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1 Inleiding op deel 3
In het eerste deel zijn we uitgebreid ingegaan op de landschappelijke en stedenbouwkundige
ontwikkeling van de verschillende delen van de gemeente West Betuwe. Daarmee hebben we als het
ware een biografie van het gebied neergezet, die op hoofdlijnen – en soms wat meer in detail –
weergeeft welke thema’s een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het gebied.
Om het gemeentelijk beleid handen en voeten te geven is echter meer informatie over gebieden,
structuren en objecten noodzakelijk. Daarom hebben we in het kader van de harmonisatie van het
erfgoedbeleid een grote hoeveelheid gegevens gebundeld, verdiept en aangevuld. I n deel 3 gaan we
uitgebreid in op de erfgoedthema’s in de gemeente West Betuwe, vooral gericht op de aard van de
legenda-eenheden zoals deze op de kaart staan aangeduid. Waar nodig gaan we nog wat dieper in op
de historische achtergrond. Elk object op de kaart kent bovendien nog een aantal toel ichtende velden
in het GIS, zoals de staat (bestaand of verdwenen) en de bron waaruit de informatie afkomstig is.
De opzet van deel 3 vraagt om een toelichting. De cultuurlandschappelijke en historisch -bouwkundige
onderdelen van dit product zijn namelijk ontstaan na het samenvoegen van een aantal deelproducten,
die in dit kader niet volledig geïntegreerd/geharmoniseerd konden worden. Daardoor zijn er voor de
verschillende voormalige gemeenten deelteksten blijven bestaan, die soms verschillend van opzet zij n.
Hoofdstuk 3 is het belangrijkste wél volledig geharmoniseerde hoofdstuk op het gebied van
landschappelijk erfgoed. Het bevat een toelichting op de herziene cultuurlandschappelijke typering en
waardering. Hierin is niets meer naar de voormalige deelproducten te herleiden , met uitzondering van
een integrale analyse voor het erfgoed van Geldermalsen (zie § 3.6), die we vanuit het oogpunt van
informatiebehoud hebben gehandhaafd.
Zo’n duidelijk onderscheid geldt wel voor de toelichting op de landschapselementen (hoofdstuk 4).
Terwijl de achterliggende GIS-data volledig in elkaar geschoven is, valt de toelichting daarop nog
uiteen in deeltekstjes per categorie voor Geldermalsen en Neerijnen in hoofdstuk 4, en een volledig
andere opzet (namelijk per deelgebied i.p.v. per thema) daarvan voor Lingewaal (zie hoofdstuk 5).
Hoofdstuk 6, tot slot, bevat een inhoudelijke toelichting op het gebouwde erfgoed in de gemeente West
Betuwe, zowel bouwkundig als op ensembleniveau. Ook hier is de GIS-data voor objecten op
monumentniveau in elkaar geschoven en aangevuld met nieuwe informatie.
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2 Methoden en bronnen
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de gebruikte methoden voor het onderzoek naar de
cultuurlandschappen, de landschapselementen en de historische bouwkunst en stedenbouw van West
Betuwe. Ook hier geldt weer dat de cultuurlandschappelijke kartering en waardering volledig herzien is,
en daarvoor dus een afzonderlijke paragraaf bestaat (§ 2.2). Voor landschapselementen geldt dat er
enerzijds een paragraaf is waarin de methoden en bronnen voor de voormalige gemeenten
Geldermalsen en Neerijnen zijn beschreven (§ 2.3), terwijl de methodiek voor het opstellen van
gebiedsbeschrijvingen met inventarisatie en waardering voor Lingewaal afzonderlijk wordt besproken (§
2.4). In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komt de volledig herziene bouwkunst - en
stedenbouwinventarisatie en –waardering (§ 2.5) aan de orde.

Kanttekeningen bij de harmonisatie van informatie
De gedeeltelijke herziening van de inhoudelijke data brengt een aantal onvolkomenheden met zich
mee. De belangrijkste daarvan is dat de volledige herziening van zowel de
cultuurlandschapskartering en -waardering als de bouwkunst- en ensembleinventarisatie en –
waardering ertoe heeft geleid, dat de onveranderd gehandhaafde gebiedsbeschrijving van
Lingewaal (§ 2.4 en hoofdstuk 5) mogelijk niet meer op alle punten actueel of volledig is.
Daarentegen is de toelichting op de landschapselementen van Geldermalsen en Neerijnen ( § 2.3 en
hoofdstuk 4) volledig aan de samengevoegde inventarisatie aangepast. Die is met name op het
gebied van de landbouwgeschiedenis (ruilverkavelingen) uitgebreid.
Naast de gebiedsbeschrijving van Lingewaal is ook de objectwaardering van landschappelijke
objecten onveranderd uit de eerdere studies van Lingewaal en Geldermalsen overgenomen. Die
data bevindt zich in de GIS-databases en is niet op de kaartbijlagen bij dit rapport opgenomen.

2.2 Cultuurlandschappen
Luuk Keunen

2.2.1

Inventarisatie

Het landschap in het onderzoeksgebied is een complex geheel dat is ontstaan onder invloed van
natuurlijke en menselijke factoren. Daarbij speelde allereerst de geologie een rol. De mens heeft zich
laten leiden door de aardkundige uitgangssituatie en deze door het gebruik ook deels zelf aangep ast.
Bij de typering van het historisch cultuurlandschap beschrijven we de wijze waarop de mens haar
invloed heeft laten gelden in het landschap, daarmee het natuurlijk landschap geleidelijk heeft
omgevormd, en welke elementen daarmee samenhangen.
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Landschap in lagen
De genese van het landschap kan op verschillende manieren worden ontrafeld. 1 Eén van de manieren
om inzicht te krijgen in deze complexe materie is de ontleding ervan door middel van een zogenaamd
lagenmodel. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe opeenvolgende fasen in de landschapsontwikkeling
zich ten opzichte van elkaar verhouden. 2 Het model biedt ruimte voor uiteenlopende invalshoeken,
zoals infrastructuur, landgebruik, occupatie, territoria, etc., en biedt daarnaast ruimte om de
ontwikkelingen van deze lagen door de tijd inzichtelijk te maken. Een voorbeeld is hoe de 20e-eeuwse
secundaire functies in de uiterwaarden zich verhouden tot het oudere agrarisch gebruik van deze
gebieden. In de landschapstypering en -beschrijving hebben we aspecten van deze lagenbenadering
meegenomen.
Landschapstypologie
De Topografisch-Militaire Kaart (TMK) is de vroegste landsdekkende kaart waarbij op perceelsniveau
bebouwing, landgebruik én landschapselementen zijn gekarteerd. Deze kaart ook inhoudelijk de meest
complete en geografisch meest correcte laag waarop het landschap uit de 19e eeuw van het
onderzoeksgebied zichtbaar is. De TMK vormt dan ook het uitgangspunt bij het inzichtelijk maken van
de landschapsontwikkeling in de gemeente. Vooral met behulp van deze kaart is een
landschapstypologie opgesteld.
Voor ons zicht op eerdere tijdslagen zijn we afhankelijk van archeologische en schriftelijke bronnen.
Deze leveren echter zowel ruimtelijk als in temporeel opzicht een versnipperd beeld dat lastig
toepasbaar is op het gewenste schaalniveau. Dit probleem is deels ondervangen door aan de hand van
de landschapstypologie niet alleen het 19e-eeuwse landschap maar ook de ontwikkelingen daarvoor te
beschrijven. Het 19e-eeuwse landschap is dus slechts een hulpmiddel om de voorgaande perioden en
de periode daarna te beschrijven en mag niet als eindstadium of hoogtepunt van het historisch
cultuurlandschap worden gezien.
Jongere landschappen
In de 20e eeuw heeft zich een aantal grootschalige ruimtelijke transformaties voorgedaan, waarvan de
opkomst van de steenindustrie, de verandering in het agrarisch grondgebruik , de bevolkingstoename,
de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de ruilverkaveling de belangrijkste zijn. Hierbij zijn
nieuwe lagen aan het landschap toegevoegd, waarbij soms wel en soms niet rekening is gehouden met
de toen aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten in het landschap. De mate waarop deze
cultuurhistorische kwaliteiten zijn opgenomen in deze nieuwe laag blijkt wanneer we het kaartbeeld van
1850 vergelijken met het huidige landschap en met kaartbeelden uit de tussenliggende periode. Met
name de topografische kaart uit 1966 heeft een belangrijke rol binnen de typologisering gespeeld.
Kartering
De kartering zoals we die hier presenteren gaat primair uit van landschaps - en dorpstypen zoals die op
basis van historische informatie te onderscheiden en begrenzen zijn. Op basis van een vergelijking met
de huidige situatie biedt dit een goed vertrekpunt om in beheer en planontwikkeling keuzes te maken.
Die keuzes hebben dan betrekking op het behoud en herstel van historische karakteristieken die het

1
2

Hidding e.a. 2001: 12
Hidding e.a. 2001: 8
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ene landschap of dorp anders maken dan het andere. Deze kenmerken, die we in deze rapportage o ok
beschrijven, dienen daarnaast ter inspiratie bij nieuwe ruimtelijke opgaven.
Historische contrasten tussen verschillende landschapstypen, zowel de hoofdlijnen als subtiele
verschillen, kunnen versterkt worden. Daarvan profiteert niet alleen het landscha p zelf, maar ook
bijvoorbeeld de gebruikers, bewoners en recreanten die elk op hun eigen manier met het landschap te
maken hebben.
Het karteren van landschaps- en dorpstypen dient systematisch en consequent plaats te vinden.
Binnen elk landschaps- en dorpstype zou de variatie zo gering mogelijk moeten zijn. Uiteraard is dat
nooit volledig te bereiken, omdat het landschap per definitie veelvormig is en je altijd zult moeten
generaliseren. Desondanks zijn de afgelopen jaren met succes classificatiesystemen vo or het
historisch cultuurlandschap ontwikkeld, passend in een Wageningse traditie van landschapstypologie
bij de Stichting voor Bodemkartering en zijn opvolgers. 3
Onderscheiden eenheden
De manier van classificeren die we voor het landschap van het onderzoeksgebied hebben toegepast,
sluit dus aan op wat we de Wageningse methode kunnen noemen. In de kern komt het erop neer dat
we op basis van de kenmerken van het landschap in het midden van de 19e eeuw het landschap in een
aantal hoofdtypen indelen, die vervolgens weer onderverdeeld zijn in subtypen. Zoals gezegd, heeft
voor de kartering van de landschapstypen de Topografisch -Militaire Kaart van Nederland in combinatie
met de topografische kaart uit 1966 – en andere tussentijdse kaarten - een belangrijke rol gespeeld als
ijkjaar. Op basis van deze kaart zijn de grenzen tussen de verschillende landschapstypen, zowel op
hoofd- als op subniveau, getrokken. 4
Na kartering van de hoofdlandschapstypen werden deze verdeeld in kleinere gebieden (subtypen),
waarbij als stelregel werd gehanteerd dat een belangrijk deel van de ruimtelijke variatie binnen deze
subtypen gevangen moest worden. De onderverdeling in subtypen is gemaakt op basis van een aantal
criteria:
1.

verschil in vorm, regelmaat en positionering;

2.

verschil in historisch en hedendaags grondgebruik;

3.

verschil in genese;

4.

verschil in natte/droge omgeving;

5.

verschil in openheid/geslotenheid voor wat betreft opgaand groen.

