemaakt 
en het recreatieve raamwerk gaan vormen. Ten 
noorden van de A15 en Betuwelijn, en ten westen 
van de A2 is in een smalle strook ruimte voor 
nieuwe landgoederen. 
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Deelgebieden in de Lingedorpen van Buurmalsen 
naar Acquoy: oeverwal en uiterwaarden

Monumentale bebouwing langs de Linge die een 
schilderachtig beeld oplevert. Deze parels moeten 
worden gekoesterd onder het motto ‘behoud door 
ontwikkeling’.

5.1.4  |  De Lingedorpen van Buurmalsen naar Acquoy

a. De oeverwal met dijk en dorpen
Motto: Houd de dorpen compact en geef nieuwe landgoederen een 
kans

Op de hogere gronden van de oeverwallen langs de Linge heeft de 
fruitteelt veelal het primaat. Dit biedt met de dorpen een karakteris-
tiek pittoresk beeld van het rivierengebied. Om dit te behouden dient 
met de kleinschaligheid van het landschap en cultuurhistorische 
elementen als oude kasteelterreinen, kromakkers, wielen en rabatten 
respectvol te worden omgegaan. Verbreding van de landbouw met 
bijvoorbeeld groenblauwe diensten moet goed mogelijk zijn, zeker nu 
het gebied is aanwijzen als Nationaal Landschap.
De kronkelende wegen blijven afwisselend beplant met onder andere 
eik, beuk en linde. Langs dijken kan de karakteristieke beplanting 
met fruitbomen worden doorgezet. Op nog niet toegankelijke dijken, 
zogenaamde grasdijken, wordt de toegankelijkheid gestimuleerd. 
Hier en daar kunnen nieuwe landgoederen worden gesticht langs de 
Linge met groene, openbare voorzieningen en een rijke verzameling 
landschapselementen. Mariënwaerdt biedt wat betreft landschaps-
elementen een prachtige staalkaart. Deze landgoederen voorzien 
in een vergroting van het recreatieve aanbod en de mogelijkheden 
voor dorpelingen een ommetje te maken. Op kleine schaal kan tevens 
verblijfsrecreatie worden toegestaan.
Bij de dorpsranden waar geen nieuwe landgoederen bij liggen, kunnen 
de randen worden afgewerkt met boomweiden of singels, gecombi-
neerd met paden en waterpartijen. Tevens dient daarbij aandacht te 
zijn voor beschermde dorpsgezichten.

In dit LOP wordt voorgesteld om zowel binnendijks 
als buitendijks wandel- en fietspaden evenwijdig aan 
de dijk te stimuleren gekoppeld aan doorsteekjes 
naar de dijk: de Lingeslingers. Zo kan door een 
samenwerking van gemeente en particulieren een 
recreatieve route ontstaan die om de dijk slingert 
en zo een alternatief zal vormen voor het verkeer 
over de dijk. 

a b
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b. De uiterwaarden van de Linge
Motto: Houd in de Linge-uiterwaarden een patchwork van natuur en 
cultuur

De Linge-uiterwaarden blijven een bijzonder waardevol en afwisselend 
gebied, met weiland, grienden, boomgaarden, bosjes en waterplas-
sen. Ze kennen verschillende, met elkaar verweven functies, zoals 
waterberging, recreatie, natuur en landbouw. De uiterwaarden dienen 
wel recreatief beter ontsloten te worden voor wandelaars, wellicht in 
combinatie met de landerijen van nieuwe landgoederen. De waterop-
gave, en cultuurhistorische en ecologische waarden dienen ten alle tij-
den gerespecteerd te worden. Dichter bij het dorp zou de uiterwaard 
beter toegankelijk moeten zijn, en verder van het dorp meer natuurlijk 
en ontoegankelijker.
Nieuwe elementen als diverse paden en ‘jonkvrouwgaarden’ worden 
gestimuleerd om de Linge beter toegankelijk en zichtbaar te maken 
voor bewoners en recreanten. Deze vormen samen de ‘Lingeslingers’ 
die de oeverwal en de dorpen met de uiterwaarden en de Linge 
verbinden. Griendteelt en natuurlijk grasland kunnen naast reguliere 
weidebouw en fruitteelt onderdeel zijn van verbrede vormen van 
agrarisch gebruik.

Impressies van een oevergoed (boven) en een 
Lingehoeve (onder) op de oeverwallen van de Linge. 
Naast deze nieuwe landgoederen kunnen tal van 
particuliere initiatieven bijdragen aan een verfijning 
van de landschapskwaliteit langs de Linge. Dit 
kunnen bijvoorbeeld gaarden, singels of paden zijn, 
waarbij de beplanting tevens kan worden gebruikt 
voor inpassing van grote schuren en hallen.

Afwisselende beplanting en doorzichten langs de 
Linge

Behoud én versterk de kernkwaliteiten
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Visiekaart voor ‘de Lingedorpen van Buurmalsen 
naar Acquoy’. 
Op schilderachtige oeverwal wordt gekoesterd, 
waarbij allert moet worden gereageert op storende 
ontwikkelingen. Bestaande landschapselementen en 
wegbeplantingen worden behouden en aangevuld. 
Op eigen initiatief kunnen burgers ‘bakenbomen’ 
plaatsen op bijzondere plekken als baken in de tijd.
De uiterwaarden vormen een mozaïek van vormen 
van landgebruik, waaronder boomgaard, weide, 
griend en rietmoeras. Door de toegankelijkheid 
van de uiterwaarden te vergroten (door middel van 
‘Lingeslingers’), worden bewoners weer meer bij de 
rivier betrokken.



LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN 79 |

In dit LOP wordt voorgesteld om ook in de Culem-
borgerwaard de dorpspolders leidend te laten zijn in 
de ontwikkeling van het landschap. In de Regulie-
ren liggen vanaf de dorpen langs de Linge vaak 
meerdere polders achter elkaar. Tegenwoordig zijn 
de polders dicht bij de dorpen in gebruik door rund-
veebedrijven. De polders verder weg in het laagste 
deel van de Culemborgerwaard zijn veel natuurlijker 
en natter, waaronder de Regulieren met grienden en 
broekbossen. De landbouwpolders blijven optimaal 
voor de rundveehouderij ingericht. 

Deelgebieden in de Regulieren en Diefdijk: open 
komgronden en meer besloten komgebieden

5.1.5  |  De Regulieren en de Diefdijk

a. De besloten kom van de Regulieren en de Diefdijk
Motto: Maak de natuur beter toegankelijk en geef haar een ruime en 
natte broek

In het gebied van de Linge, de Regulieren en de Diefdijk worden de 
hoge kwaliteiten behouden en versterkt. Het besloten landschap 
kent weinig bebouwing, veel rust en natuurlijke afwisseling. Kleine 
productiebossen en grienden wisselen verwilderde eendenkooien en 
broekbossen af. De wegen zijn afwisselend wel en niet beplant en 
hebben veelal aan weerszijden een diepe sloot.
Om deze rust te behouden kent nieuwe bebouwing strenge restricties 
in de kom. Bebouwing is hooguit toegestaan op de huidige erven en 
buiten de EHS. Oude bebouwingsplaatsen zoals woerden dienen even-
wel gerespecteerd te worden, eventueel door juist hierop te bouwen. 
Door de aanleg van ‘kadepaden’, ‘jaagpaden’, ‘gedekte wegen’ en 
‘rietdekkerspaden’ in de kom kunnen de rivierdijken ontlast worden 
en kunnen aan recreanten aantrekkelijke routes worden geboden. 
Deze paden kunnen over bestaande oude wegen en kades gaan of 
langs weteringen. Passages over het spoor, waar deze dreigen te 
verdwijnen of onveilig zijn, verdienen aandacht om een veilige spoor-
overgang te behouden. Snelverkeer als motoren dient te worden 
gereguleerd, bijvoorbeeld door expliciete aanwijzing van routes als 
fiets-, ruiter- of wandelpad. Bij de versterking van de Diefdijklinie als 
waterkering, zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheden een 
doorlopend fietspad parallel aan de dijk te realiseren om een alterna-
tief voor de smalle, maar druk begaande dijk te bieden. Daarbij kan 
worden aangesloten op het fietspad langs de Culemborgse Vliet.
Met hulp van het waterschap kan maatwerk geleverd worden om wa-
terberging in de haarvaten van het watersysteem, natuurontwikkeling 
en een duurzame agrarische bedrijfsvoering bij elkaar te brengen. 
Groen-blauwe diensten en wellicht de energieteelt (bijvoorbeeld grien-
den of populierenbos) kunnen daarin een rol spelen.

Behoud én versterk de kernkwaliteiten

ab b
b
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Om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te respecteren en zichtbaar 
te maken, kunnen enkele natuurgebieden verder worden vernat tot 
rietveld of nat grasland, als onderdeel van de ecologische hoofdstruc-
tuur. Daarnaast zijn open zichten over agrarisch grasland eveneens 
waardevol buiten de EHS.

b. De meer open landbouwgebieden
Motto: Houd de kom open voor landbouw en vogels, met ‘gedekte 
wegen’ en kadepaden.

De meer open kommen herbergen een aantal gezonde agrarische 
bedrijven. Deze dienen goede bestaansperspectieven te behouden. 
Het gebied blijft daarom grotendeels primair agrarisch. In enkele 
gebieden is het eveneens mogelijk om nieuwe landgoederen te 
ontwikkelen die aansluiten op de natuurwaarden in de Ecologische 
Hoofdstructuur. 
Aan de wegen in de kom liggen verspreid boerderijen uit de tijd van 
de ruilverkaveling. Nieuwe bedrijfsuitbreidingen zullen achter de 
bestaande bebouwing moeten plaatsvinden, waardoor het open zicht 
zo min mogelijk wordt aangetast. Bij forse uitbreidingen zal inpassing 
moeten plaatsvinden door langszij populierenbos en/of een fijnstofsin-
gel aan de noord-oostzijde aan te leggen.

Het westelijke deel van het landschapsensemble maakt deel uit van 
de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is waar-
devol dat de schootsvelden en doorzichten onder landbouwkundig 
gebruik open blijven, ook voor de ganzen en weidevogels. Water krijgt 
hier weer een rol in de vorm van waterberging in verbrede waterlo-
pen, zoals rond de Nieuwegraaf.
De vrijwillige aanleg van recreatieve paden dient ook hier te worden 
bevorderd, bijvoorbeeld ‘jaagpaden’ of ‘kadepaden’ langs weteringen, 
als ‘gedekte wegen’ of ‘rietdekkerspaden’ door het gebied. Deze 
paden kunnen wellicht ook geschikt gemaakt worden als ruiter- en 
menpaden.

Mogelijkheid van inpassing van nieuwe schuren en 
hallen in het komgebied. Naast de nieuwe schuur 
(linker gebouw) is een populierenbos aangeplant om 
de schuur landschappelijk in te passen. Ten noord-
oosten van de schuur is een houtsingel geplant 
tegen de verspreiding van fijnstof.

Een enkele dorpspolder kan deels met nieuwe 
landgoeden worden ontwikkeld, net als dat Mari-
enwaerdt een eigen dorpspolder vormt. Zo kunnen 
‘griendgoederen worden ontwikkeld, bestaande uit 
verschillende natte bosjes. 

De natte Regulieren geven nog een fraai beeld van 
een besloten kom met bosjes. De oude populie-
renweides worden al geleidelijk omgevormd tot 
natuurlijker kombos met meidoorn, els, eik en wilg, 
maar op enkele plaatsen in de kom, buiten de EHS, 
kan de functie van productiebos blijven bestaan.
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Agrarische ondernemers kunnen groen-blauwe diensten leveren, 
zoals het onderhoud van hoogstamfruit, weidevogelbeheer of wa-
terberging. Door de aanleg en onderhoud van percelen met populie-
renbossen, griendvelden, rietvelden en moerasbos draagt men bij 
aan landschappelijke en natuurwaarden, waar een redelijke betaling 
tegenover kan staan.

Fotomontage voor een mogelijke toekomst: oude 
bewoningsplaatsen en griendgronden. 

huidig

Indicatie van oorspronkelijke ligging van de dorps-
polderkades. Naar het westen en noorden toe wordt 
de kom dieper en natter. 

Behoud én versterk de kernkwaliteiten

Voorbeeld van natuurcompensatie voor de verbre-
ding van de Rijksweg A2: 1,8 ha aan de Ridderslag 
te Beesd door de VANL Tieler- en Culemborgerwaar-
den.
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Visiekaart voor ‘de Regulieren en de Diefdijk’. 
In de kom zullen in de komende jaren de oude 
dorpspolderkades weer zichtbaar worden gemaakt 
en het recreatieve raamwerk gaan vormen. De 
polders die onder de Ecologische Hoofdstructuur 
vallen kunnen daarin een eenheid vormen met apart 
waterregiem. 
Een aantal locaties zijn geselecteerd als zoekgebied 
voor nieuwe landgoederen om bij te dragen aan 
nieuwe natuur en uitloopgebied voor de dorpen.
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5.2  |  Een vernieuwde robuuste groenstructuur

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de tweede ruimtelijke 
opgave die dit LOP stelt: Bouw “tussen de bedrijven door” aan een 
vernieuwde robuuste landschappelijke groenstructuur waarbinnen de 
grootschalige bedrijvigheid en verstedelijking ontwikkelingsruimte 
heeft in de meest dynamische landschaps-ensembles.

De kommen in de poort van de groene parel
In ‘de poort van de groene parel’ zullen de dorpspolders zich op drie 
totaal verschillende manieren ontwikkelen. 

De dorpspolders ten westen van de hoogweerstandslijn met o.a. het 
Lingebos zullen met het uitgebreide golfterrein en nieuwe landgoe-
deren verdichten. Een afwisseling  van bossen, stoere lanen en open 
weides zullen het beeld bepalen. 
Ten oosten van de hoogweerstandslijn zullen de boezems tussen 
de dorpspolders kunnen vernatten. Zo kan daar een verwijzing naar 
de inundatievelden vorm krijgen. De dorpspolders aan de Nieuwe 
Zuider Lingedijk zijn nu al met moeite droog te pompen. Een meer 
natte toekomst ligt daar voor de hand. In het zuidoosten kunnen de 
dorpspolders zich landbouwkundig ontwikkelen. De bedrijventer-
reinen bij Vuren krijgen een landschappelijke afronding met de kades 
en boezem in het oosten en met een gedekte weg ten westen van dit 
bedrijventerrein.
Voor het verstedelijkende Gorinchem in de dorpespolders bij Dalem 
vormen de drie typen dorpspolder van de ‘poort ‘ een ideaal recre-
atief uitloopgebied. De Hoogweerstandslijn ligt er als een stevige 
parkway tussendoor. 

De dynamische stroom van Geldermalsen naar Haaften
Het gebied van ‘De dynamische stroom van Geldermalsen naar 
Haaften’ kenmerkt zich door grote contrasten en vele sporen van het 
verleden. Het contrast tussen hogere en lagere delen wordt aangezet 
door de ‘akkerranden’ van de Bergakker (de Blokken), de Hooge Tief-
laar en de overslaggronden van de Steegakkers te benadrukken met 
beplanting. Rondom en op de akkers wordt de aanleg van verschil-
lende landschapselementen gestimuleerd. 
De oude Rijksstraatweg vormt een bijzondere route over de stroom-
rug. Enkele dorpsranden vragen om een betere inpassing ten 
opzichte van het omringende, open landschap.

Principe voor de westelijke dorpspolders van 
de Tielerwaard: het recreatieve cluster van het 
Lingebos in het noord-westen, stedelijke bebouwing 
bij Gorinchem in het zuid-westen, landbouw in het 
zuid-oosten en agrarische groen-blauwe diensten in 
het noord-oosten.

Principe voor een robuuste groenstructuur tussen 
Geldermalsen en Haaften

Een vernieuwde robuuste groenstructuur
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Deelgebieden in de poort van de groene parel: 
de uiterwaarden van de Linge, de oeverwal met 
Heukelum en Asperen, de natuurgebieden langs de 
Nieuwe Zuider Lingedijk, open komgronden, Spijk 
en het recreatiecluster rondom het Lingebos en de 
oeverwal en uiterwaarden langs de Waal 

5.2.1 De Poort van de Groene Parel

a. Het buitengebied van Asperen en Heukelum tussen Oude en 
Nieuwe Zuider Lingedijk
Motto: Koppel de historische stadjes aan de Linge en aan het land-
schap met ommetjes en kadepaden.

Dit gebied ligt goeddeels op de oeverwal van de Linge. Het heeft 
dan ook een droger en kleinschaliger karakter dan de kommen. 
Boomgaarden met hoogstamfruit en erfbeplanting kunnen hier 
zorgen voor meer intimiteit. Natuurvriendelijke oevers, ruigtestroken 
(jonkheersingels), bloemrijke akkerranden (jonkvrouwzomen) en (histo-
rische) wandelkades kunnen zorgen voor ecologische en recreatieve 
ontsluiting naar de omliggende stadjes Asperen en Heukelum, de 
kasteelterreinen, het Lingebos en fort Asperen. Plaatselijk kunnen 
eiken- of lindenlanen de landgoedsfeer bij de stadjes versterken. De 
recreatieve ontsluiting kan via oude kades plaatsvinden, over kadepa-
den, bijvoorbeeld tussen de Heidensweg en Nieuwe Zuider Lingedijk 
rond de N848. 
De grondgebonden en verbrede landbouw dient voldoende ruimte 
te krijgen, al is het geibed te klein voor grootschalige landbouw. De 
agrariër kan tevens een rol spelen waar hij natuur en landschap kan 
beheren. 
Nieuwbouw rond de stadjes dient zorgvuldig ingepast te worden in 
het landschap, rekening houdend met cultuurhistorische elementen 
als kaden en wielen, en met beschermde stadsuitzichten zoals over 
het toernooiveld bij Heukelum. Landschappelijke verdichting, waar-
bij beplanting en woningbouw hand in hand gaan, is mogelijk op de 
oeverwallen, ook in het kader van de westelijke ligging ten opzichte 
van hoofdweerstandstrook van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Riet-
velden en moerasbos kunnen in lager gelegen delen de zone langs de 
Nieuwe Zuider Lingedijk versterken, ontsloten via rietdekkerspaden 
en kadepaden.

b. Het natte natuurgebied van de Nieuwe Zuider Lingedijk tussen 
Fort Nieuwe Steeg en het Lingebos
Motto: Zet de natte gronden in het groen met nieuwe kooigoederen 
en griendvelden.

