
actualisatie landschapsontwikkelingsplan 

(LOP)



Meer dan halve eeuw na die grote vooruitgang: opnieuw grote uitdaging 

Klimaatadaptatie, energietransitie, bomen!

Zet de actualisering van het LOP daar voor in!

L.J.A. de Jonge in 1954: “samenwerking!”



In 2008 LOP, 

maar ook Canon.

Veranderingen?
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b. Drie strategieën ahv vijf thema’s
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Actualisatie LOP

a. Visie 2008 - 2022



Visie van 2008



1.Groene parel in verstedelijkend land

Poets die op!



2.Wees zuinig op historisch landschap én speel in op 

de dynamiek gekoppeld aan oude én nieuwe stromen!
Speciale aandacht voor kruisingen van rivieren spoor snelwegen waterlinie natuurnetwerk



Basis van landschap is gelijk gebleven



Oeverwallen met dorpen 

Dorpspolders met kades, zijvingen en weteringen



Landschap van de ruilverkaveling is inmiddels jong erfgoed



EHS werd Natuurnetwerk

Bedrijven intensiveerden 

en stikstof werd groot problem

En vernieuwend inspelen op het water



3. Versterk het landschap van de mensen!

Verschillende landschapsensembles als basis



Ieder ensemble eigen manier om kernwaarden te versterken



Het landschap van 

mensen in de kom van 

de Regulieren en 

de Diefdijk



Het landschap van mensen 

in de Lingedorpen van 

Buurmalsen naar Acquoy



Het landschap van mensen 

in het rustieke hart van de 

Tielerwaard



Het landschap van 

mensen in de 

Waaldorpen van 

Ophemert naar 

Neerijnen



Het landschap van de mensen 

rond knooppunt Deil



Het landschap van mensen 

in de dynamiek tussen 

Asperen en Vuren



Het landschap van de mensen 

in de dynamische stroom van 

Geldermalsen naar Haaften



Nog steeds bedrijvige gemeente



4. In dynamische ensembles: 

bouw robuuste groenstructuur tussen bedrijven door!



5. Organiseer het ook robuust!

budget – gebiedsmakelaars – landschapsfonds – beheer!
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vijf thema’s

Identiteit en erfgoed     
Stroomruggen, kommen, ensembles

Wonen werken infrastructuur, energie 
functioneel en circulair 

Leefbaarheid, betrokkenheid, kernen 
band buitenlui boeren burgers

Biodiversiteit en grondgebruik 
dikke pijl of meerdere dunnere pijlen

Water en klimaat
Berging bij dorpen en/of in kommen



Welke strategie?

1. Doe ‘t zelf!

Gemeente, doe ‘t zelf nou eerst maar eens goed!

2. Van onderop!

Gemeente, speel in op initiatieven van onderop!

3. Samen sterk!

Gemeente, participeer in een publiek-private samenwerking 

op regionale schaal!



1. Doe ‘t zelf!
Gemeente, doe ‘t zelf nou eerst maar eens goed!

Klimaat- en landschapsbewust in eigen projecten

Identiteit en erfgoed

* toetsen aan erfgoedbeleid     

Wonen werken infrastructuur, energie

* toetsen plannen, maar ook kwaliteit eisen 

Leefbaarheid, betrokkenheid, kernen 

* toetsen of initiatieven binnen regels passen

Biodiversiteit en grondgebruik

* eigen bermen ecologisch beheren, evt uitbreiden 

Water en klimaat

* waterberging in plannen afdwingen, afkoppelen



Bermen van de 

ruilverkaveling:

waardeer ze op!

Bomen,

Biodiversiteit,

Klimaat!

Wat dacht u van minimaal één boom per inwoner op gemeentegrond?

Plus per inwoner tien vierkante meter natuur (struweel, natuurlijke 

oever of bloemrijke berm)?



Zorg voor nieuwe stromen van biodiversiteit via eigen netwerk



Samen met waterschap

Henk: zone van twee meter langs alle sloten



2. Van onderop!

Gemeente, speel in op initiatieven 

van onderop!