2.2.2

Waardering

De waardering van het historisch cultuurlandschap heeft plaatsgevonden door elk gekart eerd
deelgebied op drie criteria te beoordelen:
1. de gaafheid van de huidige topografie ten opzichte van de situatie omstreeks 1930 c.q. de situatie
ten tijde van de aanleg, d.w.z. type grondgebruik, verkaveling, percelering etc.;

3

Baas & Brand 2011. W ageningen is één van de fundamenten van de historische geografie in Nederland, achtereenvolgens
onder leiding van dr. A.W . Edelman-Vlam (1909-1999), A.D.M. Veldhorst, prof. drs. J.A.J. Vervloet en hun medewerkers aan de
Stichting voor Bodemkartering, DLO-Staring Centrum, Alterra en de Wageningen Universiteit. Toepassing van kennis in
beleidsvorming is altijd een peiler geweest binnen de W ageningse instituten. Daarom wordt er wel gesproken over W ageningse
tradities binnen de historische geografie.
4
De kartering voor de TMK heeft plaatsgevonden tussen 1844 en 1852, waarna tussen 1850 en 1864 alle kaartbladen
verschenen. Veldtekeningen en daarop gebaseerde nettekeningen vormden de basis van de TMK, die in zijn eindversie als zwart witte steendruk is verschenen.
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2. de gaafheid van de huidige verticale dimensie in het landschap (fysiognomie) ten opzichte van de
situatie omstreeks 1930 c.q. de situatie ten tijde van de aanleg, d.w.z. de openheid of geslotenheid
van het landschap (aan- of afwezigheid van opgaand groen), de aanwezigheid van bebouwing, etc.;
3. de aanwezigheid van bijzondere kenmerken, waardoor het gebied een hogere waardering moet
krijgen dan het op basis van andere twee criteria krijgt, zoals bijvoorbeeld een hoge ouderdom.
Op elk criterium is een score van 0 tot 5 genoteerd. Voor de eerste twee criteria is dat op basis van een
strakke definitie gebeurd (tabel 1 en tabel 2), voor de laatste op basis van expert judgement
(beoordeling op basis van algemene kennis van de vakspecialist). Voor het derde criterium hebben we
geen exacte omschrijving gegeven wat er onder welke score verstaan wordt, omdat dit per deelgebied
kan verschillen en het afhangt van de bijzonderheid die in dat specifieke deelgebied aan de orde is.
Van deze waarderingssystematiek kon op heel specifieke gronden worden afgeweken. Die zijn in de
achterliggende database verwoord.

score

omschrijving

0

volledig gewijzigd

1

overbouwd

2

verkaveling sterk gewijzigd, grondgebruik sterk gewijzigd

3

hoofdstructuur verkaveling grotendeels intact, grondgebruik sterk gewijzigd óf hoofdstructuur in
belangrijke mate gewijzigd, maar grondgebruik grotendeels intact

4

hoofdstructuur verkaveling grotendeels intact, grondgebruik merendeels intact

5

verkaveling grotendeels intact, grondgebruik grotendeels intact

Tabel 1. Waardering gaafheid van de historische situatie in de huidige topografie cq. de aanlegperiode.

score

omschrijving

0

volledig gewijzigd

1

overbouwd

2

openheid/geslotenheid sterk gewijzigd, bebouwing grotendeels verplaatst

3

openheid/geslotenheid half intact, bebouwing deels origineel, deels gewijzigd

4

openheid/geslotenheid grotendeels intact, bebouwing merendeels origineel gesitueerd

5

openheid/geslotenheid grotendeels intact, bebouwing als origineel gesitueerd

Tabel 2.Waardering gaafheid van de fysiognomie ten opzichte van de hist orische situatie omstreeks 1850 cq. de
aanlegperiode.

Een totaalwaardering werd uiteindelijk berekend door de drie scores op te tellen en door drie te delen.
Daardoor telt elk criterium even zwaar. De scores die uit deze berekening kwamen, zijn in zes
waarderingscategorieën (van zeer laag tot zeer hoog) verdeeld (tabel 3). De waardering wordt
inhoudelijk gemotiveerd in de GIS-tabellen.
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gemiddelde score

waardering

0

niet gewaardeerd

1

zeer laag

1,6 - 2,5

laag

2,6 - 3,5

gemiddeld

3,6 - 4,5

hoog

4,6 - 5,0

zeer hoog

Tabel 3.Scores en klassen van de waardering.

Hoewel op basis van bovenstaande criteria een vrij objectieve score berekend kan worden, blijft de
waardering toch een bepaalde mate van subjectiviteit houden. Dat komt niet alleen door d e nadruk op
het criterium ‘gaafheid’ en de keuze voor het derde criterium (‘bijzondere kenmerken’), maar ook door
de schaal van het te beoordelen gebied en de begrenzing ervan. Voor de waardering zijn de grotere
gebieden, zoals gekarteerd bij de inventarisatie, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verder
opgeknipt om willekeur te voorkomen. Een lage waardering voor een gebied betekent daarmee niet dat
er in het gebied geen enkele bijzondere individuele waarde kan voorkomen!
De waarderingsklassen zijn bovendien relatief ten opzichte van de eigen gemeente. Een middelmatige
waardering in West Betuwe kan wat anders betekenen dan een middelmatige waardering in andere
gemeenten.
Cultuurhistorische waarde is niet hetzelfde als esthetische waarde. Het landschap k an mooi gevonden
worden vanwege de uitzichten of het aanwezige groen, maar dat beteken t niet automatisch dat de
cultuurhistorische waarde ervan ook hoog is. De boomgaarden die beplant zijn met spillen passen
bijvoorbeeld in het beeld van de Betuwe als centrum van de fruitteelt, maar zijn cultuurhistorisch
minder waardevol omdat ze de historische akkercomplexen en hoogstamboomgaarden hebben doen
verdwijnen en een zekere ‘recente intensivering’ van de landbouw vertegenwoordigen . Ook kunnen de
huidige landschappelijke eenheden nog zeer gaaf en fraai ogen, maar blijken de historische
landschappelijke eenheden doorsneden te zijn door infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is het gebied
rond de zuidelijke oever van de Linge dat doorsneden wordt door de A2 en de zuidelijke komgebieden
die door de A15 worden doorsneden. Deze kanttekeningen zijn belangrijk om de beperking van de
cultuurhistorische waardering weer te geven. In de beoordeling van de kommen is daarentegen wel
expliciet rekening gehouden met de tijdslaag van de ruilverkavelingen, die vanuit een
landschapsarchitectonische invalshoek een bijdrage aan het verhaal van het landschap geleverd
hebben.

2.3 Landschapselementen: Geldermalsen en Neerijnen
Luuk Keunen & Steven van der Veen

2.3.1

Inventarisatie

De landschapselementen zijn geïnventariseerd aan de hand van historisch kaartmateriaal, historische
en recente luchtfoto's, het AHN2, bestaande inventarisaties en een veldverkenning. Specifiek zijn
onder andere de volgende schriftelijke bronnen geraadpleegd:
- Kadastrale minuutplans uit ca. 1832;
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- Veldminuten van de TMK uit 1850;
- Rivierkaarten 1e druk serie 1, 1e herziening serie 1 en 2e herziening serie 1;
- Rivierkaarten Gelderland van Rijn en Waal;
- Chromotopografische Kaart des Rijks, late 19e eeuw en begin 20e eeuw;
- Na-oorlogse topografische kaarten schaal 1:25.000;
- RAF-luchtfoto's via Geoportaal WUR;
- Actueel Hoogtebestand Nederland 2;
- HWBP-projecten 1e tranche, fase 1C: historisch onderzoek en zandbanenonderzoek. RAAPrapport 2892;
- Kader Ruimtelijke Kwaliteit en Conditionerende onderzoeken (RKC); dijkverbetering Tiel Waardenburg;
- Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van de gemeente Neerijnen,
2008;
- Manuscriptkaarten, collecties Gelders Archief en Het Utrechts Archief.
De geïnventariseerde elementen zijn ondergebracht in de categorieën waterstaat, infrastructuur,
industrie en nijverheid, kastelen en landgoederen, landbouw, religieus en funerair erfgoed, militair
erfgoed en opgaand groen. Elk element is kort getypeerd en er is aangegeven of een ele ment bestaand
of verdwenen is. Daarnaast zijn bronnen van informatie aangegeven en is eventueel aanvullende
informatie opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de elementen inhoudelijk nader toegelicht.

2.3.2

Waardering

Alleen landschapselementen in de voormalige gemeenten Geldermalsen en Lingewaal zijn
gewaardeerd. We lichten daarom in deze paragraaf alleen de waarderingsmethodiek voor
Geldermalsen toe. Lingewaal komt in de volgende paragraaf aan de orde.
Geldermalsen
Het waarderen van landschapselementen kan vanuit vele invalshoeken plaatsvinden. De uitkomst is
dan ook sterk afhankelijk van de gekozen criteria. Deze kanttekening moet goed in ogenschouw worden
genomen, wanneer aan de hand van de waardering vervolgstappe n worden gezet, bijvoorbeeld in de
vorm van behoud of ontwikkeling.
Bij de inventarisatie van elementen heeft reeds een selectie plaatsgevonden waarbij het
cultuurhistorisch belang van de elementen een criterium was. Hierbij is gelet op ouderdom, gaafheid
(alleen bestaande elementen), het cultuurhistorisch belang en het belang van het element binnen het
groter geheel. De gaafheid van het ensemble waarbinnen deze elementen vallen is meegewogen in de
waardering van landschapstypen. Daarom zal de waardering v an de elementen zich zoveel mogelijk
richten op het element.
De elementen zijn gewaardeerd binnen het gemeentelijk kader. Er kunnen dus elementen hoog worden
gewaardeerd, die op landelijke schaal minder hoog scoren. Wel is er rekening mee gehouden dat
elementen niet lager worden gewaardeerd dan op landelijke schaal het geval zou zijn. Een aantal
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elementen op de kaart is niet gewaardeerd, omdat deze niet fysiek in het landschap aanwezig zijn of
reeds zijn gewaardeerd. Hieronder vallen molenbiotopen en rijks beschermde landgoederen en
buitenplaatsen.
De elementen zijn op de volgende vijf criteria beoordeeld (zie tabel 5):
1.

historisch belang (voor een gebeurtenis of ontwikkeling);

2.

belang van het object als onderdeel van de structuur;

3.

herkenbaarheid van het concept;

4.

gaafheid horizontaal;

5.

gaafheid verticaal.

Historisch belang
Hier wordt beoordeeld wat het belang is geweest van het object voor een historische ontwikkeling of
gebeurtenis. Wat is het belang van het element voor de geschiedenis van Geldermalen. Nationaal en
provinciaal belang zijn hier ook in mee gewogen. Elementen die hoog scoren zijn bijvoorbeeld kastelen,
dijken, kades, forten van de NHW, uitwateringssluizen/-gemalen, weteringen, woonheuvels. In de
middencategorie zijn bijvoorbeeld historische bosjes en bruggen over weteringen terecht gekomen.
Belang van het object als onderdeel van de structuur
Hier wordt gekeken naar het belang van het element binnen zijn omgeving. Wat is het belang van deze
woonheuvel binnen de waterstaatsgeschiedenis? Wat is het belang van deze begraafplaats binnen de
dorpsstructuur? Wat is het belang van deze inundatiekom binnen de NHW?
Herkenbaarheid van het concept
Is de oorspronkelijke functie nog herkenbaar? Is een kasteelterrein nog als zodanig herkenbaar? Is een
brug nog als brug herkenbaar? Is de wetering nog herkenbaar?
Gaafheid horizontaal
Hierbij wordt de gaafheid van de topografie en/of het profiel en/of het materiaal gewaardeerd. Een
deels verdwenen weg zal dus lager scoren dan een intact tracé. Een onverhard pad met oorspronkelijk
profiel zal hoger scoren dan een pad dat tot vierbaans asfaltweg is gemaakt. Een eendenkooi waar van
alleen het bosje nog over is en waarvan de vangarmen zijn verdwenen, zal lager scoren dan een
minder aangetast exemplaar.
Gaafheid verticaal
Hier wordt gelet op de aan- of afwezigheid van oorspronkelijke of passende beplanting. Ook wordt hier
gelet op de eventuele aanwezigheid van oorspronkelijk reliëf. Een 19e -eeuws dijkprofiel met recent
opnieuw aangeplante walnotenbomen zal dus hoog sco ren. Een kade die ooit beplant is geweest met
knotwilgen en nu een breed en laag wegprofiel heeft en is beplant met populieren, zal hier laag scoren.
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score

indien

3

van groot belang

2

van redelijk belang

1

van weinig belang

0

van geen belang

Historisch belang (wrd1)

Belang van het object als onderdeel van de structuur (wrd2)
3

van groot belang

2

van redelijk belang

1

van weinig belang

0

van geen belang

3

duidelijk herkenbaar

2

redelijk herkenbaar

1

weinig herkenbaar

0

niet herkenbaar

3

ongewijzigd

2

kort onderbroken/klein deel verdwenen

1

deels verdwenen

0

verdwenen

3

ongewijzigd

2

voor een klein deel gewijzigd

1

grotendeels gewijzigd

0

verdwenen

Herkenbaarheid concept (wrd3)

Gaafheid van topografie (wrd4)

Gaafheid verticaal (wrd5)

Tabel 4. Scores en klassen van de waardering van landschapselementen.