Tussen Vuren en Asperen vormt de Nieuwe Hollandse Waterlinie een 
belangrijke, doorgaande landschapsstructuur, die zichtbaar wordt 
gemaakt in rietvelden en behoud van open vlaktes. Langs de Nieuwe 
Zuider Lingedijk staan betonnen groepschuilplaatsen in een lijn van 
fort Asperen langs het Lingebos naar fort Vuren: dit was de hoofd-
weerstandslijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het natuurreser-
vaat langs de Nieuwe Zuider Lingedijk zal worden uitgebreid en wordt 
hier en daar voor wandelaars ontsloten via oude of nieuwe kades, 
met laarzenpaden, rietdekkerspaden en kadepaden. Doordat hier op 
lage plekken in het westen van de kom meer beplanting (o.a. wilg, 
riet, els) wordt toegestaan, zal dit deel van de kom een meer beslo-
ten aanzien krijgen, waardoor een vergelijkbaar afwisselend beeld als 
van de Regulieren ontstaat. Nieuwe landgoederen kunnen hier bijdra-
gen aan de realisering van openbare, nieuwe natuur, bijvoorbeeld als 

Voorbeeld van een populierenlaan op een kooi- of 
griendgoed

a
bc

d e

f
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Een vernieuwde robuuste groenstructuur

‘kooigoederen’ (zie de landgoederennotitie van Geldermalsen ‘Land 
goed voor landschap’). Waterberging kan hier een belangrijke functie 
gaan vervullen, eventueel als blauwe dienst door agrarische bedrij-
ven.

c. De uiterwaarden van de Linge
Motto: Houd de smalle uiterwaarden vrij van obstakels.

De uiterwaarden tussen Gorinchem en Asperen zijn veelal smal en 
fragiel. Naast waardevolle, moerassige natuur en landbouwpercelen 
bevinden er zich enkele bedrijven en aanlegplaatsen voor recreatie-
vaart. Al deze functies zullen steeds meer rekening moeten houden 
met waterberging en goede waterafvoermogelijkheden van de Linge. 
Bij kernen als Asperen en Heukelum kunnen de uiterwaarden beter 
toegankelijk worden gemaakt voor bewoners om bij de Linge te 
komen. Aanleg van ‘Lingeslingers’ en ‘Linge-meenten’ kunnen interes-
sant zijn voor horecaondernemers in de stadjes.
De dijkzone is het meest karakteristieke element in het gebied voor 
recreanten. Een aanplanting met fruitbomen op of nabij de dijkhelling 
kan het beeld van de dijk versterken. Daarbij dienen wel de doorkijk-
jes op de Linge gespaard te blijven.

d. Het Lingebos, het dorp Spijk en (recreatieve) ontwikkelingen 
rondom
Motto: Zorg voor een aantrekkelijk recreatiegebied dat past in het 
rivierengebied.

Het dorp Spijk strekt zich uit tussen Lingedijk en Spijkse Kweldijk. 
De uitzichten tussen de dijkwoningen door op het Hooge Veld zijn 
waardevol, net als de oude kades, percelering en lengterichting. De 
hoofdweerstandstrook van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt aan 
de oostzijde van dit deelgebied, waarin de lijn van betonnen groep-
schuilplaatsen beter zichtbaar kan worden gemaakt bij het Lingebos. 
Een verbinding (vormgegeven als ‘gedekte weg’) ter hoogte van de 
hoofdweerstandstrook over de A15 en Betuwelijn verdient nadere 
investering. Deze route verbindt voor recreanten de Linge met de 

Voorbeeld van een ‘gedekte weg’

Een gedekte weg (boven) en kadepad (onder). Beide 
kades kunnen zo mogelijk worden gerealiseerd 
door gebruik te maken van grond die vrijkomt bij de 
verbreding van sloten of de aanleg van natuurvrien-
delijke oevers.
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Waal op een aantrekkelijk punt met attracties als het Lingebos en fort 
Vuren langszij. Zo kan voor de Randstad een groene poort naar deze 
gemeenten ontstaan, een ‘parkway’ op de grens met Gorinchem.
Door deze verbinding wordt het gebied beter ontsloten en de bar-
rièrewerking van de snelweg en Betuwelijn verminderd. Het Lingebos 
krijgt door meer verbindingen met de Linge-uiterwaarden en met 
de Tielerwaard over de ‘kadepaden’ en ‘gedekte wegen’ een betere 
aansluiting op haar omgeving. Dit is ook een belangrijk uitloopgebied 
voor de (toekomstige) inwoners van Gorinchem en Dalem.
Door middel van de beplanting op de achterkades (achterkadehagen) 
kan het zicht op de betonnen wand van de Betuwelijn worden wegge-
nomen. De golfbaan wordt verder uitgebreid, waarbij rekening dient 
te worden gehouden met het open zicht naar Spijk over het Hooge 
Veld. 

e. De centrale open kom rond de A15
Motto: Geef actief vorm aan de groene Poort van de groene Parel

Dit is de open kom met enkele (restanten van) eendenkooibossen. 
Het is er stil en leeg, wat ten goede komt aan weidevogels. 
De oude polderkades worden hier in ere hersteld in de vorm van 
‘kadepaden’ met doornige singelbeplanting en ‘gedekte wegen’. Bij 
het herstellen en opwerpen van de kades kan worden uitgegaan van 
een neutrale grondbalans, wanneer de sloot naast de kade gelijkertijd 
wordt verbreed of van een natuurvriendelijke oever wordt voorzien. 
Daar waar het onmogelijk is geworden de kades te herstelling, kan 
worden getracht zo dicht mogelijk bij het oude tracé een nieuwe kade 
op te werpen. Enkel de kades en ‘gedekte wegen’ worden beplant 
met heesters of bomen, de andere wegen verliezen in de loop van de 
tijd hun beplanting. De singels langs de ‘kadepaden’ bestaan uit een 
mengsel van verschillende soorten wilg, populier, iep, els en doornige 
soorten als meidoorn en sleedoorn. Door de beplanting op de ach-
terkaden is tevens het zicht op de betonnen wand van de Betuwelijn 
weggenomen.
Onder stimulans van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan de inunda-
tievlakte beter zichtbaar worden gemaakt door vernatting van het 
boezemgebied tussen de achterkades. Deze boezemgebieden liggen 
tegen de hoofdweerstandslijn, rondom de dorpspolders en tegen de 
snelweg aan, zoals op de vogelvlucht is aangegeven. Dit dient wel op 
vrijwillige basis en met een compensatiestrategie plaats te vinden, 
wellicht in de vorm van ‘kooigoederen’ of groen-blauwe diensten. De 
vernatting kan dan periodiek of tot op bepaalde hoogte plaatsvinden.
Ook in de dorpspolder van Heukelum (Leuvense Veld) speelt vernat-
ting een grote rol, afhankelijk van de mogelijkheden op de individuele 
agrarische bedrijven. Hier en daar kunnen in de trant van eenden-
kooien ‘kombosjes’ worden aangelegd, met beplanting als wilg, 
populier, riet en els, vergelijkbaar met het afwisselende beeld van de 
Regulieren. De dorpspolder van Vuren blijft primair voor de landbouw 
bestemd.

Vier verschillend gekleurde dorpspolders. De dorps-
polder van Spijk wordt gekleurd door de recreatieve 
voorzieningen. Bij Dalem liggen de uitbreidingen 
van Gorinchem. De polder bij Vuren blijft in gebruik 
bij de landbouw. En het Heukelumsche Veld is van 
nature relatief nat en kan in samenhang met kooi-
goederen en agrarisch landschapsbeheer vernatten.
Elke dorpspolder heeft een eigen omgang met 
grote hallen en schuren: bij Spijk en Dalem met 
loofbos, bij Vuren met populierenbos en in het Heu-
kelumsche Veld met kooi- en griendbossen.
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Een vernieuwde robuuste groenstructuur

De westzijde van Lingewaal tussen fort Vuren (mid-
denonder) en de Linge (linksboven). De dorpspol-
ders gaan weer een rol spelen, zoals de Vurensche 
Polder en het Heukelumsche Veld. Tussen de dorps-
polders krijgt het water meer ruimte, waardoor in 
dit boezemgebied rietvelden en blauwgraslanden 
komen. De hoogweerstandslijn van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie vormt een barrière naar het 
westen. Ten westen hiervan liggen de bossen van 
het Lingebos en nieuwe landgoederen, en de bebou-
wing van Spijk, Gorinchem en Dalem. 

Indicatieve ligging van de oude dorpspolderkades
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Fotomontage voor een mogelijke toekomst: bunde-
ling van waterberging, natuurontwikkeling, recreatie 
en cultuurhistorie aan de rand van de Randstad. 

huidig

Aan de wegen in de kom liggen linten van boerderijen uit de tijd van 
de ruilverkaveling. Nieuwe bedrijfsuitbreidingen zullen achter de 
bestaande bebouwing moeten plaatsvinden, waardoor het open zicht 
zo min mogelijk wordt aangetast. Bij forse bedrijfsuitbreidingen zal 
landschappelijke inpassing moeten plaatsvinden door naast de stallen 
populierenbos of ten noordoosten een fijnstofsingel aan te leggen.
De oude kades kunnen als ‘kadepaden’ en ‘gedekte wegen’ drager 
van de ecologisch-recreatieve dooradering van de kom worden, 
bijvoorbeeld de Tiendweg, Kerkweg, Landscheiding, Molenweg en 
Dalemse Zeiving. De ‘gedekte weg’ is een doorgaande noord-zuidver-
binding van de Linge naar de Waal, waarlangs de recreant beschut 
tegen weer en wind de kom kan doorsteken. Langs zo’n pad komt aan 
de westzijde een bomenrij en aan de oost- of zuidkant een lage kade 
met struweel te liggen. 
Langs de Graaf Reinaldweg zullen ‘meidijken’ worden aangelegd om 
bewoners in de dorpen langs de dijk een veilige en aantrekkelijke 
route naar de kom te bieden.
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f. Wonen en bedrijvigheid op de oeverwal en aan de Waal
Motto: Laat bedrijvigheid groen uitpakken.

Deze zone langs de Waal kent relatief een smalle oeverwal en smalle 
uiterwaard. Deze zones zijn afwisselend meer en minder dicht be-
bouwd en beplant en liggen aan de openheid van de kom. Dit uitzicht 
vanaf de dijk op de kom is waardevol, maar het contrast tussen kom 
en oeverwal kan sterker worden aangezet door de omgeving van 
bebouwing en bedrijven te beplanten met ‘jonkheersingels’ en hoog-
stamboomgaarden (‘jonkvrouwgaarden’). Daarmee kunnen tevens de 
harde randen van de bedrijven een betere aansluiting krijgen op de 
omgeving.
Vanuit het dorp Vuren moet het beter mogelijk worden ommetjes te 
maken over ‘kadepaden’ in de kom en ‘waardpaden’ langs de rivier 
in de uiterwaarden. Die kunnen met elkaar verbonden worden ter 
hoogte van de nieuwe ‘meidijk’ langs de Graaf Reinaldweg. Cultuur-
historische elementen als het wiel, de steenfabriek en het voorma-
lige kasteelterrein verdienen meer aandacht, met als voorbeeld de 
aantrekkelijke transformatie van fort Vuren tot pleisterplaats. 
In de uiterwaarden speelt het beleid van Ruimte voor de Rivier, waar-
bij het terrein rond de oude steenfabriek De Heuff is aangewezen als 
locatie voor “Experimenteren met aangepast bouwen (EMAB)”. Het is 
mogelijk hier een kwaliteitslag te maken voor het dorp Vuren, en haar 
relatie met de rivier, wanneer dit goed wordt opgepakt en uitgewerkt.  

Een vernieuwde robuuste groenstructuur

Ten westen van bedrijventerrein Zeiving wordt een 
gedekte weg aangelegd als onderdeel van een 
recreatieve route tussen Linge en Waal. Ten oosten 
van het terrein ligt een deel van het boezemgebied 
met beplantingssingels op de oude dorpspolderka-
des. Hiermee wordt het bedrijventerrein ingepast in 
het landschap en worden aantrekkelijk routes aan 
recreanten geboden.
Alleen wegen op kades krijgen een singelbeplanting. 
De doorgaande gedekte wegen krijgen een dubbele 
rij populieren aan de westkant van de weg. De 
overige wegen in de kom zullen op den duur zonder 
beplanting zijn. 

Voorbeeld van een boezemgebied tussen beplante 
kades
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Visiekaart voor ‘de Poort van de groene parel’. 
In de kom zullen in de komende jaren de oude 
dorpspolderkades weer zichtbaar worden gemaakt 
en het recreatieve raamwerk gaan vormen. Het ge-
bied tussen de dorpspolders vormt een relatief nat 
‘boezemgebied’ , waar blauwe diensten een belang-
rijke rol spelen. De Hoofdweerstandslijn vormt een 
robuuste ecologische en recreatieve verbinding.
Op de oeverwal wordt gewerkt aan de wegbeplan-
ting en de dorpsranden (herenlanen en gaarden). 
Langs de Graaf Reinaldweg komt een nieuwe 
‘meidijk’ om de grens tussen oeverwal en kom 
te markeren en recreanten een veilige oversteek-
plaats te bieden. Op eigen initiatief kunnen burgers 
‘bakenbomen’ plaatsen op bijzondere plekken als 
baken in de tijd. De oeverwal is tevens grotendeels 
zoekgebied voor nieuwe landgoederen, evenals de 
omgeving van het Lingebos en de kom.
De Waaluiterwaarden nemen geleidelijk een meer 
cultuurlijke of meer natuurlijke vorm aan, afhankelijk 
van de afstand tot het dorp.
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5.2.2  |  De Dynamische stroom van Geldermalsen 
             naar Haaften

a. Het buitengebied ten westen van de A2 tussen Haaften en 
Waardenburg
Motto: Laat bedrijvigheid en kassen groen uitpakken!

De oeverwal tussen Haaften en Waardenburg is de laatste decennia 
flink in aanzien gewijzigd. Daarbij zijn landschappelijke verbanden 
verbroken en heeft verrommeling plaatsgevonden. Om deze bewe-
ging in goede banen te geleiden en te komen tot een aantrekkelijker 
landschap om in te wonen en werken, is het nodig een robuuste 
landschapsstructuur te ontwikkelen.  
Zo dient het karakteristieke ronde terreinpatroon van de overslag-
grond rond Tuil het te worden geaccentueerd met een brede strook 
wegbeplanting (‘overslagbos’), waarbij de kassen in het groen worden 
gezet. De Oude Culemborgse trekvaart zal een recreatieve ader tus-
sen de kassen en het bedrijventerrein Slimwei gaan vormen, uitko-
mend op het kadepad langs de Boutensteinseweg.
Door de uiterwaarden heeft Waardenburg onder de bruggen een 
aantrekkelijke recreatieve route langs de rivier. Deze verdient verder 
te worden ontwikkeld, in samenhang met de natuurontwikkeling in de 
uiterwaard.
De dorpsranden en bedrijventerreinen zullen een groene aankleding 
moeten krijgen, begeleid met aantrekkelijke recreatieve routes vanuit 
het dorp naar de kom, aansluitend op de meikade langs de Graaf 
Reinaldweg en andere kadepaden. De onduidelijke structuur rondom 
Tuil, onder andere door het slibdepot, de camping, de kassen en 
bedrijven kan met de herstructurering van de Graaf Reinaldweg 
en strategische benutting van terreinen door nieuwbouw (nieuwe 
landgoederen) worden verbeterd. Op de oeverwal dienen de cultuur-
historische parels zoals wielen, voormalige kasteelterreinen, kades 
en weteringen te worden ‘opgepoetst’. De kleinschaligheid van de 
oeverwal is hierbij leidend, met hier en daar een doorkijkje naar 
uiterwaard of kom.

b. De stille dynamiek tussen Waardenburg en Meteren rond de 
Rijkstraatweg
Motto: Maak groene kamers op de stroomruggronden

Het gebied tussen Waardenburg en Meteren/Est is nog niet zo ver-
stedelijkt als de beide uiteinden van dit ensemble, maar ondervindt 
wel de druk hiervan. Ook hier is het daarom nodig te bouwen aan een 
nieuwe robuuste groenstructuur. Moderne agrarische bedrijven en 
verspreid landelijk wonen kunnen hier in een ruime groene jas worden 
gezet, de oude wegen en akkercomplexen volgend. De gemeente 
bouwt mee aan de groenstructuur door de aanleg van noten- en 
fruitweides en wegbeplanting. De beplanting rond een kas kan in de 
stijl van windsingels rond de boomgaarden (singels van els of peer). 
Kleinschalig werken in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) kan, 
mits er een groene prestatie tegenover staat. Dit kan bijvoorbeeld 
het onderhoud van een hoogstamboomgaard betreffen of het opne-
men van kromakkers op een nieuw landgoed. 

Deelgebieden in de Dynamische stroom van Gelder-
malsen naar Haaften: De uiterwaarden en oeverwal 
bij Haaften en Waardenburg, de stroomruggen aan 
weerszijden van de Rijksstraatweg en het doorsne-
den akkercomplex bij Est

Principe voor een robuuste groenstructuur tussen 
Geldermalsen en Haaften. Het gebied kenmerkt 
zich door grote contrasten en vele sporen van het 
verleden. Het contrast tussen hogere en lagere 
delen wordt aangezet door de ‘akkerranden’ van de 
Bergakker (de Blokken), de Hooge Tieflaar en de 
overslaggronden van de Steegakkers te benadruk-
ken met beplanting. Rondom en op de akkers wordt 
de aanleg van verschillende landschapselementen 
gestimuleerd. De oude Rijksstraatweg vormt een bij-
zondere route over de stroomrug. Enkele dorpsran-
den vragen om een betere inpassing ten opzichte 
van het omringende, open landschap.