We geloven in onze inwoners en onze bedrijven en willen die 

stimuleren en inspireren. Zo kunnen we ook een deel van 

onze eigen taken vervullen. We stimuleren een duurzaam 

contact tussen boeren, burgers en buitenlui



2. Van onderop!
Inspireer met ‘bouwstenen’ in ensembleboeken

Identiteit en erfgoed

* inspireer  het erfgoedbeleid     

Wonen werken infrastructuur, energie

* Via verevening kwaliteit van initiatieven versterken 

Leefbaarheid, betrokkenheid, kernen 

* stimuleer contact burgers, buitenlui, boeren via 

gebiedsmakelaars

Biodiversiteit en grondgebruik

* netwerk opwaarderen door agrarisch natuurbeheer  

Water en klimaat

* samen betalen voor duurzame waterberging door derden



Bakenbomen, kleurrijke linten, voedselbossen, tuinderijen 

Henk: ecobuurtjes bij ieder dorp 

gebiedsmakelaars op lokale schaal van het dorp



Agrarische collectieven leggen contact, ook met het dorp



Henk: Waardman-wandelingen

ANLb-gelden

Landschapsfondsen ism 

collectieven

Groene diensten

Kan ook invulling zijn van projecten 

in dynamische zones



Klimaat- en landschapsbewust verevenen in projecten

samen met ontwikkelaars van terreinen met bestemmingsverandering

Henk: Medelmodel of verevening naar landschapsfonds



3. Samen sterk!

Gemeente, participeer in een publiek-private 

samenwerking op regionale schaal!

Medelmodel Plus



3. Samen sterk!
Een regionaal integraal plan,

met een mooi landschap als economische én ecologische basis
Zoals RvdR en Waalweelde

Identiteit en erfgoed

* Zorg voor een ontwerp op meedere niveaus     

Wonen werken infrastructuur, energie

* Regionale slimme zonering van functies

Leefbaarheid, betrokkenheid, kernen 

* Zorg dat iedereen mee kan praten en profiteren

Biodiversiteit en grondgebruik

* Biodiversiteit gekoppeld aan duurzaam productieve 

dorpspolders en boezems

Water en klimaat

* Integreer klimaatmaatregelen in vernieuwd landschap



Grote steden, Rijk? 

Wij als groene parel nemen zelf initiatief! 

eigen integraal landschapsplan in samenwerking met:

Rijkswaterstaat, landbouwcollectieven, waterschap en Staatsbosbeheer, 

Bijvoorbeeld voor een waterberging- en hooilandstrook in de boezems



Nog een stap verder:

koppelen aan water, klimaat en stikstofreductie.

Rijk geef ons een deel van die 30 miljard en we lossen

het zelf op!
Inclusief woningbouw in dynamische zone en ieder dorp een ecobuurtje





3. Samen sterk! Nog een stap verder:

Wonen koppelen aan water, klimaat en stikstofreductie.

Rijk geef ons een deel van die miljarden en we lossen 

het zelf op!

In dynamische ensembles, 

samenwerking binnen dorpspolders

Maar ook ecobuurtjes bij ieder dorp!
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Actualisatie LOP

c. Scoren!

Welke strategie moet gemeente kiezen?

Met wie samenwerken?

Kunnen we een volgende grote vooruitgang maken?



Welke van de strategiën heeft uw voorkeur?

Thema’s langslopen en laten scoren door bordjes op te steken

Noteren in matrix van vijf thema’s links en drie strategiën boven

Scores in matrix als scoreboard

Rondlopen en argumenten vragen

Welke dilemma’s signaleert u?



Thema's/strategieën Doe het zelf Van onderop Samen sterk

Identiteit en erfgoed

Wonen, werken, infrastructuur, energie

Leefbaarheid, betrokkenheid, kernen

Biodiversiteit en grondgebruik

Water en klimaat



Actualisatie LOP

Afsluiting
Het huidige LOP is vertrekpunt voor het nieuwe LOP van 

gemeente West Betuwe

Heeft u aanvullingen? Voorbeelden?

Wat wilt u meegeven? 

Wat mag niet ontbreken in dit beleidsstuk? 

Met wie samenwerken?

Kunnen we een volgende grote vooruitgang maken?



Suggesties projecten

• teeltondersteunende voorzieningen (fruitteelt, breder?)

• regionale energiestrategie: uitwerking zonneparken

• natuur- (en klimaat-)inclusief bouwen

• natuurinclusieve bedrijventerreinen.

• biodiversiteit en ecologische verbindingen in het cultuurland

• ommetjes en opwaardering cultuurhistorie vanuit de dorpen, 

gekoppeld aan de historische dorpspolders

• nieuwe verdienmodellen in de landbouw (biologische 

landbouw, zorgboerderijen, voedselbossen, korte-keten-

afzet: concentratie of vermenging)

• hoe omgaan met water in het licht van klimaatadaptatie

• etc.: suggesties?