Een totaalwaardering werd uiteindelijk berekend door de scores voor de vijf criteria op te tellen en door
vijf te delen. Voor een gewogen gemiddelde werden geen argumenten gevonden. Daardoor telt elk
criterium even zwaar. De scores die uit deze berekening kwamen, zijn in vier categorieën ver deeld (zie
tabel 6).

gemiddelde score

waardering

0 – 0,5

basiswaarde/verdwenen

0,6 – 1,5

laag

1,6 – 2,5

middelmatig

2,6 – 3,0

hoog

Tabel 5. Scores en klassen van de totaalwaardering van landschapselementen.

De waardering van de elementen is opgenomen in de volgende kolommen in het GIS:
- wrd1: historisch belang;

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[345]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

- wrd2: belang van het object als onderdeel van de structuur;
- wrd3: herkenbaarheid van het concept;
- wrd4: gaafheid van de topografie;
- wrd5: gaafheid verticaal;
- wrd_tot: gemiddelde score;
- wrd_wrd: waardering.

2.4 Landschapselementen (en bouwkunst): Lingewaal
Adriaan Haartsen & Ben Olde Meierink, bewerkt door Luuk Keunen
De Cultuurhistorische Waardenkaart van Lingewaal bestaat uit verschillende onderdelen:
- Aanvulling van de inventarisatie van Vestigia en waardering van cultuurhistorische elementen
en ensembles;
- Beschrijving en waardering van de gemeente als geheel en van de onderscheiden
deelgebieden: de binnensteden van Asperen en Heukelum, het dorp Herwijnen, dorp en
polder van Spijk, dorp en polder van Vuren, polder Asperen, polder Heukelum en polder
Herwijnen;
- De catalogus van beschermde monumenten en de overige cultuurhistorisch waardevolle
elementen 5;
- Opname van deze objecten in een GIS-bestand ten behoeve van het gemeentelijke geoinformatiesysteem.

2.4.1

Inventarisatie en waardering

De inventarisatie betreft punten, lijnen en vlakken. In de oorspronkelijke inventarisatie en waardering
van Haartsen & Olde Meierink waren gebouwde en landschappelijke elementen geïntegreerd. In het
geharmoniseerde product hebben we deze zaken zoveel mogel ijk uit elkaar getrokken. Onderstaande
tekst gaat nog grotendeels van die geïntegreerde aanpak uit.
Puntelementen zijn gebouwen, sluizen, bruggen, molens en molenplaatsen, grensstenen etc.
Lijnelementen zijn onder meer wegen, waterlopen, houtsingels, kaden en perceelscheidingen.
Buitenplaatsen, parken en percelering zijn voorbeelden van vlakvormige elementen. De bestaande
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn uiteraard in de catalogus opgenomen en op de
digitale cultuurhistorische waardenkaart ge zet. Uit literatuurstudie, kaartvergelijking en veldwerk zijn
hier elementen en structuren aan toegevoegd.

5

Vervallen bij de harmonisatie, zie hoofdstuk 6.
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Puntelementen

Lijnvormige objecten

Vlakken

natuurlijke wateren

parken

dijken, kaden en zijdwendes

begraafplaatsen

etc)

weteringen

kasteelterreinen

molenplaatsen

wegen

percelering

grachten/singels

overige

gebouwen
kunstwerken

monumenten

(sluizen, bruggen,

(gedenkplaatsen

en lieux de mémoirs)

paden

bijzondere objecten

lanen

overige

houtsingels
overige

Tabel 6. Geïnventariseerde en gewaardeerde objecten.

De rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn in het oorspronkelijke product van Haartsen &
Olde Meierink in de catalogus opgenomen en niet opnieuw door hen gewaardeerd. Zij waren daar
genoteerd met de vermelding ‘hoge waarde’. In het geharmoniseerde product zijn deze objecten wel
afzonderlijk gewaardeerd (§ 2.5).
De niet-beschermde bouwkunst en historisch-geografische objecten waren gewaardeerd volgens de
methode die door Lantschap en BBA werd ontwikkeld, op basis van uitgangspunten van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Ook de deelgebieden, waarin de gemeente is onderverdeel d, waren
gewaardeerd.
Voor de aangepaste aanpak voor bouwkunst en (stedenbouw)kundige ensembles verwijzen we naar §
2.5. De resultaten van de waardering door Haartsen en Olde Meierink is in hoofdstuk 5 opgenomen.

2.4.2

Bespreking met gebiedskenners

Tijdens de inventarisatie is door Haartsen en Olde Meierink destijds enkele keren overleg gevoerd met
het begeleidingsteam van de gemeente. Met de heren Hugo Dill en René Vreekamp van Historische
Vereniging Spijk en Vogelswerf is op 26 april gesproken. Op 12 mei 2016 vond een kennisatelier
plaats, waarbij vertegenwoordigers van diverse erfgoedverenigingen en andere deskundigen aanwezig
waren. 6 Hun opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het toenmalige rapport en de daarbij
horende catalogus. Voorlopige beleidsaanbevelingen waren onderwerp van gesprek m et
vertegenwoordigers van de gemeente op 4 juli 2016.

6

Naast de onderzoekers, vertegenwoordigers van de gemeente en de Omgevingsdienst waren aanwezig: Aart Bijl (HV De
Heerlijkheid Vuren), Bertus de Groot en Dick Verhoeven (Stichting Vrienden Oud Heukelum), René Vreekamp (Historische
Vereniging Spijk en Vogelswerf ), Marjan Pell e (HV Den Ouden Dijk), Vincent Voorhoeve (Dorp, Stad en Land), Cristel Paul (AW N
afdeling 15), Ferdinand van Hemmen (landschapshistoricus) en Hans Renes (historisch geograaf).
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2.5 Historische bouwkunst en stedenbouw
CeesJan Frank

2.5.1

Inventarisatie historische bouwkunst

Onder de historisch-bouwkundige waarden en stedenbouw wordt het beschermde en onbeschermde
bovengrondse gebouwde erfgoed verstaan: gebouwen (objecten, complexen en ensembles),
stedenbouwkundige structuren, maar ook historisch straatmeubilair, grenspalen,
herinneringsmonumenten, monumentale kunst in de openbare ruimte (dat wil zeggen: wandkunst,
nagelvast verbonden met architectuur), etc. Tevens vallen de beschermde dorpsgezichten onder dit
begrip, evenals andere bijzondere gezichten/ensembles, historische buitenplaatsen en gebieden.
Voor het onderdeel (historisch-)bouwkundige waarden zijn zowel beschermde als onbesche rmde
objecten en ensembles geïnventariseerd, gewaardeerd en geselecteerd ten behoeve van de
cultuurhistorische inventarisatiekaart. De onderlinge samenhang, de ruimtelijke context en de
historische gebiedskarakteristiek, speerpunten in het ruimtelijk erfgo edbeleid, kunnen zo optimaal
worden vergeleken en gewogen. Ook alle rijks- en gemeentelijke monumenten zijn dus in de
inventarisatie opgenomen en gewaardeerd.
De GIS-tabel
De via bovenstaande methodiek geïnventariseerde en geselecteerde historische bouwku nst is
samengebracht in een uitgebreide GIS-tabel met een aantal variabelen. Deze GIS-tabel is gekoppeld
aan de cultuurhistorische waardenkaart. De variabelen zijn:
- bag-nummer (bag = basisregistraties, adressen en gebouwen);
- categorie;
- objecttype;
- subtype 1;
- subtype 2;
- adres;
- huisnummer;
- kern;
- naam;
- oorspronkelijke functie;
- huidige functie;
- exacte datering;
- periode datering;
- ontwerper;
- bouwstijl;
- status bescherming;
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- bouwhistorische verwachting;
- waardering (vijf criteria);
- ordevermelding;
- bron;
- opmerkingen.
Toelichting op de variabelen
Object id
Ieder object heeft in de inventarisatie een eigen identificatienummer gekregen.
Categorie, objecttypen
In de inventarisatie wordt een aantal categorieën of erfgoedthema’s onderscheiden. Binnen de
erfgoedthema’s bestaan verschillende objecttypen, als verfijning van het hoofdthema. Categorie en
typen zijn in aparte kolommen van de bijbehorende database vermeld. Het thema “agrarisch” kent
bijvoorbeeld de verdere verfijning “boerderij” en “T-boerderij met middenlangsdeel”.
De categorieën zijn:
- Agrarisch
- Bestuur en rechtspraak
- Gezondheidszorg
- Handel en bankwezen
- Herdenken
- Industrie, nijverheid en ambacht
- Infrastructuur en waterstaat
- Kastelen en buitenplaatsen
- Kunst en cultuur
- Maatschappelijk
- Nutsvoorziening
- Onderwijs
- Oorlog en defensie
- Religie
- Sport, recreatie en horeca
- Straatmeubilair
- Wooncultuur
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Adres en huisnummer, adresinfo
Actuele adres op basis van de vermelding in de online bagviewer.
Kern
Betreft de plaatsnaam, zoals dat ook vermeld is in het officiële adres.
Naam
Betreft de officiële naam van het object, waarmee het in het algemeen wordt aangeduid of die op de
gevel of poort staat vermeld.
Oorspronkelijke en huidige functie
Vermelding van de voor zover bekend oorspronkelijke hoofdfunctie en de huidige bestemm ing,
eveneens voor zover bekend.
Exacte datum
De exacte datering (oorspronkelijk bouwjaar) wordt hier alleen ingevuld als deze op basis van een
duidelijke en plausibele vermelding in geraadpleegde bronnen of via opschriften/gevelstenen bekend is.
Die bronnen kunnen zijn: literatuur, eerdere inventarisatielijsten, gebiedsanalyses, bouwhistorische
verkenningen, redengevende beschrijvingen, of, wanneer deze heel plausibel lijkt, het in de bagviewer
vermelde jaar van ontstaan.
Datum periode
Dit veld bevat een vermelding van het tijdvak, waarin het object in zijn oorspronkelijke vorm is
ontstaan. Hiertoe wordt een vaste tijdvakindeling aangehouden, zodat via deze informatie interessante
kaartbeelden kunnen worden getoond. De tijdvakindeling is als volgt: 1200 -1300, 1400-1500, 15001600, 1600-1700, 1700-1800, 1800-1850, 1850-1875, 1875-1900, 1900-1920, 1920-1940, 1940-1955,
1955-1970, 1970-2000, 2000-2020.
Architect-ontwerper
Informatie op basis van de beschikbare literatuur, eerdere onderzoeken, analyses en besch rijvingen.
Bouwstijl
Zoveel mogelijk uitgaande van de stijlen-thesaurus van de RCE.
Status bescherming
Bevat informatie over de huidige status van bescherming (rijksmonument, gemeentelijk monument),
een en ander op basis van door de gemeente aangeleverde actuele adreslijsten en een check van de
informatie bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Wanneer er geen status is wordt volstaan met
‘geen’.
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Bouwhistorische verwachtingswaarde
In dit veld is vermeld of het object bouwsubstantie bevat, die ouder is dan 1850. Deze informatie is op
basis van vermeldingen in redengevende beschrijvingen of veldwaarnemingen.
RM-registratienummer / GM-registratienummer
In deze kolommen staan de (voor zover toegekend en bekend) objectnummers, waarmee de objecten
als monument zijn geregistreerd.
Bijzonderheden
Het veld ‘bijzonderheden’ is bestemd voor informatie over aan - of achterbouwen, bijgebouwen, tuinen
en hekwerken, indien relevant genoeg om te vermelden. Ook is hier ruimte voor vermelding van
bijzondere gevelelementen of ornamentiek en summiere historische achtergronden.
Ensemble
De naam van het ensemble, waarvan het object deel uitmaakt.
Datum toelichting
Veld, bestemd voor eventuele toelichting op de datering, bijvoorbeeld wanneer deze via de bagviewer
is verkregen.
Waardering: Criterium 1 t/m criterium 5
Het gaat om de volgende criteria:
1

: Stedenbouwkundige en ensemblewaarden, onderdeel gebiedskarakteristiek

2

: Beeldbepalende waarde, opmerkelijke ligging, zichtlijn, landmark.

3

: Cultuurhistorische waarde, herkenbaarheid oorspronkelijk concept, functie.

4

: Authenticiteit

5

: Architectuur- en bouwhistorische waarde, bouwstijl, type, vorm.

Orde: Waarde cultuurhistorische waardenkaart
In dit veld wordt, uitgedrukt in een cijfer, de eindscore van de toetsing aan d e hand van de vijf criteria
vermeld:
1 (Zeer hoge cultuurhistorische kwaliteit)
2 (Hoge cultuurhistorische kwaliteit)
3 (Positieve/beeldondersteunende kwaliteit)
X (Geen waardering)
Bron
In dit veld zijn de belangrijkste geraadpleegde informatiebronnen v ermeld, op basis waarvan informatie
is verkregen over functie, opdrachtgever, datering en architect -ontwerper, etc.