Een vernieuwde robuuste groenstructuur

a

b

c
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Een ‘gaard’ met fruit- of notenbomen als zoom langs 
een dorpsrand biedt bewoners een aangename 
wandeling en beschutting.

c. Tussen Geldermalsen en Est: de A15 over de akker
Motto: Geef de akker een gouden rand met weeromgoederen en 
gaarden

Tussen Est, Meteren en Geldermalsen ligt een brede stroomrug 
met akkers. De bebouwing ligt van oorsprong rondom deze akkers. 
Bebouwing op de akkers is ongewenst, zeker bedrijfsmatige hallen. 
Rond de dorpen zal een robuuste structuur de dorpsranden moeten 
verfraaien en de akkercomplexen op de stroomruggen accentueren, 
bijvoorbeeld met beplanting langs de Neerijnensche Mark en de 
Blankertseweg. Hier zou bijvoorbeeld extra leefruimte kunnen worden 
gegeven aan de steenuil, door knotwilgen en hoogstamboomgaarden 
aan te planten en te onderhouden. Aan de rand van de dorpen kunnen 
noten- en fruitweides en verschillende soorten gaarden de overgang 
van het dorp naar het landschap begeleiden. Vooral de nieuwbouw 
van woningen en glastuinbouw vraagt aandacht voor een groene 
aankleding, zoals rondom Est. De nieuwe rondwegen, zoals bij Est en 
straks tussen Geldermalsen en Buurmalsen, krijgen meer allure wan-
neer deze met notenbomen, eiken of lindes wordt beplant.
In de omgeving van het AVRI-terrein bevindt zich een ‘zoekgebied 
voor windenergie’. Een besluit over het al dan niet plaatsen van wind-
molens zal nog genomen moeten worden. Bij een besluit tot plaatsing 
zal dit tot een landschappelijke meerwaarde moeten leiden. 
De toegankelijkheid van deze zone voor wandelaars, fietsers en 
andere recreanten kan sterk verbeterd worden, met name door 
de doorsnijding van de A15 en Betuwelijn van dit gebied. Dit kan 
bijvoorbeeld met ‘akkerpaden’ en ‘jonkheerdreven’. Aan de dorpsrand 
kunnen de ommetjes over de akker beginnen, bijvoorbeeld vanuit de 
toekomstige wijk ‘de Plantage’, via het oude terrein van het Huis te 
Meteren, over het viaduct naar Est. Ook de Blankertseweg als oud 
bebouwingslint speelt een belangrijke rol in de overgang tussen de 
nieuwbouw en de omgeving. Het streefbeeld voor deze zone is rijk 
aan kleur en details, met elementen als fruitbomen, smalle paden 
langs de akkerranden, weelderige akkerbloemen en bonte singels. De 
nieuwe landschapselementen kunnen onderdeel vormen van nieuwe 
landgoederen die aan de rand van Est mogen worden ontwikkeld. 

Een nieuw landgoed aan de rand van het dorp biedt 
een mooie uitloopmogelijkheid. Als ‘weeromgoe-
deren’ kunnen bedrijven investeren in een aantrek-
kelijke omgeving, waarbij bedrijfsgebouwen op een 
goede manier worden ingepast in het landschap. 
Op andere plekken kunnen hardhoutbossen schuren 
en hallen inpassen in het landschap.

Voorbeeld van hard loofbos op de stroomruggen.
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Visiekaart voor ‘de Dynamische stroom van Gelder-
malsen naar Haaften’. 
Op de stroomrug wordt de komende jaren gewerkt 
aan een robuuste groenstructuur van wegbeplan-
ting, struwelen, singels en bosjes. Op eigen initiatief 
kunnen particulieren werken aan fraaie erven met 
kenmerkende landschapselementen. Met smalle 
wandelpaden en kruidenrijke bermen of akkerran-
den krijgen de akkers gouden randen.
Indien wordt gekozen voor plaatsing van windmo-
lens bij het AVRI-terrein moet zorgvuldig worden ge-
keken naar gevolgen en kansen voor op de beleving 
van het landschap. 
Op de oeverwal bouwt men aan de wegbeplan-
ting en de dorpsranden (herenlanen en gaarden). 
Op eigen initiatief kunnen burgers ‘bakenbomen’ 
plaatsen op bijzondere plekken als baken in de tijd. 
De stroomrug en oeverwal kan tevens grotendeels 
zoekgebied voor nieuwe landgoederen zijn.
De uiterwaarden nemen geleidelijk een meer 
cultuurlijke of meer natuurlijke vorm aan, afhankelijk 
van de afstand tot het dorp.
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5.3  |  Accentueer de kruisingen van de stromen

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de derde ruimtelijke opga-
ve die dit LOP stelt: Accentueer de kruisingen van de boven-regionale 
stromen door het landschap. Etaleer daar de waarde van dit land-
schap voor de omliggende stedelijke gebieden: een groots, open, 
groen weids stromenland! Dat betekent dat ruimtelijke opgaven die 
zich op de kruisingen voordoen, allert en zorgvuldig dienen te worden 
opgepakt. Anders zullen de ontwikkelingen de karakteristieken van 
het gebied tekort en, sluipenderwijs, teniet doen. Langs de Linge zie 
je de pittoresque kleinschaligheid, in de kom de weidsheid, en langs 
de Waal ruimte voor de gewone koe bij de dorpen en zelfregulerende 
natuur wat verderop!

Vooral als het donker is, en veel details in het land-
schap onzichtbaar zijn, kunnen de bovenregionale 
knooppunten belangrijke bakens zijn.

De rivieren Waal en Linge houden niet op bij de gemeentegrens, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Ecologische Hoofdstructuur, snelwegen 
en spoorlijnen evenmin. Op kruispunten van deze bovenregionale 
stromen liggen belangrijke ontwerpopgaven die om speciale aan-
dacht vragen. Het zijn kansen om de kwaliteit en identiteit van de 
regio kenbaar te maken aan de vele voorbijgangers. 
Het beleid voor deze rivieren en infrastructuur volgt meestal een 
eigen spoor. Rijkswaterstaat werkt bijvoorbeeld aan de verbreding 
van de A2 en de verruiming van de afvoercapaciteit van de Waal. Ze 
lijken onafhankelijk van de gemeentelijke organisatiete verlopen, maar 
spelen zich wel af op het grondgebied van de gemeenten. Door als 
gemeente met dit LOP in de hand actief een inbreng in die proces-
sen op te eisen kunnen deze groet projecten beter aansluiten op de 
ontwikkeling van het landschap als geheel. Dat biedt kansen om hier 
een samenhangende groep landmarks van allure te ontwikkelen.
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Knooppunt Deil is één van de meest bekende 
en bereden punten van Nederland. Niet alleen 
het verkeersknooppunt zelf zal opnieuw worden 
vormgegeven, ook de mogelijke plaatsing van 
windmolens in het Molenveld vraagt om speciale 
aandacht. 
In het LOP is het streefbeeld voor het landschap 
rond knooppunt Deil een open komgebied met 
daarin verspreide bosjes (eendenkooien, ruigtes 
en grienden) en een rationele beplanting op het 
knooppunt en rond enkele agrarische bedrijven. 
Grote windmolens kunnen in dit streefbeeld pas-
sen mits zij die openheid niet verstoren. Vanuit 
de landschapsvisie is het nog beter om windmo-
lens juist in te zetten voor het duurzaam in stand 
houden van de openheid in het gebied. 

De Martinus Nijhoffburg 

Van vuilnisbelt naar Belvedere

Bij de voormalige vuilnisbelt van de AVRI komen, 
spoorlijn, snelweg en Linge vlak bij elkaar. Hier 
rust de opgave om een mogelijke inpassing van 
windmolens te combineren met de beleving van 
het landschap. Te denken valt aan een combina-
tie met een kunstobject in de vorm van een klim- 
en speelelement op de bult. Dit kunstobject is 
niet alleen een landmark vanaf de snelweg, maar 
ook voor de mensen in Geldermalsen een plek 
om heen te gaan en rondom prachtige uitzichten 
over het Lingelandschap te genieten. 

Deze grootse brug over de brede Waal met 
de rode lichten op de brugstaanders is een 
voorbeeld van hoe een landmark uit kan pakken. 
Vanaf de brug is tevens uitzicht op de transfor-
matie van de Waaluiterwaarden in het kader van 
Ruimte voor de Rivier.

Molengoed Molenveld

Accentueer de kruisingen van de stromen
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De aanleg van de Betuweroute is de zicht-
baarheid van de kruising van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie met de snelweg niet ten goede 
gekomen. Een ontwerp voor deze zone kan de 
zichtbaarheid van de linie, de recreatiegebieden 
en waterberging aan elkaar koppelen. 
Wellicht is het mogelijk om de delen van de kom 
die tussen de dorpspolders liggen te vernatten 
en zo en indruk van het inundatiegebied van de 
NHW ervaarbaar te maken.

Met de verbreding van de A2 hangen in ieder ge-
val twee belangrijke opgaven samen. De eerste 
is de aanleg van een ecoduct op de hoogte van 
de ecologische verbindingszone in het Beesd-
sche Veld. Hier wordt ook een koppeling met een 
recreatieve kruising van de snelweg gemaakt 
door een afgescheiden wandel- en fietsroute 
over het viaduct aan te leggen. 

Ten tweede zullen het viaduct over het spoor 
en de brug over de Linge worden vervangen, 
waarbij aandacht is vereist voor de inpassing 
in en beleving van de omgeving. Zo bepalen de 
geluidsschermen bij Beesd nu het zichtsveld en 
vragen nieuwe schermen een nieuwe vormge-
ving.

Door de linie!

Geen regulier Ecoduct

Linge uit zicht?
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Het Lingekwartier

Vuren in de linie

Het terrein rond de voormalige steenfabriek 
bij Vuren is aangewezen als proeflocatie waar 
buitendijks gebouwd mag worden (EMAB-locatie). 
De meningen zijn hierover verdeeld, maar mocht 
het tot ontwikkeling komen, dient terdege 
rekening te worden gehouden met de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Ook de afvoercapaciteit 
van de Waal is een essentieel aspect. Tenslotte 
vormt de relatie met het dorp Vuren en haar uit-
loopmogelijkheden een belangrijk uitgangspunt.

De planvorming rond dit gebied loopt. Staats-
bosbeheer heeft ondertussen gekozen voor een 
nieuwe bestemming voor fort aan de Nieuwe 
Steeg: GeoFort. Ook hier ligt de opgave in het 
ervaarbaar maken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in het landschap. De relatie met de 
landbouw in de polder en de natuur langs de 
Linge en Nieuwe Zuider Lingedijk is sturend voor 
de omgeving van de forten. Wellicht dat win-
winsituaties te ontwikkelen zijn, zonder dat deze 
afbreuk doen aan specifieke kwaliteiten als stilte 
en openheid.

Accentueer de kruisingen van de stromen
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Per landschapsensemble een andere aanpak 6.1  |  De organisatorische opgave 

De gemeenten zullen zich in de geest van het LOP actief opstellen ten 
opzichte van mensen, instanties en bedrijven om ze te stimuleren met 
hun initiatieven aan te sluiten bij de landschapsvisie. 
Ze inspireren boeren en dorpsbewoners hun eigen initiatieven op de 
goede plekken te laten landen. Ze zoeken samen naar een aansluiting 
bij de karakteristiek van hun eigen landschap. Verevening kan privaat 
profijt en publiek belang samen op laten gaan. De landschaps-ensem-
bleboeken bieden daarvoor een handleiding.

Het is van groot belang dat de gemeenten zich betrouwbare overhe-
den tonen met dit LOP. Hiertoe dient een goede organisatie voor de 
begeleiding van initiatieven opgezet te worden. 

Ook moet er een financiële regeling komen om positieve bijdragen 
aan het landschap te belonen. Die regeling moet niet alleen betrek-
king hebben op de aanleg van landschapselementen. Het dient op 
langere termijn de betaling van groene en blauwe diensten veilig te 
stellen. Bij het nader bekijken van de mogelijkheden kan een land-
schapsfonds een ideaal middel blijken.

beplanting langs de Nieuwe Zuider Lingedijk

6  Van visie naar uitvoering
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In de dijkdorpen klopt een warm hart voor initia-
tieven om de kwaliteit van de dorpsomgeving te 
behouden en te versterken.

Door als overheden samen te werken met boeren 
kunnen die hun bedrijf én het landschap versterken.

Een vernieuwde robuuste groene contramal is 
essentieel voor de kwaliteit van het economisch 
vestigingsklimaat in de dynamische gebieden.

Samenspel in de dorpen: de hart-projecten
Hart-projecten zijn gebaseerd op initiatieven vanuit de dorpen, 
bijvoorbeeld om dorpsommetjes te realiseren. Stimuleer in de dorpen 
op de oeverwallen de initiatieven van onderop. Inspireer mensen daar 
een goed een plan voor te maken. Het LOP biedt hiervoor spelregels, 
niet om die initiatieven te beperken, maar wel om ze aan te laten 
sluiten bij de karakteristiek van het landschap. De dorpen en vereni-
gingen spelen een stimulerende en coördinerende rol bij het bundelen 
en uitwerken van de initiatieven!
Beplantingen die vanouds voorkomen in het agrarisch cultuurland-
schap vormen in de dorpsomgeving de inspiratiebron voor het aan-
leggen van nieuwe landschapselementen. Nieuwkomers in het gebied 
krijgen de kans kennis te maken met de verhalen van het gebied. Bij 
een goed plan biedt ‘ruimte voor de rivier’ ook ‘ruimte voor het dorp 
aan de rivier’!

Samenspel in de kom: de klaverprojecten
In de kom vinden boeren elkaar. Schenk als overheid de agrarische 
ondernemers vertrouwen en ruimte. Stimuleer hier hun initiatieven 
om in het landschap te investeren, waarbij voor iedereen winst wordt 
geboekt.
‘Klaverprojecten’ zijn met grondeigenaren gezamenlijk gemaakte deel-
gebied- en bedrijfsgerichte landschapsplannen. Ze zijn gebaseerd op 
initiatieven van enkele agrariërs in het buitengebied, bijvoorbeeld een 
lokale kavelruil binnen een oude dorpspolder. Die zal de bedrijfsvoe-
ring van betrokken agrariërs verbeteren. Tegelijkertijd kan daarmee 
de cultuurhistorie van de dorpspolder opgepoetst worden, de natuur 
winst boeken en de recreatieve ontsluiting verbeteren. Ook nieuwe 
landgoederen kunnen zo in goed overleg een plek krijgen.

Grote lijnen voor de meest dynamische gebieden
Dit LOP stelt voor dat de gemeenten het voortouw nemen om een 
vernieuwde groenstructuur in de dynamische zones te ontwikkelen. 
Hier kunnen ondernemers en overheid samen, tussen de bedrijven 
door, bouwen aan een rijk en robuust landschap met ontwikkelings-
ruimte.
Geef ondernemingen hier de ruimte hun economische activiteiten te 
ontplooien, maar waarborg de beeldkwaliteit door samen te investe-
ren in een robuuste groenstructuur. Bedrijven versterken zo hun eigen 
vestigingsklimaat.
In de dorpsranden zijn dit de schoppenprojecten en in het agrarisch 
gebied de ruitenprojecten. In de gemeente Lingewaal sluit deze 
robuuste groenstructuur aan bij de oude dorpspolders en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie als ‘drempel voor de Randstad’. In de gemeenten 
Neerijnen en Geldermalsen kunnen ‘gouden randen’ worden ontwik-
keld om de historische akkercomplexen op de stroomruggen.
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6.1.1 Op initiatief van betrokken burgers

bijvoorbeeld ‘bakenbomen‘
Voor geïnteresseerde bewoners en ondernemers is het mogelijk aan 
het landschap bij te dragen. Dit kan door landschapselementen als 
beplanting, paden of bruggen aan te leggen en/of te onderhouden. 
Het kwartet van landschapselementen in de ensembleboeken dient 
hierbij als inspiratie. 

Een voorbeeld hiervan is een ‘bakenboom’. Deze wordt op bijzondere 
locaties geplant om uit te groeien tot een monumentale boom, die 
past bij een dergelijke historische plek. Op de oeverwal of stroomrug 
zijn bijvoorbeeld een kerk, kasteel of verdwenen burcht, oude bewo-
ningsplaats of wiel aanleiding om een ‘bakenboom’ te plaatsen. Wat 
betreft boomsoort kan bijvoorbeeld worden gekozen uit (rode) beuk, 
linde, (rode) esdoorn, paardekastanje of eik. Wellicht dat de boom 
voor een speciale gelegenheid kan worden geplant of kan worden 
cadeau gedaan.

Landschapselementen die burgers kunnen realise-
ren

De monumentale Robinia bij kasteel Doorwerth
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Het traditionele boerenerf

Attentie
Tracht één of meerdere monumentale bomen op een fraaie plaats bij 
het huis te zetten, zoals een beuk, (Hollandse) linde, paardekastanje of 
(suiker)esdoorn. Eik, wilg en es dienden veelal voor geriefhout. De zo 
kenmerkende leilinden beschermden de boerderij tegen weer en wind aan 
de voorzijde van het huis.

bijvoorbeeld gebiedseigen inrichting van het 
eigen erf

Op initiatief van betrokken burgers
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Het boerenerf uit de ruilverkaveling

Attentie
De beplanting vraagt soms veel onderhoud, bijvoorbeeld om verruiging 
van de windsingel tegen te gaan. Door nieuwbouw is de erfbeplanting 
soms verdwenen of achterhaald. Tracht hier en daar de planting weer aan 
te vullen.

Het burgererf in het buitengebied

Attentie
Tracht streekeigen beplanting te gebruiken als afscheiding van de tuin of 
het erf, in plaats van corniferen. 

De woningen staan op de stroomruggen en oeverwallen in Neerijnen en 
Geldermalsen veelal dicht op de wegen. Andere karakteristieke bebou-
wing is natuurlijk het dijkhuis
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bijvoorbeeld kadepaden
Een ander voorbeeld zijn de ‘kadepaden’: wandelrou-
tes door de kom over oude dorppolderkades. Deze 
kades zijn veelal in de ruilverkaveling verdwenen, 
omdat het watersysteem werd gemoderniseerd en 

de dorpspolders overbodig werden. De kades zijn echter historisch 
bijzonder interessant, om het verhaal van zowel de waterhuishouding 
als de bestuurlijke grenzen te vertellen. Bij het herstellen van deze 
kades kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen wanneer het 
grondverzet leidt tot bredere watergangen. De grotere bergingscapa-
citeit komt dan tegemoet aan de wateropgave van het Waterschap.

Soms heeft de gemeente de mogelijkheid zelf de realisering ter 
hand te nemen, bijvoorbeeld wanneer het om kades en wegbeplan-
ting langs gemeentelijke wegen gaat. En soms wordt een bijdrage 
gevraagd van particulieren, wanneer kades over particuliere gronden 
lopen.
Naast kadepaden kunnen particuliere initiatieven velerlei voorstellen 
omvatten, zoals bijvoorbeeld natuurontwikkeling. Als compensatie 
voor de verbreding van de A2 is en wordt op ca. 50 hectare in de 
gemeente Geldermalsen natuur ontwikkeld, waarvoor grondeigenaren 
zich vrijwillig konden aanmelden.

wandelpad tussen twee maïsakkers

kade op Mariënwaerdt

Doorsnede van een kadepad. De kade kan zo moge-
lijk worden gerealiseerd door gebruik te maken van 
grond die vrijkomt bij de verbreding van sloten of de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Op initiatief van betrokken burgers

Voorbeeld van natuurcompensatie voor de verbreding van de Rijksweg 
A2 na vrijwillige aanmelding: 10 ha aan Huigenstraat–Meerdijk te Acquoy 
door fam. W.A. van Herwaarden.
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6.1.2 Op initiatief van de gemeente 

bijvoorbeeld de wegbeplanting 
De gemeente beheert de beplanting langs gemeentelijke wegen. Deze 
beplanting vraagt onderhoud en zo nu en dan vervanging door nieuwe 
bomen. De bomen brengen schaduw, vormen bescherming tegen 
regen en wind, en vormen een afbakening van de weg in het donker, 
bij mist en bij sneeuw. Door de openheid in de kom, is wegbeplanting 
hier het meest van nut. Ook kan beplanting bijdragen aan een aan-
trekkelijke omzooming van bebouwd gebied. De gemeente heeft als 
taak actief te stimuleren en zo nodig te sturen om de dorpsranden 
met beplanting aan te kleden. 

Elk landschapsensemble kent andere beplantingseisen. De dynami-
sche zones behoeven een meer robuuste beplanting om op langere 
termijn structuur te bieden aan het landschap. De Rijksstraatweg 
neemt hier als historische route een bijzondere plaats in.
Door langs wegen bomen te plaatsen in de vorm van ‘herenlanen’ op 
de oeverwal langs de Waal wordt hier het contrast tussen oeverwal, 
stroomrug en kom groter. De Graaf Reinaldweg, met ‘meidijk’ als 
wandel- en fietsroute voor bewoners, krijgt als doorgaande route een 
stevige beplantingsstructuur. 
In de komgebieden worden de wegen op of nabij oude zij- en ach-
terkades beplant met singels, zodat deze gezamenlijk een netwerk 
voor ommetjes vanuit de dorpen vormen. Grote dorpspolders worden 
tevens doorsneden door ‘gedekte wegen’ met populieren, die de 
Lingedijk op beschutte wijze verbinden met de Waaldijk. 

Wegenbeplantingsplan

populierenlaan in de kom
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bijvoorbeeld inpassing dorpsranden

Op veel plekken zijn nieuwe dorpsuitbreidingen gebouwd of worden 
ze gepland. Deze nieuwe huizen hebben vaak nog weinig beplanting 
in en rondom de tuin. De gemeente kan zorgdragen voor een goede 
aansluiting op het landschap. Dit heeft niet het doel een wijk achter 
beplanting te verstoppen, maar biedt een aantrekkelijke afronding 
van de wijk. Deze rand houdt wind, fijnstof en geluid buiten de wijk en 
biedt ruimte voor ecologie en waterberging (of bluswater). 

Afhankelijk van het landschapsensemble waar de dorpsrand in ligt, 
zijn verschillende landschapselementen toepasbaar (zie de bouwste-
nen in de ensembleboeken). Op de oeverwal kan bijvoorbeeld met 
fruit- of notengaarden worden gewerkt. 

Een ‘gaard’ met fruit- of notenbomen als zoom langs een dorpsrand biedt 
bewoners een aangename wandeling en beschutting.

Op initiatief van de gemeente
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6.2  |  Organisatie van de uitvoering van het LOP

Inleiding
Door bij het opstellen van het LOP samen op te trekken, beschik-
ken de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal over een 
integrale visie op de bestaande landschappelijke waarden, de te 
ontwikkelen waarden en de samenhang tussen de onderscheiden 
landschapsensembles. Met de ensembleboeken en de bijbehorende 
bouwpakketten hebben de gemeenten de instrumenten in handen om 
de visie in de praktijk te concretiseren en te realiseren. 
Het uitvoeringsprogramma bevat een breed scala aan projecten om 
landschappelijke kwaliteit te bewerkstelligen in het buitengebied van 
de gemeente. Het uitvoeringsprogramma is thematisch gerangschikt 
rondom thema’s als water, natuur, recreatie, cultuurhistorie, archeolo-
gische waarden en communicatie. 
 In sommige gevallen moet de gemeente zelf initiatieven nemen en 
partijen bij elkaar brengen. In andere situaties kan de gemeente juist 
actief  inspelen op initiatieven van burgers of bedrijven en op die 
manier doelen uit het LOP realiseren.
Het uitvoeringsprogramma bevat vele interessante projecten, waarbij 
een aantal gemeenteoverschrijdend zijn. Op projectniveau is samen-
werking tussen  de gemeenten dan vanzelfsprekend.
Voor uitvoeringsprojecten die binnen één gemeentegrens liggen is het 
niet noodzakelijk  samen op te trekken. Gezien het oppervlak van de 
gemeenten, (Geldermalsen 11.000 ha, Neerijnen 7500 en Lingewaal 
5500) is dat ook niet wenselijk en onnodig bureaucratisch.
 
Regie en samenwerken 
Vanuit de visie van het LOP is met het gebied samen gekozen voor 
twee verschillende uitvoeringsstrategieën. Voor een deel van de 
ensembles is gebleken dat er regie moet zijn vanuit de gemeente 
en andere grote partners zoals het waterschap of Staatsbosbeheer. 
Voor het overige deel is met instemming van de aanwezigen op de 
bewonersavonden gekozen voor inzetten op  samenwerking van 
onderop om tot de beste resultaten te komen.
 De rol van de gemeente is in beide strategieën verschillend. Om 
binnen de kaders toch optimaal te kunnen werken aan de uitvoering 
van het LOP is het aan te bevelen binnen de gemeente te werken met 
één loket voor uitvoering LOP. In de ene gemeente is het logisch dit 
te combineren met de realisatie van specifiek plattelandsbeleid en/of 
projectcoördinatie in het kader van de nationale landschappen. In de 
andere om deze taak neer te leggen bij de landschapscoördinator. 

Dit betekent niet dat één ambtenaar bij alle projecten betrokken 
moet zijn. Dit betekent dat er wel één functie wordt ingericht die 
ervoor zorgt dat vragen van burgers, maatschappelijke organisaties 
of ondernemers die een project willen realiseren op één van deze 
terreinen op een proactieve wijze door de gemeentelijke organisatie 
geleid wordt. Dit betekent een open benadering van de initiatiefne-
mer, adequaat en snel antwoord en advies, positief of negatief  voor 
de vervolgstappen.
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Interne organisatie
De beoogde samenwerking van onderop kan alleen effectief functio-
neren wanneer de gemeentelijke organisatie daarvoor toegerust is. 
Vanwege het integrale karakter van het LOP leert de ervaring dat per 
project verschillende afdelingen bij voorbereiding en uitvoering van 
projecten betrokken kunnen zijn en betrokken moeten worden. De 
verantwoordelijkheid voor afstemming kan intern het beste bij  één 
persoon liggen . Hij/zij kan de juiste afdelingen betrekken die nodig 
zijn voor vergunningverlening, inhoudelijke beoordeling van projecten 
en het vrijmaken van financiën ivm (co)financiering van projecten. De 
‘coördinator’ kan ondersteunt worden door een projectgroep, waarin 
de beleidsterreinen vertegenwoordigd zijn die direct of indirect te ma-
ken hebben met de ontwikkelingen in het buitengebied. (RO, toerisme, 
cultuurhistorie, communicatie, landschapsbeheer etc..)
Bij de opstart van de uitvoering moet geïnvesteerd worden in een 
heldere procedure waarnaar iedere medewerker handelt ongeacht de 
persoon die de vraag binnen krijgt.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het buitengebied die de status 
van het LOP te boven gaat. Te denken valt aan plannen op het terrein 
van ruimtelijke ordening, woningbouw, infrastructuur of bedrijventer-
rein. Voor dergelijke activiteiten moet er wel gewerkt worden volgens 
de “LOP-meetlat” zodat bijvoorbeeld op tijd  maatregelen getroffen 
worden in het kader van rood voor groen of verevening om karak-
teristieke landschapselementen te beschermen, te ontwikkelen en 
landschappelijke inpassing van activiteiten in het buitengebied op 
voorhand te regelen. Ook hiervoor moet de verantwoordelijkheid 
helder geregeld zijn  en een functieomschrijving opgesteld worden in-
clusief formatie.  Het verdient de voorkeur de verantwoordelijkheid bij 
één persoon neer te leggen met goede kennis van het buitengebied 
en het LOP. Gezien het integrale karakter van het LOP is het meest 
wenselijk wanneer de functie een onderdeel vormt van het ruimtelijk 
beleid.

Kortom het is bij de opstart van de uitvoering van het LOP aan te 
bevelen :
1. een protocol op te stellen voor de uitvoering van activiteiten  
 die impact hebben op het landschap in het buitengebied
2. een procedure vaststellen voor de begeleiding van initia- 
 tieven van burgers/ondernemers om bij te dragen aan de  
 realisatie van het LOP  
3. de taken van de landschapscoördinator (opnieuw) te om- 
 schrijven inclusief formatie
4. een interne projectgroep of werkgroep te formeren waarin  
 de benodigde beleidsterreinen vertegenwoordigd zijn.  
5. een lijst op te stellen van hoogprioritaire en kansrijke LOP- 
 projecten voor de eerste twee jaar inclusief benodigd  
 gemeentelijk budget.
6. heldere afspraken te maken met de afdeling communicatie/ 
 voorlichting om de uitvoering van het LOP planmatig en op  
 creatieve wijze onder de aandacht van de burgers te  
 brengen en te houden.
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Externe organisatie
Gezien het integrale karakter van het LOP en het principe dat 
grondeigenaren alleen op vrijwillige basis medewerking gevraagd kan 
worden om op enigerlei wijze bij te dragen aan de versterking van het 
landschap is het nodig te (blijven) investeren in draagvlak.  Om projec-
ten van onderop te generen is het noodzakelijk niet alleen de eigen 
organisatie goed toe te rusten maar ook een externe organisatie in 
het leven te roepen. 
In sommige gemeenten werkt men met een plattelandsraad, gebieds-
commissie of bestaat een regulier overleg met maatschappelijke 
organisaties. Voor de begeleiding van het LOP is in deze gemeenten 
gewerkt met een gemeenschappelijke klankbordgroep. In aansluiting 
hierop kan een gemeentelijke klankbord in het leven geroepen worden 
waarin maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn die  
nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het buitengebied. Wat 
nog effectiever zal werken is een werkgroep uitvoering LOP samen-
stellen waarin partijen zitten die direct betrokken kunnen worden bij 
de uitwerking van projecten. In dit geval kan elke gemeente dit zelf 
invullen en de coördinatie neerleggen bij de landschapscoördinator. 

De externe groep gaat van start met een opdracht, waarmee de 
gemeenteraad heeft ingestemd. Dit zou kunnen in de vorm van een 
startdocument, die de groep zelf ook aanneemt als kader waarbinnen 
zij gaan functioneren. 
In het startdocument wordt aandacht besteed aan:
- taken groep
- aantal keren overleg
- ambtelijke ondersteuning
- jaarlijkse terugkoppeling raad
- beschikbaar budget
- samenstelling groep ( vertegenwoordiging of juist persoonlijke titel)   

Financiën
De interne loketfunctie voor de uitvoering van het LOP in brede zin 
vraagt gezien de ervaringen bij andere plattelandsgemeenten gemid-
deld 600 tot 800 formatie-uren  per jaar
Wanneer de gemeente optimaal gebruik wil maken van overheids-
subsidies is deze tijd nodig voor de ondersteuning bij projectontwik-
keling, de voorbereiding van besluitvorming over cofinanciering van 
projecten, interne afstemming en communicatie naar de burgers en 
politiek. Het aantal uren is ook afhankelijk van de inzet en deskun-
digheid van maatschappelijke organisaties. Wanneer zij in staat zijn 
zelfstandig projecten in te dienen, met steun van de gemeenten, kan 
meer bereikt worden en zijn de uren van de vrijwilligers ook subsidia-
bel. Win-win situatie voor organisaties, die actief zijn op terreinen als 
cultuurhistorie, archeologie, landschapsbeheer etc. 

Een goede samenwerking en afstemming met het programmabureau 
rivierengebied van de provincie Gelderland draagt bij tot de effectivi-
teit en succesvolle subsidieaanvragen. Dit geldt in het bijzonder voor 
de het gebied dat binnen één van de nationale landschappen valt.

Naast de personele inzet de en de ondersteuning van de externe 
organisatie is er budgettaire ruimte nodig om te kunnen investeren in 
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de voorgenomen projecten. 
Overigens moet bij de definitieve toekenning van de BOL-subsidie 
het aantoonbaar zijn op welke manier de gemeente aan het uitvoe-
ringsprogramma gaat werken . Daarbij moeten ook enkele  concrete 
projecten genoemd kunnen worden en op korte termijn in uitvoering 
gaan.

Landschapsfonds
Aangezien veel projecten het jaarprogramma overstijgen is een 
landschapsfonds een beproefd middel gebleken om als plattelandsge-
meente te kunnen investeren in de kwaliteit van het buitengebied.
Er zijn diverse voorbeelden van regionale fondsen zoals in de 
gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubbergen en Midden Delfland. 
Sommige gemeenten verlenen een dergelijk fonds een gemeentelijke 
subsidie om specifieke doelen te realiseren en betalen dit uit de 
algemene middelen of uit de toeristenbelasting. 

Daarnaast zijn er voorbeelden om het landschapsfonds te vullen 
op basis van rood voor groen constructies. Bijvoorbeeld voor elke 
woning die gebouwd wordt komt een bedrag van € 1400,- euro in het 
landschapsfonds. Soms berekend men een bedrag van ongeveer € 
4,50 per vierkante meter bebouwd vloeroppervlak.
De gemeente Midden Delfland zet de zo gegenereerde middelen in 
om het bestaande landschap te versterken en daarmee het beheer 
van het landschap door agrariërs zelf te stimuleren. De gemeente 
Tubbergen in Overijssel wil juist inzetten op bovenwijkse voorzienin-
gen. Dat is ook niet zo vreemd omdat de kwaliteit van het landschap 
bijdraagt aan het woongenot en aan de waarde van de woning. 

Eerste fase uitvoering 2008-2011 
Gezien de vele reacties op de bewonersavonden is een voortzetting 
van het steunpunt Hoogstamfruit een voorwaarde voor het draagvlak 
voor landschapsbeheer in zijn algemeenheid. Hoogstamfruit heeft 
een symboolwerking voor het rivierengebied en er zijn tal van vrijwil-
ligers actief die een goede ondersteuning verdienen.

Gemeente Geldermalsen heeft de begrotingsonderhandelingen voor 
2008 tot en met 2011 een bedrag van € 65.000 gereserveerd voor 
de uitvoering van het LOP. Dit is bedoeld voor de cofinanciering van 
éénmalige investeringen. Een landschapsfonds is in voorbereiding 
vanuit de projectgelden die beschikbaar komen vanuit rood voor 
groen, bouwprojecten, waterbergingsvergoeding of een ontwikke-
lingstax voor uit te geven bedrijventerreinen. 
Het is aan te bevelen gelden vanuit het landschapsfonds met name 
in te zetten op beheer en vergoedingen te bieden voor groenblauwe 
diensten op basis van de catalogus groenblauwe diensten. De ge-
meente zet in op 400 uur formatie bij het begin. Het advies is dit de 
komende jaren met 50% te laten doorgroeien naar 600 uur.

Gemeente Neerijnen heeft voornemens om de bezuinigingen op
landschapsbeheer van de laatste jaren terug te draaien. Daarnaast 
wordt ook gekeken naar mogelijkheden van verevening bij toekom-
stige bouwprojecten en andere grootschalige ontwikkelingen in 
stedelijk- en buitengebied. Zo kan geld worden afgeroomd in een 

Fondsvorming
Fondsen bieden mogelijkheden om diverse geldstro-
men efficiënter aan elkaar te koppelen. Landschap-
fondsen kunnen vooral ook een interessant middel 
zijn om draagvlak te creëren en om private partijen te 
betrekken bij het landelijk gebied. 
Bij reeds bestaande bouwprojecten is verevening niet 
meer mogelijk, maar dit kan wel ingevoerd worden  
voor de toekomst. Advies van andere gemeenten 
daarbij is dit schriftelijk vast te leggen met projectont-
wikkelaars en de financiering vooraf veilig te stellen en 
te innen. Dit heeft als voordeel dat de inrichting van de 
omgeving snel ter hand genomen kan worden en niet 
zoals zo vaak, aan het einde van het bouwproject het 
geld op is.

Momenteel werkt het ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Voedselkwaliteit aan een technische notitie 
ter ondersteuning van lagere overheden bij de opzet en 
de keuze van de landschapsfondsen. Daarin staat ook 
de wetgeving vermeld waaraan de gemeente zich dient 
te houden. Het principe is dat beschikbaar gestelde 
budgetten helder, transparant en afrekenbaar besteed 
moeten worden. Het LOP met het uitvoeringsprogram-
ma biedt voldoende kader. 
De notitie is in het najaar van 2007 beschikbaar. 
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gemeentelijk fonds om projecten uit het LOP te realiseren. Uit dit 
fonds zou ook een percentage beschikbaar moet blijven voor beheer 
en onderhoud in de vorm van vergoedingen aan particulieren. 
Gezien het ambitieniveau van het LOP lijkt de huidige capaciteit voor
het coördineren en adviseren van landschapsprojecten onvoldoende. 
Aan de hand van het aantal particulieren initiatieven en het uitvoe-
ringsprogramma van het LOP zal worden bepaald of uitbreiding van 
uren Landschapscoördinatie in Neerijnen mogelijk is.

Gemeente Lingewaal ziet voor zichzelf een rol weggelegd in de zin 
van groene contramal ten opzichte van het rood van Gorinchem. De 
gemeente wil optimaal inzetten op de realisatie van projecten in het 
kader van de twee nationale landschappen. De organisatie moet nog 
wel zo ingericht worden dat de ervaringen, die nu opgedaan worden 
met projectontwikkeling ook voor landschapsprojecten ingezet gaat 
worden. Deskundigheid bundelen in een projectteam.
De gemeente wil verder de samenwerking met de stad Gorinchem en 
grote partners als Staatsbosbeheer versterken zodat zij ook finan-
ciele verantwoordelijkheid nemen voor  het groen in de buurgemeen-
te. Deze kansen moeten in de komende vier jaar geconcretiseerd 
worden. Particulieren die willen investeren in landgoederen moeten 
met het LOP in de hand gesteund worden zodat de doelen uit het LOP 
optimaal gehaald worden.