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[351]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

Opmerkingen
Veld voor aanvullende informatie over het object, historische of ruimtelijke context, bijzondere details,
erfinrichting, etc.
Toelichting op het GIS
Hierboven is aangegeven welke informatie via de database beschikbaar is. Adressen met meerdere
karakteristieke objecten (bijvoorbeeld boerderijen met bijgebouwen) zijn per object opgesplitst, tenzij
de gebouwen op de kaarten als één bouwvolume zijn weergegeven (bijvoorbeeld een boerderij met een
aangebouwde schuur). Het kaartbeeld is dus leidend geweest voor de samenstelling van de database.
In de aanduiding van het bouwtype is aangegeven of er sprake is van meerdere bouwdelen binnen één
object, bijvoorbeeld ‘agrarisch-boerderij-schuur’ of ‘agrarisch-boerderij-hooiberg’. De verschillende
vormen van bescherming (rijks- en gemeentelijke monumenten) en de karakteristieke objecten zijn in
het kaartbeeld in verschillende kleuren onderscheiden. Ook de verschillende bouwtypen kunnen
worden gevisualiseerd. Door middel van de database is het mogelijk verschillende kaartbeelden te
presenteren: bijvoorbeeld de verschillende waarden, maar ook de bouwtypen en de globale dateringen.
Opzet inventarisatie
In de inventarisatie is in principe de tijdsperiode tot circa 1965 -1970 onderzocht, d.w.z. tot en met de
wederopbouwperiode. Incidenteel kunnen jongere objecten in de inventarisatie zijn opgenomen.
De inventarisatie is opgesplitst in een bureauonderzoek en een veldwerkfase. In het bureauonderzoek
is kennis genomen van alle bestaande inventarisatielijsten, de waardenkaarten met achterliggende
informatie van de voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen, de redengevende beschrijvingen van
de rijks- en de gemeentelijke monumenten en de dorpsgezichtbeschrijvingen. Tevens is de relevante
literatuur bestudeerd.
Naast het bureauonderzoek is de gehele gemeente via een combinatie van een straatsgewijze schouw
via Google Maps (streetview) geïnventariseerd, waar nodig aangevuld met een veldwerkcheck. Het
veldwerk is wat betreft de voormalige gemeente Geldermalsen uitgevoerd in de maanden januari tot en
met maart 2014, in wat betreft de voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen in september 2020.Op
deze wijze zijn alle objecten in hun context bekeken en is informatie over de fysieke verschijningsvorm
verzameld. Dit betekent dus dat de objecten en ensembles op basis van hun exterieur zijn geselecteerd
en opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart. Daar waar i nformatie over interieur- en
bouwhistorische waarden voorhanden was via verslagen van bouwhistorische verkenningen, kan ook
deze doorslaggevend zijn geweest voor opname in de inventarisatie.
Er is niet alleen gekeken naar de individuele objecten en complexen, maar ook naar de ensembles, met
name die binnen de samenhangende historische structuren, zoals de historische stads - en dorpskernen
met hun eventuele belangwekkende voor- en naoorlogse uitbreidingen, dijklinten, boerderijenlinten in
het buitengebied, de historische buitenplaatsen en de militaire ensembles.
De selectie van de objecten en ensembles in het veld heeft plaats gevonden op basis van de ruimtelijke
en cultuurhistorische selectiecriteria: stedenbouwkundige/landschappelijke en ensemblewaarden,
lokaalhistorische waarden, architectuur- en bouwhistorische waarden, herkenbaarheid,
gaafheid/authenticiteit en zeldzaamheidswaarde. Zowel de beschermde als de niet -beschermde
objecten en ensembles zijn meegenomen.
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Op verzoek van de opdrachtgever heeft de inventarisatie van de waardevolle bouwkunstobjecten in de
voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen zich vooral toegespitst op de objecten met een hoge en
zeer hoge indicatieve erfgoedwaarde.
Toch zijn ook enkele objecten met een wat lagere score (positie f) in de inventarisatie opgenomen. Voor
een deel gaat het om karakteristieke objecten die zijn overgenomen uit de voorgaande
cultuurhistorische waardenkaarten. Tevens is een reeks markante ruilverkavelingsboerderijen uit de
jaren 1960-1970 in de inventarisatie opgenomen. Deze hebben in de regel geen bijzonder hoge
individuele score behaald maar zijn in het licht van de naoorlogse ruimtelijke ontwikkelingen in het
agrarisch gebied wel van dusdanig belang dat ze in de waardenkaart een plek verdienen.
In de eerder uitgevoerde inventarisatie van de voormalige gemeente Geldermalsen zijn ook objecten
met minder hoge erfgoedwaarden in de selectie opgenomen.
Bij de inventarisatie van waardevolle ruimtelijke ensembles, bijvoorbeeld de historische buitenplaatsen
en het militaire erfgoed (linies- en linieonderdelen) bestaat er vanzelfsprekend enige overlap met de
andere disciplines. Hierop wordt verderop in dit rapport nader ingegaan.
Bronnen
Voor de inventarisatie van de historische bouwkunst en stedenbouw zijn de volgende bronnen
geraadpleegd.
Eerdere inventarisaties en (gebieds)analyses
Ten behoeve van de inventarisatie is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen, zoals de in
het verleden uitgevoerde cultuurhistorische inventarisaties en gebied sanalyses, waaronder die voor de
cultuurhistorische waardenkaarten van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en
Neerijnen.
De volgende bronnen zijn gebruikt:
- rijksmonumentenlijst en bijbehorende redengevende omschrijvingen;
- aanwijzingsbesluiten beschermde stads- en dorpsgezichten, begrenzingen en beschrijvingen;
- gemeentelijke monumentenlijsten, met beschrijvingen en waardenstellingen;
- indicatieve lijsten MIP/MSP, overzichten afvallers;
- Vanaf 1988 werkte de provincie Gelderland op verzoek van de t oenmalige Rijksdienst voor
de Monumentenzorg aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Dit project stelde zich
tot doel om een overzicht te krijgen van de zogenaamde jongere bouwkunst en stedenbouw
uit de periode 1850-1940. De veldinventarisatie uit 1989 leidde tot een uitvoerige lijst met
karakteristieke objecten uit de periode 1850-1940 voor het gebied van de huidige gemeente
West-Betuwe. Deze inventarisatie vormde de basis voor het Monumenten Selectie Project
(MSP), waarin objecten en ensembles uit de periode 1850-1940 zijn geselecteerd ten
behoeve van uitbreiding van de rijksmonumentenlijst. Het MSP resulteerde in de jaren
negentig in een selectielijst, die uiteindelijk aanleiding gaf voor het opstarten van de
plaatsingsprocedures.
- historisch kaartmateriaal, via diverse websites en archieven, waaronder topotijdreis.nl;
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- historisch beeldmateriaal beeldbanken/andere collecties;
- relevante (topografische) literatuur;
- informatie bagviewer;
- input lokale historici;
- beschikbare cultuurhistorische analyses (bouwhistorisch onderzoek, gebiedsonderzoek);
- inventarisaties naoorlogs erfgoed door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
- database van de Stichting BONAS, inclusief overzichten relevante architectuurhistorische
artikelen;
- inventarisaties militair erfgoed door de Stichting Menno van Coehoorn;
- databases en websites met betrekking tot funerair erfgoed, beeldende kunst in de openbare
ruimte, oorlogsmonumenten, wederopbouwboerderijen, grenspalen.
- Inhoudelijke toelichten bij de cultuurhistorische waardenkaarte n van Lingewaal en Neerijnen.
Kartering
In principe is ieder gebouwd object (bouwkundige eenheid met een zelfstandig adres) apart in de
kaarten gedefinieerd en gewaardeerd. Dit geldt ook voor de vrijstaande bijgebouwen. Hierbij is zoveel
mogelijk uitgegaan van de wijze waarop de bijgebouwen in de GBKN zijn gekarteerd en van een eigen
bag-nummer zijn voorzien. Indien relevant zijn ook losse onderdelen in tuinen en op erven in de
inventarisatie meegenomen en als afzonderlijke objecten gewaardeerd (bijvoorbeel d toegangshekken,
tuinmuren, baarhuizen op begraafplaatsen).

2.5.2

Inventarisatie bouwkunst- en stedenbouwkundige ensembles

De inventarisatie van bijzondere stedenbouwkundige ensembles is opgesplitst in een
bureauonderzoeksfase en een “veldwerkfase”. In de meth odiek is nauw aangesloten bij de
inventarisatie van de historische bouwkunst. De resultaten van de bouwkunstinventarisatie zijn een
belangrijke input geweest, omdat hiermee inzicht is verkregen in de aard, de dichtheid en de kwaliteit
van de waardevolle bebouwing. Tevens is relevante literatuur bestudeerd (zie literatuurlijst), alsmede
gebieds- en wijkanalyses.
Naast het bureauonderzoek is de gehele gemeente via een combinatie van een straatsgewijze schouw
via googlemaps (streetview) geïnventariseerd, waar nodig aangevuld met een veldwerkcheck.
Daarnaast zijn de gebiedsanalyses en historisch kaart- en fotomateriaal als informatiebron gebruikt bij
het opstellen van de selectie, waardering en begrenzing van de stedenbouwkundige ensembles en om
inzicht te krijgen in de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis en historische gelaagdheid van gebieden.
Wanneer opgenomen in de inventarisatie?
Bij de selectie en waardering van bouwkunst en stedenbouwkundige ensembles is gekeken naar de
cultuurhistorische waarde van aanwezige objecten, elementen en structuren, alsmede naar de
historische, ruimtelijke en visuele samenhang tussen deze objecten, elementen en structuren.
Allereerst heeft de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis en historische gelaagdheid van de steden,
dorpen, wijken, buurten, gehuchten, historische bebouwings - en dijklinten en boerderijenensembles als
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vertrekpunt gediend bij het onderscheiden en afbakenen van “stedenbouwkundige” ensembles.
Daarnaast is de begrenzing van de stedenbouwkundige ensembles vastg esteld aan de hand van de
samenhang die in deze gebieden tegenwoordig (nog) voorkomt tussen bebouwingsbeeld, historische
structuren (wegen, waterlopen, verkavelingen), zichtlijnen en historische groenstructuren.
Afhankelijk van de ontstaansperiode en geografische ligging hebben ensembles een karakteristieke
stedenbouwkundige, landschappelijke of nederzettingsstructuur, zoals de historische vestingsteden, de
oude dorpskernen langs de rivierdijken, de voor - en naoorlogse woonwijken. Naast voorgenoemde
selectie- en waarderingscriteria is ook gekeken naar bijzondere bebouwingstypologieën die in gebieden
voorkomen en de dichtheid en kwaliteit van waardevolle bebouwing. Tot slot is de waardering mede
toegekend aan de hand van algemeen gangbare architectuurhistori sche, cultuurhistorische en
historisch-ruimtelijke waarderingscriteria, zoals herkenbaarheid, gaafheid en zeldzaamheid.
De GIS-tabel
De via bovenstaande methodiek geïnventariseerde en geselecteerde stedenbouwkundige ensembles
zijn samengebracht in een GIS-tabel met een aantal variabelen. Deze GIS-tabel is gekoppeld aan de
cultuurhistorische waardenkaart. De variabelen zijn:
- Id nr.
- Categorie
- Type
- Plaats
- Gebied
- Korte omschrijving (2 velden)
- Criterium 1 t/m criterium 4
- Eindscore: waarde cultuurhistorische waardenkaart
Toelichting op de variabelen
Object id
Ieder ensemble heeft in de inventarisatie een eigen identificatienummer gekregen.
Categorie
Waardering / status, ensembles / stedenbouw
Type
Vermelding uitkomst waardering, bijvoorbeeld “bijzonder ensemble historische bouwkunde en
stedenbouw met zeer hoge / hoge / positieve / basis waarde.
Plaats
Informatie over in of bij welke kern het betreffende ensemble is gesitueerd.
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Gebied
Nadere duiding van ligging in dorpskom, buitengebied, etc.
Korte omschrijving
Korte karakterschets van het ensemble, in twee velden.
Waardering: Criterium 1 t/m criterium 4
Het gaat om de volgende criteria:
1

: Belang als voorbeeld of onderdeel van cultuurhistorische gebiedskarakteristiek,
ontwikkelingsgeschiedenis en historische gelaagdheid.

2

: Bijzondere betekenis voor beeld omgeving, zichtlijnen, landmarks, etc..

3

: Structurele gaafheid en herkenbaarheid van het gebied.