6.3  |  Communicatie, voorlichting en educatie

Het LOP heeft een looptijd van minimaal 10 jaar. Voor een optimale 
uitvoering is het aan te bevelen jaarlijks te investeren in het draagvlak 
voor het plan en alert te zijn op ontwikkelingen binnen en buiten de 
gemeente, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het land-
schap. Wanneer de gemeente één centraal loket plattelandsontwikke-
ling gaat inrichten is het ook eenvoudiger om vanuit de gemeentelijke 
organisatie te zorgen voor goede afstemming en informatievoorzie-
ning van nieuwe initiatieven. 
Resultaatgerichte communicatie is onontbeerlijk voor het blijvend 
mobiliseren van interne betrokkenheid en vormt ook de basis om als 
gemeente zelf op korte en lange termijn te investeren in de kwaliteit 
van het landschap.
De communicatie heeft als doel om inwoners te informeren over wat 
de gemeente doet om het LOP in de praktijk te brengen. Bovendien 
gaat van een goede publiciteit over gerealiseerde projecten door 
particulieren, het Waterschap, lokale organisaties of samenwerkings-
verbanden een stimulerende werking uit voor nieuwe initiatieven. 
Het LOP is geen blauwdruk, maar juist een levend plan dat continu in 
kan spelen op kansen die zich voordoen om de doelen uit het plan te 
realiseren.
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Algemene aanbevelingen voor de uitvoering van het landschaps-
ontwikkelingsplan:

1.  Elk projectplan, dat in de komende jaren opgesteld wordt, 
bevat een aparte paragraaf communicatie en voorlichting naar be-
langhebbenden, burgers, aanwonenden etc.
2.  Elk jaar presenteert de gemeente via de bestaande com-
municatiekanalen een kaartje met gerealiseerde LOP-projecten en 
met projecten in voorbereiding. Bijvoorbeeld een gerealiseerde 
wandelroute, de aanleg van een poel en het opknappen van een van 
de parels uit het LOP.
3.  Bij voorkeur elk kwartaal een artikel over een aansprekend 
project, een activiteit die in relatie tot het landschap georganiseerd 
wordt of een creatief initiatief, dat in voorbereiding is op de website 
van de gemeente en op de gemeentelijke pagina.
4.  Minimaal één keer in de twee jaar organiseert de land-
schapscoördinator samen met de ‘klankbordgroep’ uitvoering LOP 
(soms ook gebiedscommissie of plattelandsraad) een excursie voor 
raadsleden en leden van de aangesloten maatschappelijke organisa-
ties om de resultaten van het LOP in het veld te bekijken in combina-
tie met het bezoeken van een parel in het landschap.
5.  Transparantie over kosten en baten

De landschapscoördinator geeft met steun van de ‘klankbordgroep 
LOP’  inzicht in wat investeren in het landschap financieel gezien op-
levert (subsidies op thema’s natuur, landschap, water, cultuurhistorie 
en recreatie, rood voor groen opbrengsten, private investeringen en 
de middelen die de gemeente zelf inbrengt met daarbij inzicht in de 
binnengehaalde subsidies met als motto ‘ investeren loont ’).

Concretisering bij de opstart van de uitvoering LOP:
1. De landschapscoördinator maakt een realistisch communi-
catieplan voor de komende twee jaar.
2. Na inhoudelijke afstemming met ruimtelijk beleid, platte-
landsbeleid en/of voor zover van toepassing afstemming met ontwik-
keling van projecten in het kader van de over nationale landschap-
pen en uiteraard de afdeling communicatie kan er een jaarplanning 
gemaakt worden voor het aanleveren van artikelen en foto’s voor 
publicatie in de bestaande communicatiekanalen.
Dit kost twee maal per jaar een overleg van maximaal 2 uur. De land-
schapscoördinator neemt hierin het initiatief.
3. De minimaal benodigde tijd voor betrokken ambtenaren 
moet hiervoor in hun takenpakket zijn vastgelegd.

Zie verder projecten communicatie en educatie in het uitvoeringspro-
gramma.
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7. Aan de slag met het LOP

7.1  |  Elk landschapsensemble zijn eigen werkboek

Als brug tussen de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma 
bevat dit Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor elk landschapsen-
semble een apart werkboek, de ensembleboeken.
Elk werkboek bevat de volgende onderdelen:
* de visie voor het landschapstype;
* doelen vanuit het beleid en vanuit de mensen in het gebied;
* een kaart met de bestaande waarden;
* de uitwerking van het LOP in tekst en op kaartbeeld, algemeen en
per functie in het landschap;
* de mogelijke landschapselementen in de vorm van een bouwpakket
voor punt-, lijn- en vlakelementen.
De werkboeken zijn bedoeld voor degenen die in de gemeenten Gel-
dermalsen, Lingewaal en Neerijnen beroepsmatig betrokken zijn bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in brede zin in het buitengebied, maar ook 
initiatiefnemers van projecten in het landelijk gebied kunnen er hun 
voordeel mee doen en er inspiratie uithalen. Het boek biedt handrei-
kingen voor het ontwikkelen en begeleiden van dergelijke ontwikkelin-
gen en projecten.

Visie en doelen
De gemeente is verdeeld in landschapsensembles. Elk heeft een 
eigen ensembleboek. Dat begint met de visie voor het gebied, samen-
gebald in één zin, en de doelen van de overheid én van de mensen in 
het gebied zelf. Visie en doelen geven de hoofdrichting aan voor de 
gewenste ontwikkeling.

Bestaande waarden
Als er een initiatief in het landelijk gebied op stapel staat, wordt het 
ensembleboek van het betreffende deelgebied erbij gepakt en de 
plaats van het initiatief wordt opgezocht op de ‘bestaandewaarden-
kaart’.
Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat er op die plek een oude esrand 
aanwezig is met restanten van beplanting. Dicht erbij zou een oude 
zandweg kunnen liggen. De bestaande waarden dienen gerespec-
teerd te worden. Indien dat onmogelijk is moet ruime compensatie 
plaatsvinden: ‘voor wat hoort wat’. Deze verevening én de ‘bestaande 
waarden’ dienen vastgelegd te worden in het bestemmingsplan.

Verevening
Verevening zorgt ervoor dat initiatieven ten goede komen aan de 
doelen van de gemeenschap, waaronder het behoud en ontwikkeling
van een goed functionerend, maar ook karakteristiek landschap. 
Per saldo wordt zo ook het landschap beter van de uitvoering van 
het initiatief, doordat in de onmiddellijke omgeving karakteristieke 
en functionele landschapselementen worden aangelegd of hersteld. 
Door een deskundige toepassing van het ensembleboek worden de 
verschillende elementen afgestemd op bodem en waterhuishouding, 
komen ze op een geschikte plaats en wordt een functioneel gebruik 
(zoals waterberging) zoveel mogelijk bevorderd. Deze toepassing van 
het ensembleboek vindt plaats in samenspraak met initiatiefnemers, 
grondeigenaren, gebruikers en belanghebbenden en zo mogelijk ook
met omwonenden. Daarbij mag de verevening niet uitgekleed worden. 



HET LANDSCHAP VAN GELDERMALSEN, LINGEWAAL EN NEERIJNEN114  |

Zo kan naast een agrarisch bedrijfsgebouw dat een andere functie 
krijgt een esrand met beplanting hersteld worden, een sloot verbreed 
voor waterberging en ecologische functie en een pad aangelegd als 
nieuwe verbinding tussen de verharde weg en de oude achterkade.

Bouwpakket
Elk landschapsensemble heeft zijn karakteristieke landschapselemen-
ten. In de ontginningen zijn dat andere dan in kleinschalige cultuur-
landschappen. De karakteristieke en functioneel nuttige landschap-
selementen voor elk landschapsensemble zijn opgenomen in het 
‘bouwpakket’. Ze bestaan uit min of meer puntvormige elementen 
– ‘parels’ – uit lijnvormige elementen, en vlakvormige elementen. Ze 
vormen reeksen, die een indruk geven van de variatie die mogelijk is. 
Het kiezen van de elementen en hun plaatsing is daarom geen kinder-
spel, het is een creatief proces waarvoor deskundigheid vereist is en 
inzicht in problemen en functies. Zo geven verschillende boomsoor-
ten verschillend gevoel aan het landschap en aan cultuurhistorische 
elementen.

Uitwerking en kaart
Voor de toepassing van het bouwpakket zijn richtlijnen gegeven in de 
vorm van de uitwerking van het ensemble. Daarin wordt meestal per 
thema een beschrijving gegeven van de functies van het landschap 
of hoe ze zich zouden kunnen ontwikkelen en welke karakteristieken 
kunnen worden doorgevoerd. Op een kaart staan aandachtspunten 
op het gebied van landbouw, open te houden ruimtes (bouwlanden 
en kommen), zoekzones voor ‘voor wat hoort wat-goederen’ (nieuwe 
landgoederen met een meerwaarde voor de gemeenschap). Ook de 
‘groen-blauwe dooradering’ (waterlopen, bermen, akker- en weideran-
den, beplantingen, paden, enzovoorts) staat op de kaart, in rasters 
met een bepaalde maaswijdte en lijndikte. Deze geven een indicatie 
van de ideale situatie voor het landschapstype. In de praktijk zal blij-
ken hoeveel daarvan wordt gerealiseerd, afhankelijk van initiatieven
uit het gebied, maar ook van de beschikbaarheid van middelen. Ten 
slotte zijn de ‘parels’ en ‘zichtlijnen’ aangegeven. De parels zijn de 
bijzondere punten in het gebied: blikvangers, bijzondere natuurgebie-
den, weteringen, enzovoorts, maar ook monumenten, zoals torens, 
molens, oude boerderijen en woerden, en ten slotte microreliëf en 
kromakkers, meestal op oude bouwlanden. De peilen geven aan waar 
zicht moet blijven op landmarks of andere bijzondere plaatsen in het 
landschap. Dat kan een volkomen open zicht zijn, of een serie plekken 
met doorkijkjes, zoals naar de kerktoren van Varik. Ook hier is het 
belangrijk dat er met aandacht wordt ontworpen.

Samengevat
Bij een projectidee of initiatief:
* neem het goede ensembleboek;
* inventariseer de ‘bestaande waarden’ op de kaart;
* bepaal de grondslagen voor eventuele verevening aan de hand van
doelen en mogelijkheden;
* ontwerp samen met de betrokkenen nieuwe of herstelde land-
schapselementen met bouwpakket, uitwerkingskaart en uitwer-
kingsbeschrijving.
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7.2  |  Thema’s

Bij de uitvoeringsprojecten wordt een indeling in thema’s gemaakt.
Deze sluiten aan bij de categoriën die het Investeringsbudget Lande-
lijk gebied kent. Hieronder een introductie.

Thema “Wonen, werken en welzijn”
Hoe gaan we om met wonen en werken in het landelijk gebied? De
leefbaarheid van de kleine kernen kan daarmee gemoeid zijn. Initiatie-
ven voor nieuwe landgoederen moeten worden ingebed, zodat ze ten
goede komen aan de gemeenschap. Vrijkomende agrarische bebou-
wing moet een nieuwe bestemming krijgen. Hoe zorgen we dat deze
functies het landschap niet verrommelen, maar juist versterken? Het
LOP zal spelregels bieden om die ontwikkelingen aan te laten sluiten
bij de karakteristiek van ieder landschaps-ensemble.

Thema “Blauw: opvangen, bergen en beleven”
Nederland moet steeds leven met water. Ook bovenstrooms rond de
beken vraagt het beleid om het water beter vast te houden om grote
fluctuaties te voorkomen. Water is ook zeer verbonden met het leven
en beleven, met natuur, met schoonheid en met spel en recreatie. Wa-
ter is bij uitstek een thema voor creatief samenwerken en combine-
ren van functies. Ook hierbij zal dit per landschaps-ensemble steeds 
anders uitwerken. In de verwevingsgebieden zullen bijvoorbeeld de
sleutelprojecten wel eens zeer goed van pas kunnen komen in een
aanpassing van het waterbeleid aan de klimaatsverandering.

Thema “Lijnen in het landschap”
Dit thema omvat projecten voor ecologische verbindingen, dorps-om-
metjes en andere routes voor langzaam verkeer, zandpaden, beken,
kades, bermen en andere perceelsranden, etc. In de praktijk hangen
die lijnen vaak met elkaar samen: een “lijn” kan bijvoorbeeld zowel
laan, sloot, pad als ecologische verbinding zijn. De beeklopen zijn
er goede voorbeelden van. Groene en blauwe diensten kunnen een
voertuig in het LOP zijn om die lijnen in het landschap te herstellen, te
vernieuwen, of toegankelijk te maken.

Thema “Parels van het platteland”
Parels zijn de bijzondere plekjes die overal in het landschap te vinden
zijn. Het kan gaan om monumenten, zoals de watermolens, landgoe-
deren en kastelen, wielen, of om plekken met een andere bijzondere 
belevingswaarde: een uitkijkpunt, een bijzondere boom, kortom alle 
plekken die de moeite waard zijn.

Thema “Zaken in Zicht”
Een Landschapsontwikkelingsplan houdt zich ook bezig met het land-
schap als beeld. Wat is mooi en wat is lelijk, wat willen we niet zien
en wat juist wel. Beplanting is daarbij cruciaal. Denk aan de mogelijke
snelweg, bedrijventerreinen, maar ook aan windmolens in een open
gebied.

Thema “Communicatie, met elkaar en voor elkaar”
In de huidige samenleving kan bijna niets gedaan worden zonder com-
municatie met andere partijen. Samenwerking is enorm belangrijk,
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niet alleen om een project voor elkaar te krijgen, maar misschien nog
om mensen zich verbonden te laten voelen met het landschap, door
het te kennen, eraan te werken en ervan te genieten. Zo voelen we
ons ook verantwoordelijk voor onze buitenruimte en zijn we bereid er
iets voor te doen.
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Bijlagen

BIJLAGEN
Overheid en landschap 
* Internationaal en nationaal beleid
* Streekplan Gelderland 2005 
* Overig bovenregionaal beleid
* Regionaal beleid
* Gemeentelijke plannen en ontwikkelingen

Kaarten

LOSSE BIJLAGEN
Zeven werkboeken 
voor ieder landschapensemble één, met daarin:
* Het landschapsensemble in de visie
* Handleiding bij werkboek
* Uitwerking visie naar deelgebieden binnen het ensemble
* Te beschermen waarden
* Te ontwikkelen kwaliteiten
* Te stimuleren landschapselementen
* Thematische ordening van projecten

Projectenlijst 

Uitvoeringsprogramma dat ieder jaar geactualiseerd wordt 

Verslag landschapskwaliteitstoets

Verslag bewonersavonden
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Overheid en landschap

Beleidsvorming is een continu proces dat zich blijft ontwikkelen. Het 
beleid dat hieronder besproken zal worden, is daardoor een moment-
opname en biedt een overzicht van beleid dat bij het uitbrengen van 
het LOP van toepassing is. 

Internationaal en nationaal beleid

Vogel- en habitatrichtlijngebied
In het kader van Natura 2000 (ontwikkeling van een Europees net-
werk van beschermde natuurgebieden) heeft de provincie Gelderland 
bij de Europese Commissie het voorstel ingediend tot het aanwijzen 
van gebieden rond de Zuiderlingedijk en de Diefdijk als Habitatricht-
lijngebied. In totaal gaat het om 483 ha. Het is een belangrijk gebied 
voor ondermeer de Kamsalamander. Verder behoort het tot het habi-
tattype zoomvormende ruigten van het laagland en alluviale bossen 
met Zwarte Els en Gewone Es (Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior). 
Hiermee zijn belangrijke stappen gezet in de procedure de Diefdijk-
zone formeel een zware beschermingsconstructie conform Habita-
trichtlijn te geven. 
In het plangebied zijn verder de uiterwaarden bij Waardenburg aange-
wezen als Habitatrichtlijngebied.  De uiterwaarden van Waardenburg, 
Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert zijn aangewezen als Vogelricht-
lijngebied.

Kaderrichtlijn water
De ‘kaderrichtlijn water’ heeft ten doel de waterkwaliteit voor 2015 
op orde te brengen. Het plangebied valt onder deelstroomgebied Rijn-
West. Dit behelst zowel de chemische toestand van de waterlopen en 
het grondwater, als de verdrogingsproblematiek. Belangrijke bronnen 
van diffuse lozing zijn uit- en afspoeling uit landbouwgronden, natuur-
lijke uitspoeling uit bodems, emissies uit verkeer en scheepvaart, at-
mosferische depositie en ongezuiverde lozingen uit riolen. Daarnaast 
zijn er puntbronnen aan te wijzen, zoals RWZI (bv. Geldermalsen, 
Asperen, Beesd en Varik) en industriën. 
Puntbronnen van chemische belasting van het grondwater zijn ver-
vuilde bodems onder industrieterreinen, stedelijke gebieden en stort-
plaatsen. Vaak gaat het om historische verontreinigingen, waarvan de 
bron inmiddels is ‘opgedroogd’, maar die nog altijd doorwerken.
De twee belangrijkste bronnen van chemische belasting uit diffuse 
verontreiniging zijn de landbouw en atmosferische depositie. De 
belangrijkste stoffen zijn stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmid-
delen. Daarnaast is er belasting met sporenelementen uit dierlijke
mest. Significant zijn cadmium, koper en zink. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen welke maatregelen nodig zijn. 

Verdrag van Valletta
Het verdrag van Valletta (ookwel kortweg Malta genoemd) heeft als 
doel het archeologisch erfgoed te beschermen als bron van het Euro-
pees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkun-
dige en wetenschappelijk studie. Zwaartepunt in dit verdrag is dat het 
archeologisch belang in een vroegtijdig stadium wordt meegewogen 

Vogel- en habitatrichtlijngebieden in het plangebied: 
de Lingeuiterwaarden tussen Gorinchem en Acquoy, 
de terreinen rond de Nieuwe Zuider Lingedijk en 
Diefdijk, en de uiterwaarden aan de Waal tussen Tuil 
en Tiel.
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Kaarten uit Panorama 
Krayenhoff, 2004.

in de besluitvorming rond de ruimtelijke ordening, met als uitgangs-
punt behoud in situ. In dat verdrag is ook vastgelegd dat, als behoud 
niet mogelijk is, de veroorzaker van bodemverstoringen het archeo-
logisch onderzoek betaalt (Verstoorderbetaalt principe). Overheden 
worden als gevolg van dit verdrag veel meer met de zorg voor het 
bodemarchief geconfronteerd.

Nota Ruimte
Een onderdeel van de Nota Ruimte dat van invloed is op het plan-
gebied is de toewijzing als Nationaal Landschap. Dit zijn gebieden 
met zeldzame en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, in 
samenhang met bijzondere recreatieve en natuurlijke kwaliteiten. 
Om deze kwaliteiten te behouden en zo mogelijk te versterken, geldt 
het predicaat ‘behoud door ontwikkeling’. Gemeenten kunnen ter 
ondersteuning van investeringen en beheerskosten aanspraak doen 
op het ILG.

Voor de twee Nationale Landschappen in het plangebied, gelden de 
volgende kernkwaliteiten:

Nationaal Landschap Rivierenland: 
• schaalcontrast van zeer open naar besloten;
• samenhangend stelsel van rivier-uiterwaard-oeverwal-kom;

Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie: 
• samenhangend systeem van forten, dijken,
kanalen en inundatiekommen;
• groen en overwegend rustig karakter;
• openheid

Nota Belvedere
In deze nota is het beleid voor de omgang met cultuurhistorie neerge-
zet. Cultuurhistorie wordt daarin gezien in samenhang met het land-
schap en de eigentijdse processen, waarbij de kwaliteiten behouden 
kunnen blijven als er ook ontwikkeling plaats kan vinden. 
Er zijn in het plangebied twee Belvederegebieden aangewezen, 
namelijk de ‘Tieler- en Culemborgerwaard’ en de ‘Nieuwe Hollandse 
Waterlinie’. Deze aanwijzing is  verwerkt in de Nota Ruimte en het 
Streekplan.  

Panorama Krayenhoff
Aan de westzijde van het plangebied heeft het regiem van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie geheerst. Met Panorama Krayenhoff zijn op-
nieuw specifieke regels opgesteld, nu niet ter verdediging, maar om 
het gebied zichtbaar en toegankelijk te maken. 

Binnen het plangebied vallen de toeristisch-recreatieve clusters 
Asperen-Leerdam (Werk aan de Diefdijk, Fort bij Asperen en Fort aan 
de Nieuwe Steeg) en Vestingdriehoek (Fort bij Vuren).  

Om de tegenstelling tussen de open inundatiekommen en de hoofd-
weerstandstrook te verduidelijken wordt voorgesteld de westkant 
te verdichten en de oostkant open te houden. Er wordt een groene 
verdichting ten noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk en groen-rode 
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verdichting ten noorden van het Lingebos beoogt. Mocht er in de 
toekomst gebouwd worden in de regio, wordt voorgesteld dit ten 
westen van de hoofdweerstandsstrook te doen, om het concept van 
de waterlinie niet teniet te doen. De oude inundatievlakten krijgen het 
regime “open velden”. In delen hiervan kan seizoensberging van water 
een rol spelen, zoals in een strook ten oosten van de Diefdijk en ten 
oosten van Gorinchem. 

Streekplan Gelderland 2005

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is gebonden aan verschil-
lende beleidskaders. In de eerste plaats is dat het Streekplan Gelder-
land, dat in 2005 in werking is getreden. Dit plan vereist ontwikke-
lingsgericht werken. Volgens het Streekplan krijgen gemeenten meer 
zeggenschap op het eigen grondgebied. Zo hoeven gemeenten voor 
bijvoorbeeld bouwprojecten niet altijd toestemming van de provincie 
te vragen. In het Streekplan zijn allerlei plannen van de rijksoverheid 
verwerkt.

Het Streekplan Gelderland 2005 is ontwikkeld volgens twee relatief 
nieuwe filosofieën in de ruimtelijke ordening:
* ontwikkelingsplanologie: niet tegenhouden op basis van regels,
maar ontwikkelen en stimuleren op basis van gestelde doelen; en
* regionale differentiatie en zeggenschap met als motto: ‘decentraal
wat kan, centraal wat moet’, voor het Streekplan vertaald in ‘lokaal
wat kan, provinciaal wat moet’.
Dit betekent onder meer dat gemeenten meer zeggenschap krijgen 
bij het ontwikkelen van projecten in verwevingsgebied en in de stede-
lijke gebieden. Het groen-blauwe raamwerk is echter een ‘structuur 
van provinciaal belang’ en daarom uitgesloten van de vrijstellingen 
voor het ontwikkelen van projecten.

‘De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid 
voor de periode 2005–2015 is om de ruimtebehoefte 
zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en 
te bevorderen dat publieke (rijk, provincie, gemeenten,
waterschappen) en private partijen de benodigde 
ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtege-
bruik stimuleert, duurzaam is en de regionale verschei-
denheid versterkt, gebruikmakend van de aanwezige 
identiteiten en ruimtelijke kenmerken.’

Beschermingskaart, streekplan, 2005
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Beeld van de regio: stromenland en binnentuin
Rivierenland is als stromenland en binnentuin tegelijk. Het is een land 
waar geleefd wordt met het water, zichtbaar gemaakt door talrijke 
dijken, wielen, weteringen, sluizen, molens en gemalen. Het betekent 
ook sleutelen aan rivierlopen waardoor transport en waterafvoer wor-
den veiliggesteld. Het water is niet weg te denken en zal blijvend een 
opgave zijn voor de regio. Maar Rivierenland is ook een binnentuin, 
gezien haar ligging tussen stedelijke kernen als Utrecht, Wageningen, 
Nijmegen, ’s-Hertogenbosch en Gorinchem. Met deze grote en mid-
delgrote steden bestaan functionele relaties. Rivierenland is tevens 
een groene ruimte en wie Betuwe zegt, ziet fruitbomen en bloesems.

De open ruimte van de rivieren en uiterwaarden staat in groot 
contrast met de rijk geschakeerde stroomruggen en oeverwallen, 
die door de tijd heen een langzame maar gestage ontwikkeling heb-
ben doorgemaakt. De kommen daarentegen, eeuwenlang marginaal 
gebruikt, zijn nu monumenten van maakbaarheid en voortuitgangsge-
loof. De meeste kommen hebben nog hun karakteristieke openheid 
behouden.

De Betuwe herbergt op de meest uitéénlopende plaatsen begraven 
restanten van een rijke geschiedenis: sporen van Romeinse aanwe-
zigheid, Middeleeuwse bloei, verdedegingswerken en frontlinies. De 
diversiteit die dit meebrengt maakt dat de regio ook toeristisch-recre-
atief op de kaart staat.

Ambitie van de regio
De ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin de ver-
schillende gebruiksvormen zich in het Rivierenland mogen ontwikke-
len, zodat het unieke landschap met haar contrasten behouden blijft 
dan wel wordt versterkt. De hoofdinfrastructuur wordt door de regio 
mede als leidend gezien voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
Voor het realiseren van de bundeling van verstedelijking behoud 
Geldermalsen een subregionale functie. 

Het ruimtelijk beeld op basis van de structuur van de uiterwaarden, 
dijken, oeverwallen en kommen en de opgaven voor het gebied leiden 
tot de volgende koers voor ruimtelijke ontwikkelingen:
. water als structurerend element: meervoudig ruimtegebruik met 
verbreding van watergangen en concretiseren zoekgebieden water-
berging;
. contouren voor zoekruimte verstedelijking tot 2015 volgens experi-
ment ‘een lijn voor kwaliteit’ blijft uitgangspunt;
. aanvullende zoekruimte voor bedrijvigheid met meerwaarde voor 
Rivierenland als vestigingscriterium; 
. accent op impuls voor openbaar vervoer;
. functieverandering in het landelijk gebied voor kommen en oeverwal-
len differentiëren;
. structuurversterkende bebouwing aan de dijk;
. voor het landelijk gebied is de landbouw richtinggevend. Een land-
bouwvisie wordt opgesteld;
. glastuinbouw herstructureren en concentreren in de Bommeler-
waard en Tuil (Neerijnen);

Waardevol landschap Regulieren
Uitwerking Streekplan, 2006
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. ontwikkeling meer samenhangend toeristisch-recreatief aanbod 
rond “boegbeelden” en concentratiepunten;
. uitvoering door middel van een ruimtelijke projectenagenda.

Groenblauwe raamwerk
Het groenblauwe raamwerk, met de daarbij behorende opgaven, is in 
de regio aanwezig in de vorm van de rivieren met haar uiterwaarden 
en de verspreid liggende natuurgebieden. De wateropgave heeft een 
belangrijke sturende rol (zie ook de Beschermingskaart).

Waterbeheer
Nieuwe uitdaging in de regionale wateropgave voor de regio betreft 
vooral het voorkomen van wateroverlast door meer water vast te hou-
den in verbrede waterlopen en te bergen in combinatie met andere 
functies. 
Rond knooppunt Deil ligt een grondwaterbeschermingsgebied.
De waterafvoerfunctie van de Linge moet, ook voor de toekomst, 
worden gewaarborgd en strijdigheden met bouwlocaties moeten 
worden opgelost. 

Cultuurhistorie
De aardkundig bijzondere gebieden krijgen een extra afweging op dit 
aspect bij ruimtelijke ontwikkelingen. Cultuurhistorische kwaliteiten 
zullen vooral worden uitgewerkt in de Ecologische Hoofdstructuur en 
in de Waardevolle Landschappen. “De provincie bevordert een hoge 
ontwerpkwaliteit die belangrijke historische gegevenheden integreert 
in de planvorming, en die bijdraagt aan het scheppen van nieuwe 
kwaliteiten die tot onze cultuurhistorische waarden kunnen gaan 
behoren.” Door de vele oude stroomruggen die in het gebied liggen, 
vooral ten oosten van de A2 en rond de Linge, zijn de archeologische 
verwachtingswaarden hoog (zie kaart rechtsboven). De landschap-
pelijke waarde vanuit historische geografisch oogpunt wordt vrijwel 
overal middel tot hoog ingeschat, behalve in het ruilverkavelde gebied 
van de Tielerwaard (zie kaart rechtsonder).

Natuur
Basis van het ruimtelijke natuurbeleid is de Ecologische HoofdStruc-
tuur (EHS). Dit is een samenhangend netwerk van natuurgebieden 
(kerngebieden) en natuurrijke cultuurlandschappen. Binnen de ecolo-
gische hoofdstructuur geldt de “nee, tenzij”-benadering. Dit houdt in 
dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, 
tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van 
groot openbaar belang. In geval van een “tenzij” dient compensatie 
en mitigatie plaats te vinden. 
Naast “ehs-natuur” (bestaand uit grotere natuurgebieden) wordt 
“ehs-verweving” onderscheiden, waarbij natuur voorkomt in mozaïek 
met andere functies. Het gaat daarbij om NSW-landgoederen, maar 
ook agrarische cultuurlandschappen met hoge natuurwaarden. In 
dergelijke gevallen is ruimte voor agrarisch gebruik (grondgebonden 
tuin- en landbouw) met eventuele uitbreiding, voor extensieve recrea-
tieve ontwikkelingen en voor nieuwe landgoederen.

Als derde categorie bestaat de EHS uit verbindingszones; zones, 

Waardevol landschap Passewaay-Opijnen
Uitwerking Streekplan, 2006



HET LANDSCHAP VAN GELDERMALSEN, LINGEWAAL EN NEERIJNEN124  |

waar de ecologische verbindingsfunctie wordt versterkt, bestaan uit 
landbouwgronden en verspreid gelegen kleine natuur- en boselemen-
ten, waarbij veelal watergangen de as van de ecologische verbin-
dingszone vormen. De grienden en bossen in de kom ten noorden 
van de Linge tot aan de Diefdijk vallen grotendeels onder EHS-natuur 
(Regulieren) en EHS-verweving (Mariënwaerdt). Een verbindingszone 
op de gemeentegrens van Geldermalsen en Culemborg moet dit 
versterken. De Linge is tevens een verbindende schakel. Grote, open 
delen van de Tieler- en Culemborgerwaard zijn aangewezen als weide-
vogel- en ganzengebied. 

In het Gebiedplan Natuur en Landschap (2005) spreekt de provin-
cie Gelderland van verschillende natuurdoeltypen. In de gemeente 
Geldermalsen zijn dit onder andere typen als weidevogelgrasland, 
bloemrijk grasland, stroomdalgrasland, vochtig kleibos, (riet)moeras, 
plas en stapsteen amfibie.

In het gebied zijn de rivieren met de uiterwaarden de belangrijkste 
ecologische verbindingszones. Daarnaast omvat de EHS de Nieuwe 
Zuider Lingedijk en de Nieuwe Graaf naar de Regulieren. De Diefdijk 
verbind de verschillende gebieden van noord naar zuid (zie kaart 
linksboven).  

Het oosten van de gemeente Neerijnen is grotendeels aangewezen 
als stiltegebied (zie Beschermingskaart). Verschillende open delen 
van de kommen zijn benoemd als weidevogelgebied (zie kaart).

Groen in en om de stad
Ten behoeve van een goed woon- en werkklimaat is recreatief groen 
in en om de kernen van groot belang. Onder ‘groen om de stad’ 
verstaat de provincie voor de openluchtrecreatie bedoelde gebieden 
nabij grotere bevolkingsconcentraties die voornamelijk bestaan uit 
bos, water en open ruimten. Tussen Tiel en Geldermalsen is een der-
gelijk gebied aangewezen, dat moet voorzien in de recreatieve uitloop 
van deze kernen. 

Landbouw
Voor een duurzame bedrijfsvoering kan het nodig zijn om de verkave-
ling aan te passen. Kavelruil is hierbij een goed middel. Wanneer er 
voor de verbetering van de verkaveling ingrepen nodig zijn, zoals 

Ecologische Verbindingszones

Weidevogelgebied en natte ecologische verbin-
dingszones

Open gebieden: karakteristieke kommen en  
bouwlanden

EHS - Natuur

EHS - Verweving

EHS - Verbindingszone

Weidevogelgebied

Natte ecologische verbindingszone

Karakteristieke bouwlanden

Karakteristieke kommen
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het verplaatsen van houtsingels of sloten, dan is het gewenst dat er 
in de lijn van de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie wordt 
bijgedragen aan het bereiken van samenhang van het landschap, 
zoals een logischer ecologische dooradering of een kortsluiting in 
een wandelnetwerk. Neveninkomsten uit andere bron dan voedsel-
productie kunnen voor een deel van de grondgebonden landbouwbe-
drijven belangrijk zijn voor vergroting van hun economische levens-
vatbaarheid. Bijkomend maatschappelijk voordeel is dat de, met de 
melkveehouderij en andere grondgebonden takken samenhangende, 
landschappen kunnen worden onderhouden. De provincie wil daarom 
ook niet-agrarische activiteiten ruimte bieden. 
Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is in Rivierenland niet 
toegestaan.

Landschap
Volgens het streekplan staat het landschap onder druk door ruim-
telijke ingrepen, die de karakteristieke verschillen ondermijnen. De 
behoefte aan kenmerkende landschappelijke verschillen tussen en 
binnen regio’s neemt tegelijkertijd eerder toe dan af, vanuit het besef 
dat de omgevingskwaliteit van betekenis is als goed woonklimaat, 
een wervend werkklimaat en als context voor recreatie en toerisme. 
Ruimtelijke ontwikkeling moet niet alleen worden afgestemd op 
aanwezige landschapskenmerken, maar er ook toe bijdragen dat de 
landschappelijke samenhang verbetert. 
Voor één categorie landschapseenheden verwacht de provincie van 
de gemeenten bijzondere verantwoordelijkheid. Dat is de selectie van 
(regionaal) karakteristieke essen, kommen, broek- en veenweidege-
bieden (zie kaart ‘open gebieden’ en bijlagen). 
In de gemeenten bevinden zich een aantal landgoederen, met een 
wardevolle bijdrage aan het landschap (zie kaart).

Beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling, 
streekplan, 2005
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Recreatie en toerisme
“Toeristische en recreatieve activiteiten zijn in het algemeen sterk 
gebonden aan landschappelijke kwaliteiten en specifieke gebiedsken-
merken, zoals water of bosgebieden.” Extensieve verblijfsrecreatie 
wordt in zijn algemeenheid gestimuleerd. Voorwaarde blijft dat de 
extensieve vormen van recreatie te verenigen moeten zijn met natuur- 
en landschapsdoelstellingen. 

Verstedelijkingsopgave
In deze streekplanperiode wil de regio onderzoek uitvoeren naar 
mogelijke netwerkvorming tussen Tiel en Geldermalsen, mede gelet 
op de mogelijkheden welke het Randstadspoor biedt. De regio denkt 
te kunnen voorzien in de accommodatie van de opgave voor regio-
nale bedrijvigheid voor deze planperiode in de vorm van ontwikkeling 
van Medel 2 bij Tiel. Voor het accommoderen van lokale bedrijvigheid 
heeft het de voorkeur om intergemeentelijke bedrijventerreinen te 
ontwikkelen (zie beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling). 

De regio wil in de planvorming voor kleinschalige uitbreidingen van 
dorpen en linten of buurtschappen aandacht besteden aan het con-
cept organisch groeien. Dergelijke nieuwe, kleinschalige uitbreidingen 
dienen te worden betrokken in de zoekzones voor stedelijke functies 
en landschappelijke versterking. Stedelijke uitbreidingen zijn mogelijk 
bij de kernen binnen de zoekzones wonen en werken (zie kaart).

Bereikbaarheid
Gezien de ligging van het gebied dient veel aandacht besteed te 
worden aan een optimale bereikbaarheid en doorstroming van de 
regio. Het gaat voornamelijk om optimale benutting van bestaande 
infrastructuur, waarvan bijvoorbeeld de reconstructie van de Graaf 
Reinaldweg onderdeel is. Daarnaast is het beleid gericht op verster-
king van het openbaar vervoer en verbetering van het fietspaden-
netwerk.

Zoekzones wonen en werken, 
uitwerking streekplan, december 2006
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Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland (2004)

Op een aantal plaatsen wordt in het gebied gezocht naar binnendijkse 
waterberging, naast de reguliere berging in Waal- en Lingeuiterwaar-
den. Dit is enerzijds gericht op het langer vasthouden van het eigen 
zoete water zodat in droge periodes niet of minder water van buiten 
ingelaten hoeft te worden (voorraadberging). Anderzijds op vergroting 
van het waterbergend vermogen om ook extreme stortbuien en lang-
durige periode met hevige regen zonder schade te kunnen verwerken 
en zonodig vast te houden tot er voldoende ruimte is voor afvoer via 
boezem en rivieren (piekberging). 
Het Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland (WHP-3) kent zes 
speerpunten:
. Ruimte voor de rivier tussen de dijken;
. Beschermen van waterbergingsgebieden en natte natuur;
. Inrichten van waterbergingsgebieden;
. Vasthouden van regenwater in de actiegebieden;
. Herstellen van natte natuur in de actiegebieden;
. Riooloverstorten op ecologisch waardevolle wateren worden
volledig gesaneerd in de actiegebieden.

Een ander belangrijk onderwerp is de onderlinge afstemming tussen 
het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer enerzijds en het func-
tionele grondgebruik anderzijds. Belangen van landbouw en (water-
gebonden) natuur kunnen botsen, waardoor een onderscheid wordt 
gemaakt naar prioritaire en niet-prioritaire (veelal onder verdroging lij-
dende) natuurgebieden. Het uiterwaardengebied van de Linge tussen 
Asperen en Geldermalsen, de komgronden van de Tielerwaard, de 
Mariënwaerdt en de Regulieren worden o.a. gerekend tot de niet-prio-
ritaire beschermingsgebieden. Het komgrondenreservaat Het Broek, 
de zone rond de Nieuwe Zuider Lingedijk en de Lingeuiterwaarden 
tussen Asperen en Spijk zijn prioritair gebied.