4

: Dichtheid en kwaliteit van aanwezige waardevolle bebouwing, waarbij gelet op
herkenbaarheid, gaafheid en (in mindere mate) zeldzaamheid.

Eindscore
In dit veld wordt, uitgedrukt in een kwalificatie, de eindscore van de toetsing aan de hand van de vier
criteria vermeld:
1 (Zeer hoge waarde)
2 (Hoge waarde)
3 (Positieve waarde)
4 (Basiswaarde)

2.5.3

Toelichting op de waarderingsmethodiek bouwkunst

Alle gebouwen, objecten en complexen, zowel de als rijks - of gemeentelijk monument beschermde
items als de nieuw geselecteerde, zijn gewaardeerd. De waardering met behulp van een beperkte set
criteria is indicatief en de score-toekenning resulteert in een indeling van het object binnen drie
verschillende schaalniveaus:
- Zeer hoge cultuurhistorische kwaliteit (orde 1)
- Hoge cultuurhistorische kwaliteit (orde 2)
- Positieve / beeldondersteunende kwaliteit (orde 3)
De verschillende waardengradaties (orden) geven zicht op welke objecten een specifieke vorm van
instandhoudingsbeleid vragen. In principe geldt: hoe hoger de indicatieve erfgoedwaarde, hoe meer
noodzaak er zal zijn strikte regels voor de instandhouding toe te passen. De wa ardenkaart is
ontwikkelingsgericht en geeft informatie over welk beleid (of omgangsvormen) zou moeten gelden bij
de instandhouding van cultuurhistorische waarden. De kaart brengt in beeld welke objecten voldoende
kwaliteiten bezitten om ze als karakteristiek of beeldbepalend/beeldondersteunend te definiëren, of
welke objecten naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking komen voor bescherming als gemeentelijk
monument, wanneer ze deze status nog niet hebben.
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De selectie van de cultuurhistorisch waardevolle objecten en de uiteindelijke klassering vindt plaats via
een toetsing aan de hand van vijf ruimtelijke en cultuurhistorische waarderingscriteria. Deze criteria zijn
speciaal voor dit doel geformuleerd op basis van bovengenoemde algemeen, gangbare criteria e n zijn
eerder ook in andere gemeenten toegepast:
De geïnventariseerde objecten en complexen hebben gemeen dat ze alle in meer of mindere mate een
positieve bijdrage leveren aan de cultuurhistorische gebiedskarakteristiek. Ze zijn in eerste instantie in
het veld geselecteerd aan de hand van algemeen gangbare architectuurhistorische, cultuurhistorische
en historisch-ruimtelijke (ensemble) waarderingscriteria, zoals gaafheid, authenticiteit en
zeldzaamheidswaarde. Er zijn drie schaalniveaus (orden 1, 2 en 3, in aflopende betekenis).
1.

Stedenbouwkundige en ensemblewaarde: het belang van het object als onderdeel van het
cultuurhistorisch beeld van de omgeving; ondersteuning van de cultuurhistorische
gebiedskarakteristiek en/of ensemblewaarde, bijvoorbeeld in relat ie tot een beschermd stads- of
dorpsgezicht, waardevolle historische ensembles en beschermde monumenten; tevens vanwege
het belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied of een bijzondere
stedenbouwkundige ontwikkeling of planvorming;

2.

Beeldbepalende waarde: het belang van het object vanwege de bijzondere betekenis voor het
beeld van zijn omgeving (bijvoorbeeld: markant onderdeel lintbebouwing, opmerkelijke
(hoek)ligging, zichtlijn, landmark);

3.

Historische waarde, representatiewaarde: het belang van het object vanwege de herkenbaarheid
van het oorspronkelijke concept en de oorspronkelijke (bijzondere) functie, in relatie tot de
ontwikkelingsgeschiedenis en de historische gelaagdheid van het gebied; relatie met voor de
gemeente West-Betuwe belangrijke personen, gebeurtenissen en activiteiten;

4.

Gaafheid: het belang van het object wegens de authenticiteit van hoofdvorm, gevelindeling en/of
detaillering;

5.

Architectuur- en bouwhistorische waarde: het belang van het object vanwege een kenmerkende
/ bijzondere bouwstijl, typologie, vorm, materiaalgebruik en constructie; het belang binnen het
oeuvre van een architect;

Het gaat dus om een aantal cultuurhistorische en architectuurhistorische, maar vooral contextuele,
historisch-ruimtelijke criteria, die het object duiden als onderdeel van een specifieke lokale
cultuurhistorische gebiedskarakteristiek. Overigens zijn ook de rijksmonumenten en de gemeentelijke
monumenten nog eens aan deze criteria getoetst.
Met de ruimtelijke insteek van deze toetsing wordt geanti cipeerd op het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) die gemeenten sinds 1 januari 2012 verplicht om het aspect cultuurhistorie uitdrukkelijk mee te
wegen bij het opstellen van bestemmingsplannen. De directe omgeving van historische objecten,
complexen en ensembles is sterk bepalend voor de manier waarop de cultuurhistorische kwaliteit tot
zijn recht komt.
Alle in de inventarisatie opgenomen objecten zijn met behulp van bovenstaande criteria en met in
achtneming van de verschillende gebiedskarakteristieken get oetst. Per criterium kunnen de volgende
scores worden gehaald:
- hoge waarde: xx;
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- positieve waarde: x;
- neutrale waarde: 0;
- negatieve waarde: -.

De optelsom van deze scores leidt tot het formuleren van een eindwaardering in drie gradaties (orden):
gemiddelde score

Waardering

Minimaal driemaal xx en tweemaal x

Zeer hoge cultuurhistorische kwaliteit (orde 1)

Minimaal tweemaal xx en tweemaal x

Hoge cultuurhistorische kwaliteit (orde 2)

Minimaal driemaal x

Positieve / beeldondersteunende kwaliteit (orde 3)

Tabel 7. Scores en klassen van de waardering.

De vijf criteria worden in deze indicatieve beoordeling als gelijkwaardige eenheden gewogen. Bij het
toekennen van de hoge, positieve, neutrale of (in uitzonderingsgevallen) n egatieve waarden (met
plussen en minnen) wordt de aanwezige waarde genuanceerd en blijkt welke waarden het meest
uitgesproken aanwezig zijn.
Panden met bouwhistorische verwachtingswaarden
In de cultuurhistorische waarderingskaart zijn ook de panden met ee n bouwhistorische verwachting
gemarkeerd. Het gaat om beschermde en niet-beschermde gebouwen, waarvan op basis van
beschikbare informatie uit bouwhistorische rapportages, redengevende beschrijvingen en
inventarisatiegegevens bekend is of verwacht wordt dat er (intern) historische bouwconstructies en
bouwsporen van belang en daterend uit de periode voor circa 1850 bewaard zijn gebleven. Ook via
waarnemingen vanaf de openbare weg kunnen bouwhistorische kwaliteiten worden verondersteld,
bijvoorbeeld zichtbaar in de aanwezigheid van hoge, steile kappen, zij- en achtergevels met oude
bouwsporen en specifieke locatiegebonden eigenaardigheden, zoals bewaard gebleven brandgang - en
steegstructuren tussen en naast de huizen. Zo kan het in de oude kernen van de gemeent e WestBetuwe gaan om gebouwen, die wellicht nog relicten bezitten, die samen met de verkavelingssporen
verwijzen naar de laatmiddeleeuwse en jongere nederzettingsontwikkeling.
In het buitengebied betreft het vooral de oudere agrarische bebouwing, de grote historische boerderijen
en de schuren, waarvan sommige belangwekkende houtconstructies uit de 17e en 18e eeuw bezitten.
Ook de oude stads- en dorpskerken en de bebouwing op (middeleeuwse) kasteelplaatsen kunnen een
bouwhistorische verwachting bezitten.
De panden met een bouwhistorische verwachting zijn alle ook getoetst aan de hand van de
waarderingscriteria en in een van de drie orden ondergebracht. Het kan zowel beschermde als
onbeschermde panden betreffen. Het betreft dus een extra gewaardeerde kwalitei t binnen de totale
inventarisatie.

2.5.4

Toelichting op de waarderingsmethodiek stedenbouw / bouwkunstensembles

Alle ensembles zijn met behulp van een beperkte set indicatieve criteria gewaardeerd.
De criteria (op gemeentelijk niveau) waaraan deze gebieden en ensembles zijn getoetst zijn:
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1.

het belang van het gebied of ensemble als voorbeeld of onderdeel van de cultuurhistorische
gebiedskarakteristiek en de ontwikkelingsgeschiedenis/historische gelaagdheid;

2.

het belang van het gebied vanwege de bijzondere betekeni s voor het beeld van de omgeving,
vanwege opmerkelijke ligging, zichtlijnen, aanwezigheid van landmarks, etc.

3.

de structurele gaafheid en herkenbaarheid van het gebied;

4.

de dichtheid en kwaliteit van de aanwezige beschermde en/of karakteristieke bebouwing,
waarbij gelet is op herkenbaarheid, gaafheid en (in mindere mate) zeldzaamheid.

Per criterium kunnen de volgende scores worden gegeven: xx, x, 0.
- hoge waarde: xx;
- positieve waarde: x;
- neutrale waarde: 0;
- negatieve waarde: -.

De optelsom van deze scores leidt tot het formuleren van een eindwaardering in vier gradaties:
gemiddelde score

Waardering

Minimaal viermaal xx

Zeer hoge waarde (1)

Minimaal tweemaal xx en tweemaal x

Hoge waarde (2)

Minimaal viermaal x

Middenwaarde (3)

Minimaal tweemaal x en tweemaal 0

Basiswaarde (4)

Tabel 8. Scores en klassen van de waardering.

De verschillende waardengradaties (orden) geven zicht op welke objecten een specifieke vorm van
instandhoudingsbeleid vragen. In principe geldt: hoe hoger de indicatieve erfgoedwaarde, hoe meer
noodzaak er zal zijn strikte regels voor de instandhouding toe te passen. De waardenkaart is
ontwikkelingsgericht en geeft informatie over welk beleid (of omgangsvormen) zou moet en gelden bij
de instandhouding van cultuurhistorische waarden. De kaart brengt in beeld welke objecten voldoende
kwaliteiten bezitten om ze als karakteristiek of beeldbepalend/beeldondersteunend te definiëren, of
welke objecten naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking komen voor bescherming als gemeentelijk
monument, wanneer ze deze status nog niet hebben.
De selectie van de cultuurhistorisch waardevolle objecten en de uiteindelijke klassering vindt plaats via
een toetsing aan de hand van vijf ruimtelijke en cultuurhistorische waarderingscriteria. Deze criteria zijn
speciaal voor dit doel geformuleerd op basis van bovengenoemde algemeen, gangbare criteria en zijn
eerder ook in andere gemeenten toegepast.
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3 Cultuurlandschappen
Luuk Keunen

3.1 Inleiding
Het landschap is op meerdere manieren in te delen. Het dichtst bij onze belevingswereld komt
misschien wel de indeling in dorpsgebieden, die in deze regio in de vorm van dorpspolders ook als
bestuurlijke eenheid hebben bestaan. Deze indeling heeft de basis gevormd voor de gedetailleerde
beschrijving van elke dorpspolder in de voormalige gemeente Lingewaal (zie hoofdstuk 5).

Figuur 1. Vroegere dorpspolders in de gemeente West Betuwe, situatie in de 18e eeuw.
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Dorpspolders zijn de kleinste waterstaatkundige eenheden in het gebied, die in de volle middeleeuwen
ontstonden toen dorpsgemeenschappen zich tegen het rivierwater gingen beschermen en ook eigen
delen van de velden (komgebieden) om een bescherming tegen he t water vroegen. Ze worden
doorgaans begrensd door de bandijken aan de rivierzijde en zij - en achterkaden aan de binnenlandse
zijde. De dorpspolders bleven over het algemeen naast de polderdistricten bestaan, toen die vanuit de
dijkstoel gevormd werden. In 1953 werd het plan van Gedeputeerde Staten voorgelegd de dorpspolders
in de Tielerwaard op te heffen. Het betrof toen 23 dorpspolders, het waterschap van de Linge en drie
interprovinciale polders Asperen, Spijk en Heukelum. Op 1 september 1954 trad deze o pheffing in
werking. Daarna bleef voor waterstaatkundig beheer alleen het polderdistrict over, één van de
voorlopers van het Waterschap Rivierenland. 7 De kaart van de vroegere dorpspolders geeft vooral een
goed overzicht van de dorpsgebieden met hun bijbehorend land binnen de huidige gemeente.