Ruimte voor de rivier
In deze regio liggen langs de Waal projecten met een ruimtelijke im-
puls, die evenwel geen bijdrage leveren aan de doelstelling veiligheid. 
Het gaat o.a. om hergebruik van het steenfabriekterrein bij Vuren. 
Het kan zijn dat op lange termijn het onontkoombaar is om enkele 
dijkverleggingen langs de Waal uit te voeren. Deze staan nog ter dis-
cussie. In het project Waalweelde worden de mogelijke maatregelen 
voor de Waaluiterwaarden de komende tijd verder uitgewerkt. Hierin 
staan ruimtelijke kwaliteit en maatregelen op regionale schaal cen-
traal, waarbij bestaande, lokale plannen kunnen worden ingebracht.

Belvoir 2 (2005)
In de eerste beleidsnotitie Belvoir zijn vijf doelstellingen geformuleerd 
ten aanzien van cultuurhistorie in Gelderland: 
1. Ontwikkelen en vaststellen van de cultuurhistorische waarden;
2. Cultuurhistorische waarden als volwaardige wegingsfactor betrek-
ken bij de ruimtelijke inrichting en toepassen als inspiratiebron bij de 
vormgeving van de ruimtelijke ontwikkelingen;
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3. Versterken van de cultuurhistorische bijdrage in de ontwikkeling 
van een krachtige economie;
4. Duurzaam instandhouden en ontwikkelen van bestaande en toe-
komstige cultuurhistorische waarden;
5. Bevorderen van het cultuurhistorisch besef en draagvlak.

Voor het rivierengebied wordt in Belvoir 2 gestreeft naar: “herkenbaar 
houden als gebied met een stapeling van historische lagen op de 
oeverwallen in contrast tot de leegheid van de kommen en als gebied 
van vechten tegen en werken met het water.” 
Vanuit deze identiteitsdragers is gekozen voor het stimuleren van 
projecten onder de volgende programmathema’s:
- Nieuwe Hollandse Waterlinie (systeem ter verdediging van Hol-
land via inundatie; de talrijke restanten zijn in het Linieperspectief 
(Panorama Krayenhoff) programmatisch samengebracht; via deze 
programma’s uitvoering).
- Steenfabrieksterreinen (cultuurhistorisch waardevolle overblijfselen 
van steenfabricage in stand houden door koppeling aan nieuwe func-
ties voor gebouwen en terreinen);
- Romeinse Limes (het regionale Limesproject op gemeentelijk niveau 
uitwerken in concrete projecten en relicten zichtbaar maken in het 
veld);
- Rivierenland Waterland (het ingenieuze historische waterbeheerstel-
sel in kaart brengen en inrichting- en beheerafspraken maken met 
waterschap en anderen).

Landschapsontwikkeling, inspiratiebron voor denkers
en doeners (2006)
De hoofdlijnen van de visie in het Streekplan worden in dit land-
schapsboek toegelicht. Het biedt zelf geen ruimtelijke visie, maar is 
bedoeld als naslagwerk en werkboek, waarmee gemeenten duurzaam 
kwalitatief richting kunnen geven aan de plannen op hun grondgebied. 
De provincie kiest hiermee voor een aanpak die is gericht op 
samenwerking en coördinatie in de inzet van uitvoeringsmiddelen. 
Vanuit deze houding wil de provincie bijdragen aan de opstelling van 
gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen en aan de program-
mering van projecten in de Nationale Landschappen.

Nationaal landschap
De Regulieren (nr.14)
. Fraai kleinschalig oeverwallandschap langs sterk meanderende 
Linge met karakteristieke dorpen en fruitteelt, gaaf oud bouwland bij 
landgoed Mariënwaerdt
. Gave open kommen ten noorden van de Linge met weidebouw, 
grienden, populierenbosjes en eendenkooien, patronen van sloten en 
weteringen en wegbeplanting langs rechte wegen, in contrast met 
kleinschaligheid van
Lingelandschap
. Het cultuurhistorisch landschap van de Hollandse Waterlinie is 
afleesbaar door forten en inundatievelden
. De Diefdijk als opvallend en beeldbepalend element aan de westkant
. Rust, ruimte, donkerteNationale en provinciale landschappen
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Passewaay – Opijnen (nr. 15)
. Gave en karakteristieke gradiënten en ensembles van kommen – 
oeverwallen –uiterwaarden
. Karakteristieke kleinschalige oeverwallen met afwisseling van 
boomgaarden, beeldbepalende boerderijen, verspreide bebouwing, 
buurtschappen, dorpen, kasteelterreinen
. Kleine karakteristieke matig grootschalige open kommen met weide-
bouw (onder andere De Steendert)
. Lintbebouwing op de smalle oeverwal langs de Waal

Waardevolle open gebieden
De provincie heeft een aantal gebieden aangewezen als waardevol 
open gebied, waaronder De Regulieren. Voor deze landschappen 
geldt dat ingrepen die de openheid aantasten, zoals nieuwe bouwlo-
caties, niet zijn toegestaan. Voor overige ruimtelijke ingrepen geldt 
een “nee, tenzij” benadering.

De kommen tussen Rijn en Linge (nr. 2)
Dit kommengebied ligt op de overgang naar de veengebieden 
(direct achter de Diefdijk). De gebieden ten westen en zuiden van 
Culemborg worden tot de middeleeuws agrarische veenontginningen 
gerekend, omdat dit uit oorkonden bekend is. Ze zijn ingedeeld bij 
de ‘overspoelde’ veenontginningen. Histland rekent de huidige kom-
men tot de komontginningen maar laat de mogelijkheid open dat dit 
gebied ontgonnen is als middeleeuws agrarische veenontginning. De 
strokenontginning en het feit dat er onder de komklei veen zit wijst 
hier bijvoorbeeld op. Als hier sprake is van veenontginningen dan 
moet hier bewoning zijn geweest. Deze is dan verdwenen doordat 
het veengebied na de ontginning is ingezakt en ging overstromen. De 
Diefdijk heeft deze ontvolking nog versterkt. De Diefdijk beschermde 
weliswaar de westelijker liggende veenontginningen, maar maakte 
een goede waterafvoer aan de oostkant onmogelijk. De kommen in 
dit gebied kenmerken zich door een afwisseling van perceelsgewijs 
bos (populier, wilg e.d.) en open gebied. Deze afwisseling bestond al 
in 1850. 

De kommen tussen Linge en Waal (nr. 3)
Het noordelijk deel van dit kommengebied is nog tamelijk open en 
onbebouwd. Het kommengebied is doorsneden door de Nieuwe 
Zuider Linge Dijk, waar rondom een strook komklei is afgegraven tot 
op het veen. 
Bijzonder element is de brede zijdwende, in Histland het enige 
element dat tot de legenda-eenheid ‘Zijving’ hoort. Een van de wegen 
in het gebied heet ook Zeiving. Brede Zijdwenden lagen in middel-
eeuwse veenontginningen. Het waren brede veenstroken tussen 
ontginningsblokken die in eerste instantie niet ontgonnen werden 
en een waterscheiding vormden. Histland rekent dit gebied tot de 
komontginningen, maar houdt de mogelijkheid open dat hier sprake is 
van middeleeuws agrarische veenontginningen, vooral voor het wes-
telijk deel van dit gebied. De brede zijdwende is een van de tekenen 
hiervoor (naast strookvorm en veen in ondergrond). De heren die de 
veenontginningen organiseerden kregen de brede zijdwenden vaak 
in bezit. De brede zijdwende is te volgen tot op de oeverwal langs de 
Linge. Hier ligt nu kasteel Heukelum. 

Waardevolle open kommen
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De brede zijdwende is nog geheel onbebouwd gebleven en de struc-
tuur is nog ten opzichte van 1850 weinig veranderd. Naast deze 
zijdwende is het gebiedwel open, maar sterk veranderd en laag ge-
waardeerd. Het Leuvensche Veld wordt bij het open gebied gerekend, 
omdat dit gebied nog vrij gaaf is en op zich al groot genoeg om als 
groot open gebied te worden geclassificeerd. 

De kommen bij Spijk (nr. 4)
Het komgebied heeft net als voorgaande mogelijk een oorsprong als 
middeleeuws agrarische veenontginning.  Het komgebied loopt hier 
door tot aan de dijk van de Linge, die hier geen oeverwal heeft. Dat 
zou een aanwijzing kunnen zijn dat de Linge hier niet een natuurlijke 
loop volgt, maar is gegraven (door een kommen- of veengebied heen 
dus). Dat de strokenverkaveling van het komgebied doorloopt in de 
Lingeuiterwaarden pleit hiervoor. 
Deze eenheid kenmerkt zich dat er doorzichten mogelijk zijn vanaf de 
dijk, door het bebouwingslint naar de achtergelegen open kommen. 
Het uitzicht vanaf de Lingedijk is dus een van de argumenten om dit 
gebied open te houden. Het gebied is uitgebreid in het zuidwesten 
langs de Spijkse Steeg. Dit maakt deel uit van de Hollandse Waterli-
nie. Ook hier is het uitzicht vanaf de Lingedijk van belang. 

Open bouwlanden:
. Gebied ten oosten van Beesd (nr. 133) met het landgoed Mariën-
waerdt op de noordelijke oeverwal van de Linge, als oud landbouwge-
bied omgeven door statige beplanting en landhuis, en het Waardsche 
Blok als oud bouwlandgebied aan de zuidzijde van de Linge; 
. Gebied tussen Tricht en Buurmalsen (nr. 134) met afwisselend 
bouw- en weiland en boomgaard langs de Linge en de Hooglandsche 
Wetering;
. Gebied ten oosten van Geldermalsen (nr. 135) met hoger gelegen 
bouwlanden langs de Linge, open bouwland en boomgaard; 
. Omgeving Est (nr. 137): het Bovenblok aan de westkant en De 
Scheuter aan de oostkant zijn waardevolle, open bouwlanden
. Gebied ten noorden van Neerijnen (nr. 138): het gebied Hooge Tief-
laar is een open bouwlandgebied van hoge waarde.

Regionaal beleid

Maatregelen Waterschap
Op naaststaande kaart (uit 2006) geeft het waterschap aan welke 
maatregelen zij nodig acht. Deze maatregelen zijn inmiddels overge-
nomen in de betreffende uitwerking van het streekplan. Het betreft 
voornamelijk de aanleg van natuurvriendelijke oevers en verbreding 
van watergangen. De waterlopen Nieuwe Graaf en Culemborgsche 
Vliet zijn eveneens aangeduid als natte ecologische verbindingszone.

Voor het zoekgebied voor waterbering in de gemeente Neerijnen 
(Voorvliet en Pijpekasten) is een studie gedaan naar de maatregelen 
die nodig zijn. Mogelijke maatregelen in het gebied zijn:
. aanleg van extra watergangen;
. het accepteren van wateroverlast in natuurterreinen;

Waardevolle open bouwlanden
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. aanleg van een aantal natuurvriendelijke oevers;

. aanleg van potentiële retentiegebieden op niet hinderlijke plaatsen, 
zoals tussen afslagen van snelwegen;
. verbreden van een aantal watergangen.
Daarnaast heeft het waterschap beleid geformuleerd ten aanzien van 
het bevorderen van recreatief medegebruik waar het gaat om wande-
len, fietsen, zwemmen, varen, kanoën, vissen en schaatsen (2007). 

Maatregelen Waterschap, 2006

Uitwerking maatregelen Kaderrichtlijn Water, 2007
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Waterplan

De gemeenten hebben samen met het waterschap gewerkt aan een 
gezamenlijk waterplan. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten 
geformuleerd hoe toekomstige ontwikkelingen rekening dienen te 
houden met waterzaken.

Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bebou-
wing in het buitengebied

Er is in het Streekplan specifiek beleid geformuleerd voor bebouwing 
in het buitengebied die zijn functie verliest. Voor de regio Rivierenland 
is dit uitgewerkt in een beleidskader. Dit beleidskader geldt voor de 
gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, behalve voor de 
concentratiegebieden glastuinbouw bij Est en Tuil en in de uiterwaar-
den. 
Door hergebruik en functieverandering van vrijgekomen agrarische 
bedrijfsbebouwing in het buitengebied willen de samenwerkende 
gemeenten de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit 
van het buitengebied behouden en vergroten, zonder daarbij de ont-
wikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven te beperken. 

Vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing kan – onder in het beleids-
kader uitgewerkte voorwaarden – worden hergebruikt voor woondoel-
einden of verscheidene bedrijfsmatige doeleinden. Daarnaast worden 
mogelijkheden geboden voor sloop van de vrijgekomen agrarische 
bedrijfsbebouwing en vervangende nieuwbouw. Afhankelijk van de 
hoeveelheid te slopen bedrijfsgebouwen mag/mogen:
. de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen verbouwd worden tot 
één of meerdere wooneenheden;
. een nieuw woongebouw met meerdere wooneenheden worden 
gebouwd;
. een nieuw bijgebouw worden opgericht;
. de bestaande woning naar inhoud worden vergroot.

Gemeenten achten het van belang dat monumentale bedrijfsgebou-
wen en karakteristieke/beeldbepalende bebouwing behouden blijft. 
Om behoud van deze bebouwing te stimuleren willen de gemeenten 
de mogelijkheid bieden deze gebouwen te verbouwen tot wonin-
gen of wooneenheden. Voorwaarde voor hergebruik is wel dat alle 
vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen zonder karakteristieke of 
monumentale waarde gesloopt worden. In principe dient de nieuw-
bouw plaats te vinden in de directe nabijheid van het reeds aanwezige 
hoofdgebouw. Afhankelijk van de omvang van de gesloopte opstal-
len, mag een woongebouw tot maximaal 1.600 m3 worden terug-
gebouwd. Het nieuwe woongebouw met eventuele bijgebouwen dient 
een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing te 
krijgen en mag niet leiden tot beperking van de ontwikkelingsmoge-
lijkheden voor omliggende agrarische bedrijven. 

Daarnaast wordt ruimte geboden voor functieverandering naar (niet-
agrarische) bedrijvigheid, die aan het buitengebied gebonden is, 
recreatieve voorzieningen en overige kleinschalige bedrijvigheid die 
qua karakter en uitstraling in het buitengebied past. 
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Gemeentelijke plannen en ontwikkelingen

Gemeente Geldermalsen
Behoud en versterking van het karakteristieke rivierenlandschap 
staan centraal in de structuurvisie uit 1999. Nieuwe verstedelijking 
vindt plaats ten zuiden van de N327 bij de kern Geldermalsen met 
bedrijventerrein Honsgemet en woningbouwlocatie ‘de Plantage’. 

In het gebied rond de Linge zijn, gaande van west naar oost, drie 
verschillende gebieden waargenomen. 
In het westelijke deel van de gemeente, van Asperen tot Rumpt, is de 
ongerepte Linge prominent aanwezig. De kleine dorpen zijn sterk op 
de rivier gericht kennen een lineaire structuur evenwijdig aan de dijk. 
Tussen de kernen zijn duidelijke open gebieden aanwezig.
Het centrale deel van Rumpt tot en met Deil, wordt gekenmerkt door 
grotere dorpen, die wederom als losse kralen langs de minder pro-
minente rivier liggen. De A2 draagt ertoe bij dat op sommige punten 
groengebieden tussen de kernen verdwenen zijn.
In het oostelijke deel, gevormd door Geldermalsen, Tricht, Buurmal-
sen en Meteren, vormen de verschillende kernen een vrijwel aaneen-
gesloten geheel. De Linge is niet overal duidelijk aanwezig. 

Als conclusies vanuit de groene hoofdstructuur gelden de volgende 
uitgangspunten voor de toekomstige verstedelijking:
a. De natuur- en landschapswaarden van oeverwal en komgronden 
ten noorden van de Linge zijn zo groot, dat hier geen (grootschalige) 
verstedelijking kan plaatsvinden.
b. Voor het uiterwaardenlandschap van de Linge geldt herzelfde. 
c. Bebouwing in de kernen en de waterfronten is slechts in zeer 
beperkte mate mogelijk en dient zeer goed ingepast te worden. 
d. Uitbreiding van de kern Geldermalsen richting knooppunt Deil stuit 
niet op zwaarwegende landschappelijke bezwaren;
e. Landschappelijke aangrijpingspunten voor nieuwe 
(woon)verstedelijking zijn:
. bouwen in kleinere eenheden met een groene geleding;
. kades, weteringen, singels, verkaveling en andere landschapsele-
menten benutten voor de stedebouwkundige structuur.
. nabijheid van en gerichtheid op de Linge: doorkijkjes, een groen-
structuur met paden die de Linge snel bereikbaar maken. 

De structuurvisie volgt grotendeels het landschapsbeleidsplan uit 
1993 in het beleid voor het buitengebied. In de Diefdijkzone en 
Regulieren dienen de natuur- en landschapswaarden, gesteund door 
een aangepaste waterhuishouding, te worden beschermd. Agrarisch 
gebruik is nevengeschikt. In de noordelijke en zuidelijke komgebieden 
is de grondgebonden landbouw de hoofdfunctie, waarbij intensieve 
teelten worden geweerd. De openheid dient gehandhaaft te blijven, 
maar de erfbeplanting verdient verbetering. De Lingezone is klein-
schalig van aard met afwisselend fruitteelt, grasland en akkerbouw, 
bossen en recreatieterreinen. Het gebied is geologisch en archeolo-
gisch waardevol (GEA) en een ecologische verbindingszone (EHS). 

De plannen voor de aanleg van een tweede lingebrug die uitkomt aan 
de oostkant van Buurmalsen zijn getoetst in een MER-studie. Hierin 

Structuurvisie Geldermalsen 2000 - 2015
Kaart 5.1   Plankaart

Komgronden (landbouw, recr.
medegebruik, open landschap)

Oeverwallen (multifunctioneel,
kleinschalig, verdicht)

Linge en uiterwaarden (natuur,
landschap, recreatie, waterfront)

Woongebied (bestaand, in
ontwikkeling en nieuw)

Ontwikkelingsrichting wonen
(optie lange termijn)

Nieuw karakteristiek
stads/dorpsgezicht

Bedrijventerrein (bestaand,
uitgeefbaar en nieuw)

Ontwikkelingsrichting bedrijventerrein
(eventuele optie lange termijn)

Park en bos, bestaand/
Park en bos, nieuw

Zone Regulieren/Diefdijk
(verbetering N&L waarden)

Bestaand sportpark

Stedelijke 'schakel'zone
(sport, voorzieningen, bedrijven)

(subregionaal) Centrumgebied

Versterking/uitbreiding
centrum Geldermalsen

Herinrichting stationsomgeving
en kantoorontwikkeling

Beperkte locale glastuinbouw

Te herstructureren weg/
Nieuwe of te verbeteren fietsroute

Spoorlijn/
gepland tracé Betuwelijn

Rijks-, regionale
en lokale wegen

Verbeteren ruimtelijke
kwaliteit (lange termijn)

Nieuwe/op te heffen
aansluiting op rijksweg

Nieuw groengebied

 Bestaand concentratiegebied
intensieve recreatie

Nieuw toeristisch-
recreatief project

Mariënwaerdt/Noordenhoek
(landschapsbehoud en versterking)

Aanleg nieuwe weg/Tussenfase
randweg/Eindfase randweg

Mogelijke nieuwe (lokale) brug bij
aanleg nieuwe sporen Randstadrail

Vastgesteld door de gemeenteraad van
Geldermalsen op 28 september 1999

Structuurvisie Gemeente Geldermalsen, 1999

Actualisering Gemeente Geldermalsen, 2005: uit-
breidingscontouren van dorpen (boven) en zoekge-
bied waterberging (onder)
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zijn een aantal varianten beschreven, met als hoofddoel het centrum 
te ontlasten van doorgaand verkeer.

In de beleidsnotitie ‘lingelandjes’ is beleid gemaakt ten aanzien van 
het recreatief gebruik van de Lingeoevers.
In 2004 is het Toeristisch-recreatief beleids- en actieplan Geldermal-
sen uitgebracht. Hierin zijn ambities, visie en uitvoeringsprogramma 
opgenomen om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen en 
overlast te voorkomen. 

De structuurvisie uit 1999 is in 2005 geactualiseerd met de opleg-
notitie ‘Wikken en Wegen’. In 2006 is het bestemmingsplan Buiten-
gebied uitgebracht.  Deze geeft per ruimtegebruik de waardevolle 
kenmerken, de  gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Ruimtelijk 
worden de volgende deelgebieden onderscheiden:
- de uiterwaarden, waarbij de waterhuishoudkundige en de natuur-
functie belangrijke functies zijn, maar waarbij ook de functies wonen, 
landbouw en recreatie, zij het minder nadrukkelijk, voorkomen;
- de Linge-oeverwallen: een brede multifunctionele zone ter weers-
zijden van de uiterwaarden, alsmede een groot gebied rondom de 
kern Geldermalsen. Landbouw is er een belangrijke functie; natuur en 
recreatie spelen hier echter eveneens een belangrijke rol;
- het Noordelijk kerngebied: een brede zone langs de noordrand van 
de gemeente, het gebied rond de Diefdijk, het Lage veld en de Regu-
lieren. Natuur vormt hier een belangrijke functie naast de landbouw. 
Mits verenigbaar met de natuurwaarden is een blijvende en duurzame 
rol weggelegd voor de landbouw;
- het noordelijke en zuidelijke komgebied. Landbouw vormt hier de 
belangrijkste functie.

Voor beleid ten aanzien van archeologische monumentenzorg heeft 
de gemeente in 2006 een beleidsnota laten opstellen. Hierin is een 
toetsingskader voor het beoordelen van bodemverstorende plannen 
geschapen met een verwachting ten aanzien van de archeologische 
waarde per zone.

De gemeente Geldermalsen heeft in 2007 ten aanzien van nieuwe 
landgoederen beleid laten opstellen in de notitie ‘Land goed voor 
landschap’. Daarbij worden een aantal zones aangewezen als zoekge-
bied voor nieuwe landgoederen, waar deze ten goede komen aan de 
volgende doelen:
- leefbaarheid van de dorpen op de oeverwallen;
- inpassing van infrastructuur (A15/A2, spoorlijn en N327 bij Acquoy)
- verdere verbrede ontwikkeling van de EHS-verwevingsgebieden in 
nabijheid van de Regulieren en Diefdijk.

Gemeente Lingewaal
De centrale visie van Lingewaal luidt: De ontwikkeling tot een vitale 
linie, die door zijn ruimtelijke kwaliteit een weerbare en leefbare 
omgeving biedt. ‘Het ruimtelijk beleid is daarom gericht op het 
duurzaam vormgeven van een herkenbaar cultuurhistorisch waarde-
vol landschap met kenmerkende bebouwing, tezamen met behoud 
en zo mogelijk versterking van de leefbaarheid van de kernen en het 
buitengebied.’

Het bestemmingsplan Buitengebied blijft de wet-
telijke basis voor ontwikkelingen in het landschap. 
Door middel van het LOP kunnen positieve ontwik-
kelingen verder worden gestimuleerd.

Archeologische waardenkaart: deze kaart geeft aan 
waar hoge archeologische verwachtingen te vinden 
zijn (rood-oranje) en welke voorschriften het bestem-
mingsplan hierbij kent.

Zones voor nieuwe landgoederen in Geldermalsen: 
geen nieuwe landgoederen mogelijk (rood), primaat 
landbouw (geel), zoekgebied voor nieuwe landgoe-
deren (groen) en voorlopig niet (licht-groen).
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Algemene strategische hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling 
op lange termijn uiteengezet:
. Vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van zowel het landelijk als het 
stedelijk gebied van Lingewaal.
. Vorming van een duurzame buffer tegen oprukkende verstedelijking 
vanuit de Randstad.
. Mede vormgeving aan het project De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
. Behoud en versterking van de herkenbare ontginningsgeschiedenis 
en het kenmerkende cultuurhistorisch waardevolle landchapspatroon 
van uiterwaarden, oeverwallen en komgronden, als vitaal onderdeel 
van het Nationaal Landschap Rivierenland.
. Ontwikkeling van een veerkrachtig watersysteem met een groter 
waterbergend vermogen, mede ter versterking van de bufferfunc-
tie, de herkenbaarheid van het landschapspatroon en de Hollandse 
Waterlinie, zo mogelijk uitgevoerd in combinatie met natuur, recreatie 
en landbouw.
. Verbetering van de ecologische kwaliteit door het versterken van 
robuuste ecologische zones en verbetering van de verbindingen 
daartussen.
. Bieden van planologische condities voor de ontwikkeling van een 
duurzame landbouw en actief beleid voeren waar terugtreden van de 
landbouw plaatsvindt.
. Versterking van het toeristisch recreatief product, met de Hollandse 
Waterlinie als verbindend concept.
. Behoud en zo mogelijk versterking van de leefbaarheid, mede door 
het verder ontwikkelen van een aantrekkelijke, groene en rustige leef-
omgeving en mede door een actieve ondersteuning van de kwaliteit 
van de sociale leefomgeving.
. Waar mogelijk in de kernen streven naar behoud en kwalitatieve 
versterking van het commerciële en niet-commerciële voorzieningen-
niveau.
. Ter behoud van de kernkwaliteiten van Lingewaal op een selectieve 
en geleide manier ruimte bieden aan de verwachte interne dynamiek 
van wonen en werken.
. Zorgvuldig ruimtegebruik, dat wil zeggen intensiveren waar verant-
woord is en nadrukkelijk zoeken naar inbreidingsmogelijkheden voor 
stedelijke functies en hiervan de noodzakelijke uitbreidingscapaciteit 
afhankelijk stellen.
. Ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in stedelijke gebieden 
streven naar actieve herstructurering van verouderde woningvoor-
raad en bedrijventerreinen, variërend van renovatie, vernieuwing door 
sloop/nieuwbouw tot transformatie.
. Streven naar duurzame ontwikkeling van het landelijk en stedelijk 
gebied; ruimtelijke keuzes moeten een zo gering mogelijke belasting 
opleveren voor het gebruik van de ruimte, milieu en mobiliteit.
. Streven naar een hogere milieukwaliteit, met vooral minder geluids-
hinder en geringere aanslag op eindige grondstoffen.

Hieronder volgt per gebiedsdeel de ruimtelijke hoofdstrategie, ter 
ondersteuning van de langetermijnvisie. 
. De uiterwaarden: bescherming van het karakteristieke open water-
rijke landschap, begroeiing en lage bebouwingsdichtheid, tezamen 
met het selectief meer ruimte bieden voor de rivier; langs de Linge 

Structuurplan Gemeente Lingewaal, 2004.

Structuurvisie
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ligt het accent op versterking van de ecologische kwaliteiten; langs 
de Waal kan dat accent selectief gepaard gaan met extensieve recre-
atieve ontwikkelingen.
. De oeverwallen: versterking van de herkenbaarheid binnen de 
landschapsstructuur van Lingewaal, door bescherming van bijzondere 
cultuurhistorische elementen, handhaving van doorzichten naar rivier 
en komgebied en door concentratie van aanvullende woningbouw in 
of aansluitend de bestaande kernen.
. De komgronden: behoud van het halfopen groene landschapska-
rakter, met in het westen een actieve interventiestrategie om met 
nieuwe duurzame dragers de kwaliteiten van het gebied te benutten 
en dreigende verstedelijking tegen te gaan.

Lingekwartier
Samen met de gemeente Geldermalsen werkt de gemeente Linge-
waal mee aan een visie op de omgeving van fort Asperen en fort 
Nieuwe Steeg. Hierin dient de combinatie van natuur, water en 
cultuurhistorie een aantrekkelijk verblijf te bieden aan toeristen en 
recreanten. 

Gemeente Neerijnen
In 2005 heeft de gemeente Neerijnen de Visie Wonen en Werken 
2002-2011 uitgebracht. Hierin wordt beoogt de functies wonen en 
werken te concentreren tot grotere kernen en voor de kleinere kernen 
een restrictief beleid te voeren. Binnen vastgestelde contouren rond 
de kernen wordt gezocht naar inbreidings- en uitbreidingslocaties.

Bij in- en uitbreidingen zal worden ingespeeld op de eigen ruimte-
lijke identiteit van de dorpen en waardevolle structuren en objecten 
worden richtinggevend in nieuwe ontwikkelingen. Het karakter van 
de keren wordt onder meer bepaald door de grootte, de aanwezige 
voorzieningen, het bebouwings- en stratenpatroon, beeldbepalende 
elementen en (de ligging in) de omgeving. De groene geledingen 
tussen de dorpen dienen behouden te blijven. De kern Neerijnen en 
kasteel Waardenburg vallen onder beschermd dorpsgezicht.

Hoofdlijnen van het beleid voor de (uitbreiding van)  kernen:
. voorkeur van inbreiding boven uitbreiding;
. voorrang geven aan ontwikkelingen waarbij woningbouw de ruimte-
lijke kwaliteit en leefomgeving ten goede komt, zoals bij sanering van 
kassencomplexen;
. versterken van de relatie tussen de kernen en de dijk /rivier;
. onder voorwaarden wonen aan de dijk mogelijk maken om de poten-
tie van de dijk te benutten; 
. behoud en herstel van wardevolle dorpsgezichten;
. behoud en versterken van karakteristieke structuren en patronen, 
zoals open ruimtes in de dorpskern en de afwisseling bebouwing en 
openheid langs de dijk;
. behoud van visuele relaties, zoals op open gebieden;
. behoud van zichtlijnen op oriëntatiepunten als kerken en kastelen;
. inspelen op dynamiek, zodat nieuwe functies, lopende ontwikkelin-
gen en bestaand stedelijk gebied niet botsen of versnipperen.

Wat betreft landschap wordt gesproken over de indeling in uiter-

Kaart experiment ruimtelijk beleid, 2002.
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waard-oeverwal-kom en het voorgenomen herstel van de verloren 
gegane karakterverschillen tussen de gebieden. De Waalbandijk is de 
belangrijkste structuurlijn in de gemeente, die de grens vormt tussen 
uiterwaarden en oeverwallen en de openheid beaccentueerd. 
Een vorm van functioneel medegebruik van de uiterwaarden (recrea-
tie, educatie middels wandel- en fietspaden) is nastreefbaar. Een deel 
van deze uiterwaarden, globaal tussen Waardenburg en Ophemert, is 
aangezen als Vogelrichtlijngebied. Aantasting, verstoring of versnip-
pering van de te beschermen waarden is niet toegestaan.

Hoofdlijnen van het beleid voor het buitengebied: 
. het zoeken van een evenwicht tussen de functies in het buitengebied 
met het landschap als integratiekader;
. buitendijks inspelen op grootschalige natuurontwikkeling;
. binnendijks optimalisatie van het agrarisch gebruik;
. bescherming van waardevolle open gebieden;
. bescherming van de landschappelijke, archeologische en cultuur-
historische karakteristieken, met name de draaiakkercomplexen en 
archeologisch waardevolle gebieden;
. behoud en versterking van de bestaande natuurwaarden (ook in het 
agrarisch gebied) en de daaraan ten grondslag liggende milieuom-
standigheden (met name De Steendert);
. bescherming van natuurwaarden in agrarisch gebied met name 
ten aanzien van gebieden die geschikt zijn voor weidevogels door 
aanwezige openheid en rust, en gebieden met een rijke schakering 
van plantengemeenschappen door opeenvolging van verschillende 
milieus.

De beoogde rondweg om Est naar de A15 is inmiddels uitgevoerd. De 
ontsluiting met openbaar vervoer lijkt op het moment voldoende te 
zijn, maar het is de vraag of de huidige buslijnen rendabel blijven.
De kasteelfundamenten bij Tuil, alsmede de Oude Culemborgse Vliet 
tussen Tuil en Slimwei dienen sturend te zijn in ontwikkelingen en te 
worden beschermd.
De aard en omvang van de agrarische functie in het buitengebied 
dient te worden gehandhaaft.
Het watersysteem is als ordenend principe gebruikt bij het vaststel-
len van de bebouwingscontouren. In de uiterwaarden van de Waal 
kan onder geen enkele voorwaarde worden gebouwd. Wateroverlast 
dient in eigen gebied te worden opgevangen, zonder afgewenteld te 
worden naar elders.
De gemeente Neerijnen kent twee concentratiegebieden glastuin-
bouw, namelijk bij Est en bij Tuil.

Buurgemeenten
Rond de LOP-gemeenten liggen enkele kleinere vestingsteden aan de 
rivier, zoals Tiel, Zaltbommel, Gorinchem en Culemborg. De steden 
zijn uitgegroeid tot centra van zo’n 25.000 tot 40.000 inwoners en 
liggen goed ontsloten aan de snelweg. Hun uitbreidingsplannen kun-
nen van invloed zijn op de ontwikkelingen binnen de LOP-gemeenten. 
De gevolgen zijn langs de snelweg goed zichtbaar bij Gorinchem en 
Zaltbommel-Waardenburg. Als gevolg van een groeiend aantal buur-
bewoners kan het aantal verkeersbewegingen toenemen, zowel van 
woon-werkverkeer als recreatief verkeer.   

Het structuurplan van Gorinchem: Gorinchem bouwt 
in het oosten aan de wijk Hoog-Dalem. De bebou-
wing ligt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
krijgt daardoor extra aandacht. De zuidvleugel van 
de Randstad doet daarmee verder zijn entree in de 
Tielerwaard. 

Overzichtskaart Tiel: Ook Tiel bouwt rond de A15, 
maar voornamelijk in oostelijke richting met bedrij-
venterrein Medel. Wel zijn er plannen om de wijk 
Passewaaij in zuidelijke richting nog uit te breiden. 
Tussen Tiel en Geldermalsen ligt tevens een gebied 
dat is bestempeld voor recreatief ‘Groen in en om 
de stad’.
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Structuurvisie gemeente Buren: natuur en waterberging in de meanders 
van de Linge tegen Geldermalsen aan, de Linge als ecologische ver-
bindingszone en het komgebied van Geldermalsen dat doorloopt in het 
Beusichemse en Hooge Veld aan de uiterste westzijde van de gemeente.
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Overzichtskaart integrale visie Leerdam: het stads-
front van Leerdam met daarnaast het dorpsgezicht 
Oosterwijk langs de Linge met een concentratie-
gebied fruitteelt. Langs de Diefdijk ligt een brede 
strook ter behoud en ontwikkeling van natuur en 
landschap.  

In het LOP van Culemborg wordt aangesloten op het 
landschap van uiterwaard, oeverwal en stroomrug, 
en kom. De Nieuwe Hollandse Waterlinie speelt een 
belangrijke rol aan de westzijde, waar zich ook de 
ecologische hoofdstructuur bevindt. Er is onder-
scheid gemaakt tussen de meer besloten kom van 
de Regulieren en de open kommen. Daarbij spelen 
ook de oude verkavelingsstructuur en riviertje de 
Meer een rol.



LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN 139 |



HET LANDSCHAP VAN GELDERMALSEN, LINGEWAAL EN NEERIJNEN140  |

Kaarten

Kaart met daarop de waardevolle en karakteristieke landschapselementen 
in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Waardevolle akkercomplexen 

Kromakkers (draaiakkerscomplexen)

Hoogstamfruitboomgaard

Eendekooi

Waardevolle kom (openheid, onbebouwd)

Dijken en (verdwenen) kades

Cultuurhistorisch waardevolle weteringen

Wielen

Molen

Veerpont

Oude bewoningsplekken

Beschermde dorpsgezichten Acquoy,  
Beesd en Neerijnen

Legenda 

Kerk 

Landgoederen 

(Verdwenen) kastelen

(Voormalige) steenfabriek

Nieuwe Hollandse Waterlinie
. Inundatiegebied

. Fortificatie met verboden kring

Bos- en natuurterrein 

Recreatieterrein 
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CGT

C
G

T

Ecologische Hoofdstructuur met ecoduct
bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden
weidevogel- en ganzengebied 
stiltegebied
drinkwaterwinningsgebied
stedelijke contouren (uitbreidingen)
waardevolle open kom
Nieuwe Hollandse Waterlinie
beschermd dorpsgezicht
concentratiegebied glastuinbouw (CGT)CGT

Legenda

zoekgebied windenergie

Kaart met daarop de hoofdpunten van het beleid  
in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
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CGT
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Ecologische Hoofdstructuur met ecoduct
bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden
weidevogel- en ganzengebied 
stiltegebied
drinkwaterwinningsgebied
stedelijke contouren (uitbreidingen)
waardevolle open kom
Nieuwe Hollandse Waterlinie
beschermd dorpsgezicht
concentratiegebied glastuinbouw (CGT)CGT

Legenda

zoekgebied windenergie
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Visiekaart voor het landschap van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 
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Deze visiekaart vormt geen blauwdruk, maar een 
instrument om creatieve en inspirerende (in plaats 
van beperkende) spelregels te ontwikkelen zodat 
alle initiatieven in het buitengebied bij kunnen dra-
gen aan de identiteit en duurzaamheid van het land-
schap van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.
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Wegenbeplantingsplan
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