3.2 Landschappen in West Betuwe
Het diepst gaan we hier op een onderverdeling in die niet zozeer bestuurlijke of so ciale eenheden
aangeeft, maar meer de landschappelijke. Het historisch cultuurlandschap in de gemeente West
Betuwe is in onze wijze van kartering onderverdeeld in twee hoofdonderdelen, te weten het binnendijks
rivierenlandschap en de uiterwaarden (zie figuur 2). Daarbinnen volgen nadere onderverdelingen, eerst
hoofdfunctie en daarbinnen naar specifieke karakteristieken. Per landschapstype zullen we de
historische en hedendaagse kenmerken hieronder nader toelichten.

3.3 Binnendijks rivierenlandschap
3.3.1

Stroomruggen

Oeverwal, regelmatig ingedeeld, met bewoning (rs1a)
De bewoonde oeverwallen vinden we over het algemeen dicht achter de dijk van de Waal en de Linge.
Hierin vinden we niet alleen vanouds lintbebouwing tegen de binnenkruin van de dijk, maar ook grotere
nederzettingen, veelal in de vorm van bebouwing haaks op de lengterichting van de oeverwal.
Kenmerkend voor de 19e- en vroeg-20e-eeuwse situatie was, vooral ter plaatse van de brede
oeverwallen van de Waal in het oosten van de gemeente, de dichtheid aan hoogstamboomgaarden,
waarbij ook tussen de individuele percelen wel randbeplanting te vinden was. Het Gelders
rivierengebied vormde in deze periode immers samen met Zuid -Limburg vanwege de gunstige bodems
de ‘fruitschuur’ van Nederland.
De dijkbebouwing, vaak kleine boerderijtjes op erven die in de lengterichting langs de dijk lagen, waren
ontsloten vanaf kleine afwegen vanaf de dijk. Plaatselijk, zoals bij Opijnen, kon men die dijk via het
dorp of via verbindingswegen tussen Zandstraat en dijk bereiken. De regelmatigheid van dit deelgebied
zat ‘m in de opstrekkende kavels vanaf de Zandstraat, zowel naar het noorden als het zuiden. Op de
kop van elke kavel, aan de weg, stond de boerderij met bijgebouwen. Slechts hier en daar lag de
bebouwing wat verder van de weg, of was zelfs sprake van enkele erven achter elkaar. Plaatselijk
vinden we hier dijkonderhoudszones, zoals ten oosten van Opijnen. Vanwege de geringe spreiding

7

Regionaal Archief Rivierenland, 0476 Archief van Dorpspolder Vuren, 1882 -1956, inleiding op inventaris
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binnendijks – buitendijks had de voorkeur, tenzij daar geen ruimte was door bijvoorbeeld strangen –
hebben we er voor het binnendijkse gebied geen afzonderlijk landschapstype van gemaakt.

Figuur 2. Hoofdlandschappen in de gemeente West Betuwe.
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Een tweede regelmatig verkaveld deelgebied vinden we ten noorden van Varik, waar tussen dijk en
Achterstraat eveneens opstrekkende kavels. De bebouwing stond hier echter niet op de kop van de
verschillende kavels, maar aan de dijk en in een dicht bebouwd lint op de lange kavel die parallel aan
het noordelijke deel van de Achterstraat lag.
Een derde gebied van behoorlijke omvang is de oeverwalontginning ten noorden van Waardenburg,
aan weerszijden van de Zandweg, die van zuidwest naar noordoost over de oeverwal loopt. Vanuit
deze weg strekten zich strookvormige kavels naar weerszijden op; de structuur ervan is nog
beleefbaar. De stroken in noordwestelijke richting, naar het lagere gebied toe, waren smaller dan die
naar het hogere deel van de oeverwal in het zuidoosten.

Figuur 3. Een regelmatig ingedeelde oeverwal met bewoning vinden we onder meer ten noorden van Waardenburg,
waar het slotenpatroon aan de westelijke, nattere zijde van de Zandweg dichter is dan aan de droge, oostelijke
zijde. Nattere gronden vroegen om een intensievere ontwatering (bron: Chromotopografische Kaart des Rijks, ca
1900).
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Soortgelijke regelmatig ingedeelde gebieden vinden we ook tussen Hellouw en Herwijnen, waar de
strokenverkaveling met boerderijtjes op de kop doorloopt in het aangrenzende komgebied, en ten
westen van het dorp Tuil. Het karakter van deze gebieden is ingrijpend veranderd. In Waardenburg
wordt het landschap aan weerszijden van de Zandweg juist ingenomen door laagstamboomgaarden,
terwijl daar een eeuw geleden nog sprake was van overwegend akker bouw. Terwijl de fruitteelt
toegenomen lijkt te zijn op sommige plekken, is de kavelrandbeplanting juist afgenomen. Kleine
boomgaardjes in boerderijenlinten, zoals ooit langs de dijk bij Hellouw, bestaan niet meer.
De omvang van de erven is fors toegenomen, waardoor in Opijnen het lint aan de zuidzijde van de
Zandstraat ten dele de ruimte tussen dijk en Zandstraat inneemt. De dijkbebouwing is bovendien
grotendeels verdwenen. De sterke zonering die voorheen in het onderzoeksgebied aanwezig was, met
een concentratie van de bebouwing langs Zandstraat en dijk met daaromheen de boomgaarden is veel
minder duidelijk. Doordat op veel percelen in de 19e eeuw al bebouwing stond, heeft opschaling van de
verkaveling overigens op beperkte schaal plaatsgevonden. Wel zijn vaak smalle kavels samengevoegd
tot bredere. Elders, zoals in Tuil en Haaften, is de oeverwal grotendeels volgebouwd.

Figuur 4. Bebouwing op de kenmerkende strokenverkaveling in dit landschapstype (foto: RAAP, 14 november
2019).

Langs de Linge vinden we dit landschapstype vooral in het bovenstroomse deel, waar van bredere
oeverwallen sprake was dan in het westelijke deel. Het gaat om deelgebieden bij Gellicum, ten oosten
van Rumpt, ten oosten van Deil, ten oosten van Geldermalsen en bij Meteren. Kenmerkend is hier
steeds de lintbebouwing achter de dijk. Vaak was er sprake van smalle huispercelen, die meestal door
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een steeg achter de huizen werden begrensd. Soms liep de verkaveling op de oeverwallen achter de
bebouwing door, soms was er sprake van een afwijkende strokenverkaveling. Meestal ging het daarbij
een eeuw geleden om bouwland, soms was er sprake van een afwisseling tussen bouwland en
boomgaarden, zoals ten oosten van Geldermalsen en bij Meteren. Op het deelgebied bij Gellicu m na
zijn de gebieden merendeels voor de grootschalige fruitteelt in gebruik genomen, waardoor van de
vroegere verkaveling in het landschap weinig meer herkenbaar is.
Dat geldt wél voor de meest westelijke deelgebieden met dit landschapstype, ten westen v an Spijk.
Ondanks de grootschalige veranderingen in de omgeving, zoals de zandwinning buitendijks en de
aanleg van de golfbaan in het komgebied, zijn de erven met strokenverkaveling langs de dijk tussen
Spijk en de Betuweroute (Zuiderlingedijk) nog behoorlijk gaaf.
Oeverwal, regelmatig ingedeeld, zonder bewoning (rs1b)
Ook de regelmatig ingedeelde oeverwallen zonder bewoning komen zowel langs Waal als Linge voor.
Met name tussen Neerijnen en Opijnen, waar de oeverwallen het breedst waren, bij Haaften en ten
westen van Herwijnen vinden we deze ontginningen op de oeverwal van de Waal . In het midden van de
19e eeuw was hier nog sprake van een dominantie van akkerland, waarbij de blok - of strookvormige
kavels vermoedelijk door greppels van elkaar werden gescheiden. Perceelsrandbeplanting kwam vrijwel
niet voor. Met name in Herwijnen, waar de oeverwal het smalst was, kwam ook wel wat grasland voor
in het verst van de dijk gelegen gedeelte.

Figuur 5. Een beeld van het onbebouwde karakter van dit landschapstype (foto: RAAP, 14 november 2019).
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De huidige situatie laat weer een heel ander beeld zien (figuur 7). Allereerst is de bebouwingsgraad
sterk toegenomen, doordat nieuwe bedrijven buiten de oude dorpen en bewoningslinten zijn gesticht.
Daarnaast is akkerland als grondgebruik gemarginaliseerd. Daarvoor is het aandeel grasland
substantieel, maar heeft vooral ook de fruitteelt in deze gebieden een vlucht genomen. Dat
grondgebruikstype was een eeuw geleden nog heel beperkt in dit landschapstype.

Figuur 6. Het akkerbouwgebied tussen Neerijnen en Opijnen (bron: Chromotopografische Kaart des Rijks, ca
1900).
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Figuur 7. Het huidige landschapsbeeld, waarin de fruitteelt enorm is toegenomen en nu ook bebouwing langs de
Repensestraat staat (bron: OpenTopo).

Langs de Linge gaat het om verspreid liggende gebieden tussen Asperen in het westen en de oostelijke
gemeentegrens ten oosten van Geldermalsen, in het oosten. De historische landschapskarakteristiek is
hier identiek aan de Waaloeverwallen, met dien verstande dat het door de kleinere maat en schaal van
de oeverwallen om kleinere gebieden gaat.
De gebieden zijn nu vooral als grasland en als laagstamboomgaard in gebruik, met dat verschil met de
Waaloeverwallen dat de hoeveelheid boomgaard er geringer is.
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Figuur 8. Het vanouds onbewoonde stroomruggenlandschap tussen Herwijnen en Hellouw (foto: RAAP, 23
september 2020).

Oeverwal, minder regelmatig ingedeeld, met bewoning (rs1c)
De minder regelmatig ingedeelde oeverwallen met bewoning kennen een andere verdeling over de
Linge- en Waaloevers dan de regelmatige. We vinden ze maar heel beperkt langs de Waal, maar des te
meer langs de Linge en op de stroomrug waarop Est ligt. Zoals de naam al zegt gaat het om gebieden
met een onregelmatige ondergrond, grotendeels veroorzaakt door de aard van de ondergrond. De
oudste bewoning ligt meestal verspreid door het gebied, maar op de plekken waar de oeverwal smaller
was en de verkaveling relatief gezien nog het regelmatigst, komen ook linten langs dijken voor.
In de gebieden langs de Waal is sprake van lange, relatief smalle zones langs de dijk die in de 19e
eeuw gekenmerkt werden door enerzijds dijkbebouwing en anderzijds wegen met bebouwingslinten,
parallel aan de dijk. Rond deze erven speelde de fruitboomteelt een grote rol. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld langs de Zandstraat bij Opijnen, waren de percelen achter de erven vaak relatief ondiep.
Karakteristiek zijn in dit gebied de nederzettingsstructuren dwars op de dijk, zoals de Bredestraat ten
noorden van Ophemert. Plaatselijk vinden we dijkonderhou dszones in dit landschapstype, zoals tussen
Ophemert en Passewaaij. Vanwege de geringe spreiding binnendijks – buitendijks had de voorkeur,
tenzij daar geen ruimte was door bijvoorbeeld strangen – hebben we er voor het binnendijkse gebied
geen afzonderlijk landschapstype van gemaakt.
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Figuur 9. Een fraai ensemble binnen dit landschapstype tegen de kern van Ophemert (foto: RAAP, 14 november
2019).

Langs de Linge gaat het vooral om een zone aan de noordzijde, die plaatselijk relatief breed kon zijn.
Daarin liggen oude boerderijen als Hooge Spijk bij Marienwaerdt en Den Haag bij Buurmalsen.
Enigszins vergelijkbaar, maar dan niet langs de dijk, is het gebied rond Est. Daar bevindt zich
bijvoorbeeld de boerderij RijzenOoijen.
Ook nu nog is deze zone herkenbaar als het gebied waar het zwaartepunt van de bewoning aan de
binnenzijde van de dijk ligt, vooral ook omdat dit landschap een aantal historische dorpskernen omgeeft
en we deze onregelmatig verkavelde gebieden tot de vroegste, vroegmid deleeuwse ontginningen zullen
moeten rekenen. Op specifieke plekken, zoals bij Zennewijnen en Passewaaij net buiten ons
onderzoeksgebied, is ook de fruitteelt op relatief kleine percelen nog aan deze nederzettingen
gekoppeld. Elders is de fruitteelt veel grootschaliger en worden de kernen ‘ingekapseld’ door enorme
percelen met fruitteelt in het aangrenzende landschap. De besproken nederzettingen haaks op de dijk,
zoals die van de Bredestraat, zijn nog duidelijk herkenbaar . Verder westelijk langs de Waal, vanag
Herwijnen, is de verkaveling deels nog herkenbaar en ontbreekt de fruitteelt grotendeels. Daar worden
de gebieden voor akkerbouw en veeteelt gebruikt, maar zijn ze in veel gevallen wel herverkaveld voor
een efficiënter landbouwkundig gebruik.
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Bij Est hebben we te maken met een kern die zich heeft ontwikkeld op een oeverwal langs een fossiele
rivierloop, die actief was tot een moment, ergens tussen de late 1e en vroege 3e eeuw na Christus. 8 In
de laagte bevindt zich nog altijd een watergang. De stroomrug wordt gekenmerkt door een
blokverkaveling die niet uitgesproken onregelmatig is, maar waar vooral heel veel variatie in zit.
Gebogen structuren volgden overwegend de waterloop, terwijl elders, zoals ten zuidwesten van het
dorp, vooral sprake was van verschillende vormen van blok- tot strookvormige verkaveling. De
verkaveling liep en loopt vanuit de hogere soms in lagere gebieden door, zoals in het Snelleveld. Aan
het grondgebruik herkennen we de wisselende landschappelijke omstandigheden, maar de overgang
lijkt vaak vloeiend te zijn. Deze overgangen zijn nu door de grootschalige fruitteelt niet meer altijd
herkenbaar.

Figuur 10. Fruitteelt op de oeverwallen bij Rumpt (foto: RAAP, 23 september 2020).

Ten noorden van de Linge is het grondgebruik tegenwoordig heel gevarieerd: akkerland, grasland en
laagstamboomgaarden. Het gaafst is dit landschapstype nog op het landgoed Mariënwaerdt, waar het
agrarisch land onderdeel is van het landgoed en er derhalve altijd veel aandacht voor
landschapsschoon geweest is.

8

Paleogeografische Kaart van de Rijn -Maasdelta, digitale data
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Oeverwal, minder regelmatig ingedeeld, zonder bewoning (rs1d)
Niet of nauwelijks bewoonde, minder regelmatig ingedeelde oeverwallen komen hoofdzakelijk voor
langs de Linge, en veel minder langs de Waal. Mogelijk is dat een gevolg van het feit, dat langs de
Linge veel meer sprake was van geconcentreerde kernen en minder verspreide bewoning, terwijl langs
de Waal veel meer bewoningslinten (bijvoorbeeld langs de dijk) voorkwamen.
Dergelijke gebieden langs de Waaldijk vinden we alleen tussen Opijnen en Varik, en aan weerszijden
van Ophemert. De oppervlakte is betrekkelijk gering, vooral omdat de minder regelmatig ingedeelde
gebieden overwegend op oeverwallen die vaak wel bewoond waren lagen. Het niet-bewoond zijn is
overigens in enkele gevallen ook een definitiekwestie, omdat soms de bewoningslinten dir direct aan
deze landschappen grensden, tot een ander landschapstype gerekend worden. Alleen tussen Opijnen
en Varik is écht sprake van een vanouds niet-bewoond gebied.

Figuur 11. Een intacte stroomrugontginning met landgoedkenmerken bij Heukelum (foto: RAAP, 23 september
2020).

Kenmerkend historisch grondgebruik was akkerland, door greppels of überhaupt geen
perceelsscheidingen van elkaar gescheiden. Ook boomgaard en kwamen in dit landschapstype wel
voor. Plaatselijk zien we fraaie gebogen lijnen op historische kaarten, die iets van het onderliggende
reliëf zullen tonen. Bij Ophemert vinden we verder een gebied met afwisselend brede en smallere
percelen, die als taartpunten ten opzichte van elkaar gerangschikt waren.
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In de huidige topografie is de verkaveling nog enigszins herkenbaar, maar zijn naast elkaar gelegen
smalle percelen wel samengevoegd. In zijn algemeenheid geldt dat akkerland nog steeds een dominant
grondgebruik in dit landschapstype is, maar dat daarnaast de fruitteelt enorm is toegenomen in de
afgelopen eeuw. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijven in dit landschap verrezen. In het westen, bij
Opijnen op de Haar, heeft het akkerland plaats gemaakt voor een b ijzondere mix van akkerland,
fruitteelt, grasland, bos en bebouwing.

Figuur 12. Door moderne teelten zijn sommige landschappen niet meer duidelijk herkenbaar (foto: RAAP, 14
november 2019).

Zoals gezegd was dit landschap veel prominenter aanwezig op de wat bredere oeverwallen van de
Linge ten oosten van Heukelum. Daar zien we grote vanouds onbewoonde akkercomplexen op de
oeverwallen tussen de kleine kernen. Veel van deze oeverwallen zijn in de afgelopen eeuw in gebruik
genomen door de grootschalige fruitteelt, waardoor de vanouds aanwezige openheid niet meer bestaat.
Ook is het merendeel bebouwd geraakt, soms met lintbebouwing langs de randen (zoals langs de
Doctor A. Kuyperweg) en soms met bebouwing langs nieuwe wegen over de o ude akkercomplexen
(zoals bij Rumpt of in het Waardsche Blok bij Deil). Alhoewel deze landschappen dus nog landelijk zijn,
is van de belangrijkste historische kenmerken - onbebouwd akkerland – niet veel meer te vinden.
Kwelkom (rs1k)
Waar zandbanen de dijk kruisten konden plekken ontstaan waar water eenvoudig onder de dijk door
kon sijpelen en als kwel weer aan de oppervlakte kon komen. Om het kwelwater op zijn plek te houden
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en tegendruk te creëren werden kades rond dergelijke plekken aangelegd. Die omgav en een
zogenaamde kwelkom. Landbouwkundig kon men er door de natte omstandigheden vaak niet veel mee,
waardoor veel kwelkommen als bos werden gebruikt. Door hun ligging direct achter de dijk kwamen ze
op een zeker moment ook in trek voor bebouwing, waardoo r dijklinten in deze zones ontstonden.
Een fraai voorbeeld vinden we nog altijd ten zuiden van Varik. Een andere variant zien we ten
noordwesten van Haaften, waar een lange smalle kwelkom een ruime eeuw geleden ook nog bebost
was, maar inmiddels al weer vele decennia herkenbaar is aan de dijkbebouwing. Ook de kwelkade is
verdwenen. Westelijk van Haaften regen de kwelkommen zich zo ongeveer aan elkaar; het lijkt erop
alsof plaatselijk ontsluitingswegen van dijkwoningen over voormalige kwelkaden gelegd zijn. Een
herkenbaar voorbeeld van een nog bestaande kwelkom met kwelkaden vinden we westelijk van
Hellouw.

Figuur 13. Misschien wel de best herkenbare kwelkom is, vanwege zijn bebossing, die ten zuiden van Varik (foto:
RAAP, 14 november 2019).

Dergelijke langgerekte kwelkommen vinden we daarnaast ook tussen Vuren en Herwijnen en tussen
Spijk en Heukelum. De bebouwing heeft zich daar in de loop van de afgelopen eeuw steeds verder
verdicht.
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Figuur 14. Bebouwing in een kwelkom bij Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

Binnengedijkte doorbraakkolk (rs1l)
Het Galgenwiel bij Asperen is ontstaan bij een dijkdoorbraak vóór het midden van de 19e eeuw. Bij de
reparatie van het gat in de dijk heeft men de dijk buitenom gelegd, waardoor de dijk binnendijks is
komen te liggen. De dijk vormde daar trouwens een overlaat. De kwelkade aan de binnendijkse zijde is
de huidige Leerdamseweg. Binnen de nieuwe kade is aan het eind van de 20e eeuw een
sportveldencomplex aangelegd. Aan de Leerdamseweg zijn bovendien huizen gebouwd. Met name de
noordelijke oever van de kolk is gaaf bewaard gebleven.
Binnengedijkt land (rs1m)
Op enkele plekken is de Waaldijk in de late 20e eeuw naar buiten gelegd, waardoor er als het ware een
soort binnendijks stuk uiterwaard is ontstaan. Die situaties doen zich voor bij Herwijnen en bij Haaften.
Vooral bij Herwijnen gaat het om een relatief groot terrein. De voorheen buitendijkse dijkbebouwing is
nu binnendijks komen te liggen. De tuinen lopen nu dood op de nieuwe dijk. Doordat sprake is van een
kleinschalige particuliere verkaveling, is deze ook in de nieuwe situatie nog redelijk goed herkenbaar.
Het kleine terrein ten oosten van Haaften kent ook dijkbebouwing, met daarachter een gebied zonder
specifieke inrichting.
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Figuur 15. Deze dijkenkaart van het gebied tussen Haaften en Hellouw geeft nauwkeurig alle dijken en kwelkaden
aan. Tussen Haaften en de grens met Herwijnen was een aaneengeregen reeks van kwelkommen (bron: Gelders
Archief, archief ORA Tuil (0201), inventarisnr. 1117, d.d. mei -juni 1774).

Buitenplaats, met parkaanleg (rs1p)
Op vele plaatsen in de gemeente West Betuwe vinden we oude kasteelterreinen, maar slechts om
enkele zijn parken en tuinen aangelegd die substantieel gebied buiten het eigenlijke erf innamen . Het
gaat aan de Waalzijde om de tuinen en parken van de kastelen Waardenburg, Neerijnen en Ophemert,
aan de Lingezijde om Kraaijenstein, Mariënwaerdt, Huis Acquoy, Huis Asperen en Merckenburg .
Karakteristiek zijn lanen, oude bossen en uiteraard de kastelen zelf, omgeven door hun grachten. In de
kasteelparken en -landschappen is sprake van een lange geschiedenis van tuin- en parkontwerp en –
beheer, waarbij niet alleen cultuurhistorische, maar ook tuinhistorische en floristische waarden
aanwezig zijn. Zo is in Neerijnen en Ophemert de formele aanleg met lanenstelsel van vóór de 19e
eeuw nog aanwezig, terwijl Waardenburg door wijzigingen in de 19e en 20e eeuw veel meer een
landschappelijk karakter ademt. Omstreeks 1980 is dit naar aanleiding van plannen van tuinarchitect
Springer uit de periode rond 1925 verder ‘vervolmaakt’. 9 Neerijnen heeft deze ontwikkeling ook wel
gekend, maar daar is de formele structuur als groter kader blijven bestaan. In 2010 is een herstelplan
voor Waardenburg en Neerijnen opgesteld en vervolgens uitgevoerd. Daarbij is gewerkt ‘in de geest
van Springer’.

9

SB4 2010
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Figuur 16. Kenmerkend voor de landgoederen Waardenburg en Neerijnen zijn de zichtassen. We zien hier, met de
voetgangers er precies in, de zichtas van Huis Neerijnen richting Waardenburg (foto: RAAP, 14 november 2019).

Ophemert kende in de late 18e eeuw een geometrische aanleg, met boomgaarden bij het huis in een
diagonaal-gewijze verdeling en moestuinen waarin een verdeling door een assenkruis aanwezig was.
Daarnaast was er een langwerpige vijsvijver. Ook was er een geschulpt bassin met daaromheen
gesnoeide Taxusbomen, met ernaast een in vieren gedeelde boomgaard. Die structuur is niet meer
aanwezig; in de vroege 20e eeuw is een nieuwe geometrische aanleg tot stand gekomen. 10 De grotere
structuur in het landschap, het orthogonale lanenpatroon, is wel blijven bestaan.

10

Oldenburger e.a. 1996: 141
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Figuur 17. Aan de watergangen is het orthogonale patroon va n Ophemert ook nog te herkennen (foto: RAAP, 14
november 2019).
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Figuur 18. Ontwerp van park met bloementuin, door L.A. Springer, 1923 (bron: WageningenUR, Database TUiN).
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Figuur 19. Ontwerp van het parkgebied tussen Neerijnen en Waardenburg, door L.A. Springer, omstreeks 1922
(bron: Wageningen UR, Database TUiN).

Voor meer detailinformatie over de genese van tuinen en parken verwijzen we nadrukkelijk naar het
rapport over Waardenburg en Neerijnen; we kunnen daarop in dit kader van de gemeentelijke kaart niet
op eenzelfde detailniveau ingaan. De cultuurhistorische waardenkaart bevat een neerslag van
elementen en structuren, die in een analytische studie zoals die van SB4 veel meer uiteengerafeld kan
worden. We hebben dan ook niet alles uit de studie van SB4 in de gemeentelijke kaart kunnen
overnemen.
Aan de Lingezijde is de variatie in gaafheid groter. Zo is van de oorspronkelijke buitenplaats
Kraaijenstein bij Geldermalsen door bebouwing van het terrei n niet veel meer over. Mariënwaerdt
daarentegen is als particulier landgoed gaaf bewaard gebleven. De andere terreinen bevinden zich
ergens op de schaal van die twee uitersten: van Huis Acquoy is niet meer over dan een erf rond het
huis, terwijl in Asperen de tuin volledig nieuw is ingericht. Merckenburg is klein, maar kent zijn oude
structuur nog wel.
Daarbij moeten we verder steeds in het oog houden, dat de kastelen met hun tuinen en parken niet op
zichzelf staan, maar dat ook buiten de hier aangegeven te rreinen waarden voorkomen die bij de
buitenplaatsen horen of hoorden. Dat heeft zijn invloed op het historisch beheer. Zo heeft de relatieve
intactheid van de Rijswaard bij Waardenburg en Neerijnen een directe relatie met de wijze waarop de
achtereenvolgende eigenaren van de buitenplaatsen hun totale bezit, inclusief de uiterwaarden,
beheerd hebben. Daarbij hebben de kernen van deze landgoederen, de feitelijke buitenplaats met zijn
ontworpen groen, veelal een uitstraling op het omliggende cultuurlandschap . Iets dergelijks vinden we
bij het cultuurlandschap rond Mariënwaerdt en rond Merckenburg. Bij Mariënwaerdt is de
landgoedinrichting zelfs doorgetrokken op een nieuwe parkeerplaats bij de oude boerderij Stapelakker,
waar nu feitelijk sprake is van een nieuw parkelement.
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Figuur 20. Het park bij het Huis Asperen (foto: RAAP, 23 september 2020).

Kasteelterrein (rs1q)
Naast de kasteelterreinen die uitgroeiden tot volwaardige buitenplaatsen hebben we ook
kasteelterreinen die door hun specifieke situatie, vaak een situatie van verval in het verleden,
uitsluitend beperkt bleven tot de omgrachting, al dan niet met resten van de bebouwing. Kenmerkend is
dat de intensivering van het agrarisch gebruik soms letterlijk tot aan de kasteelgrachten doorliep.
Bij Opijnen vinden we een voorbeeld van een dergelijk relatief geïsoleerd kasteelterrein. In veel andere
gevallen is een kasteelterrein een afzonderlijke entiteit binnen een groter kasteelpark. We hebben in
dergelijke gevallen de vroeg-19e-eeuwse begrenzing genomen, omdat op dat moment de oude
grachten etc. nog niet volledig waren geïntegreerd in de omliggende parkaanleg. De grenzen van het
landschapstype ‘kasteelterrein’ lijken daarom soms willekeurig door huidige tuinen en parken te lopen.
In de huidige situatie hebben die grenzen dus niet altijd meer een logische betekenis. In totaal hebben
we 16 kasteelterreinen in de voormalige gemeente Neerijnen geteld, waarvan er 13 in ‘Kastelen in
Gelderland’ worden beschreven. 11 Daarin ontbreken terreinen in Haaften, Tuil (Den Est) en Varik
(Boschstein), waarvan het vermoeden bestaat dat het eerder gaat om buitenplaatsen in plaats van
middeleeuwse kastelen, en daarnaast een discrepantie tussen kasteel Bleijenburg in Tuil (niet in het
overzichtswerk) en een niet-gelokaliseerd Lievenstein, dat wél in het boek staat, maar niet op de kaart.

11

Jas e.a. 2013
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Figuur 21. Op het terrein van Huis Opijnen ligt nu een begraafplaats (foto: RAAP, 14 november 2019).

Stroomafwaarts langs de Waal vinden we nog de kasteelterreinen Engelenburg, De Poort en Wadestein
in Herwijnen, alsmede kasteel Vuren. Met name van de Engelenburg en De Poort zijn nog
bovengrondse resten in de vorm van grachten aan te treffen. In alle gevallen is er echter nog een
terrein als kasteelterrein voorstelbaar.
Bij de vele kleine kasteelterreinen langs de Linge is in de meeste gevallen boven het maaiveld niets
meer te zien. Markant is nog het reliëf van het kasteel bij Rhenoy. Van andere kasteelterreinen, zoals
bij Beesd en Enspijk, is daarentegen helemaal niets meer te herkennen. Bij Deil zijn alle variaties te
zien: een van twee kasteelterreinen met intacte grachten tot een terrein met geen aanwijzingen tot een
deels bebouwd kasteelterrein in de kern. Van twee kastelen bij Tricht liggen ook de grachten nog open.
Bij De Cloot, nu Vogelensteyn, in de buurt van Spijk is zelfs een structuur uitgegraven waarvan het de
vraag is of dit het oorspronkelijk grachtverloop is. West Betuwe beschikt over een bonte verzameling
aan kasteelterreinen, met nog enkele intacte kastelen en vooral veel terreinen met nog herkenbare
grachten.
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Figuur 22. Het terrein van kasteel Wadestein, waar het omgrachte terrein zelf nog als een verhoogd plateau in het
weiland zichtbaar is (foto: RAAP, 23 september 2020).

Restgeul (rs1r)
Op het moment van bedijking werden enkele meanderbochten van de Waal afgesneden en
binnengedijkt. In sommige gevallen verlandde de loop volledig, waardoor we er weinig tot niets meer
van herkennen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Ophemert, tussen Molenstraat en dijk. In Waardenburg
herkennen we er al wat meer van; daar is de Waal van vóór de bedijking nog duidelijk herkenbaar in de
structuur van het dorp, met de gebogen structuren van de Kerkstraat – Pompstraat – Gasthuisstraat en
de Dorpsstraat – Steenweg. Van open water is daar geen sprake meer, maar de ligging van de
kasteelterreinen in Waardenburg is natuurlijk niet toevallig, op de plek van een vroegere Waalbocht. In
Tuil is de situatie heel anders. Daar is de middeleeuwse Waalbocht nog als natte laagte herkenbaar,
met grienden beplant. De waterplas in het zuiden, tegen de Graaf Reinaldweg, is vermoedelijk van
(deels) natuurlijke oorsprong, en hetzelfde geldt voor de plas tegen de Buitenweg. De plas die wat
verder naar de Bouwing toe licht, is gegraven.
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Figuur 23. De herkenbare natte laagte langs de Buitenweg (foto: RAAP, 14 november 2019).

3.3.2

Kommen

Overgang van kom naar oeverwal, onregelmatige structuur (rs2a)
Echte komgebieden komen in de gemeente West Betuwe vooral ten westen van de lijn GeldermalsenWaardenburg voor.
De grens tussen het gebied met echte komgronden en het gebied waar van aaneengesloten
komgronden geen sprake is, ligt bij de Steenweg -Noord. Daarnaast ligt er een komgebiedje bij Est.
Verder zijn er in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied vooral deelgebieden die we kunnen
karakteriseren als de overgang van kommen naar oeverwallen , met een sterke afwisseling op korte
afstand. Het merendeel heeft een onregelmatige structuur.
Gebieden die we als zodanig kunnen kenschetsen bevinden zich t en noordoosten van Neerijnen, verder
noordelijk ten westen van Est, een groot gebied ten noorden van Heesselt, Varik en Ophemert en een
kleiner gebied bij Tuil. Het historisch grondgebruik laat ook heel fraai deze overgangspositie zien: er
was overwegend sprake van grasland, in afwisseling met akkerland. Tegen de zuidelijke rand kwam
nog wel lintbebouwing voor, zoals bij Neerijnen. Kavels werden van elkaar gesch eiden door sloten,
maar plaatselijk ook wel door randbeplanting. Hoe verder we van de oeverwallen vandaan gaan, hoe
meer de ‘natte karakteristieken’ in de historische situatie gingen overheersen: geen bewoning, sloten
als kavelscheiding en gebruik van de kavels als grasland. Wat verder richting de échte kommen zien
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we nog wat anders verschijnen, namelijk opgaand bos. Waarschijnlijk waren dit aangeplante elzen - of
wilgenbroekbosjes, waaruit periodiek hout werd geoogst (grienden).

Figuur 24. Fruitteelt in dit landschapstype aan de Zijvelingsestraat (foto: RAAP, 14 november 2019).

Evenals de andere binnendijkse landschapstypen is het karakteristieke grondgebruik veel minder aan
deze specifieke gebieden verbonden, onder meer door een verbeterde waterhuishouding. In het grote
overgangsgebied ten noorden van Heesselt domineert het grasland weliswaar nog, maar hebben ook
de akkerbouw en de fruitteelt een plek in het gebied gevonden. Bovendien zijn er nieuwe bedrijven in
het gebied gesticht. Hiervoor werden bestaande wegen verbeterd en nieuwe aangelegd. De
ruilverkaveling Avezaath-Ophemert heeft hierin een rol gespeeld. Daardoor is het verschil met de
oeverwallen minder duidelijk geworden, alhoewel de maat en schaal en de dichtheid aan
fruitboomgaarden nog wel sterk verschillend ten opzichte van de oeverwallen dichter bij de rivier.
De verkaveling is overal in de overgangsgebieden opgeschaald, maar de hoofdstructuur is nog goed
herkenbaar. Kavelrandbeplanting is nauwelijks meer aanwezig; slo ten domineren. Waar bebouwing
aanwezig was, zoals bij Neerijnen, is deze aanwezig gebleven.
Overgang van kom naar oeverwal, strokenverkaveling (rs2b)
Ten westen van de genoemde lijn Geldermalsen-Waardenburg vinden we ook wel
overgangslandschappen, maar dan eerder op de gradiënt van oeverwal naar kom. Het belangrijkste
verschil is dat deze overgangen veel regelmatiger van karakter waren. Hier kwamen dan ook vooral
strokenverkavelingen en enkele blokverkavelingen voor, die in de loop der tijd flink zijn opges chaald
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ten behoeve van landbouwkundig gebruik. Bebouwing kwam er vanouds niet voor, maar tijdens de
ruilverkavelingen zijn er wel bedrijven hierheen verplaatst. Het aantal was echter veel geringer dan in
de daadwerkelijke komgebieden. De belangrijkste land schappelijke verandering is de wijziging van het
grondgebruik. Dat het een overgangssituatie was, zien we op historische kaarten goed aan het
plaatselijk voorkomen van bouwland. Dat bouwland is nu grotendeels verdwenen. Grasland heeft deze
plek ingenomen, plaatselijk met wat fruitteelt.

Figuur 25. Zicht over de overgang tussen oeverwal en kom (voorgrond) en oeverwal (achtergrond) op de kerk van
Asperen, vanaf de Nieuwe Zuiderlingedijk (foto: RAAP, 23 september 2020).

Regelmatig verkavelde rivierkom (rs2c)
Zoals hiervoor al geschetst hebben we ten westen van de lijn Geldermalsen-Waardenburg en nabij Est
te maken met grote aaneengesloten gebieden waar zwaardere komklei aanwezig is , hier en daar wel
onderbroken door kleinere fossiele stroomgordels. De verkaveling ervan vond in de late middeleeuwen
plaats, toen door een gecentraliseerde ontwatering het gebied wat bruikbaarder voor agrarisch gebruik
werd. De structuur is heel regelmatig: binnen elke polder is sprake van een strokenverkav eling, bij de
smalle polders oost-west tussen de afvoerende watergangen, bij de grotere polders als die van
Waardenburg soms ook (min of meer) noord-zuid. De percelen werden vanwege de natte
omstandigheden van elkaar gescheiden door sloten, terwijl her en der grienden stonden waar hout
geoogst kon worden. Opvallend in met name de dorpspolder Waardenburg en ten zuiden van Heukelum
is ook een aantal eendenkooien, die werden ingericht om eenden te lokken en zo te kunnen vangen.
Ook ten noorden van Beesd vinden we ze.
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Figuur 26. Een vogelvluchtperspectief over het komgebied bij Haaften, kijkend naar het noorden in de richting van
Gellicum en Rumpt op de achtergrond, omstreeks 1900. Daar herkennen we de iets hoger liggende oeverwallen, in
gebruik als akker. De afbeelding is een combinatie van het bonneblaadje en het huidige hoogtebestand (AHN3).

Figuur 27. Eenzelfde beeld, maar dan langs de hoger liggende Diefdijk (links), kijkend richting het noordoosten.
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Figuur 28. Ruilverkavelingsboerderij in het komgebied bij Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

Opvallend is, dat sommige delen van de kommen dichter bebost waren dan anderen. Waarschijnlijk
heeft men de natste delen voor de houtteelt via grienden gebruikt, omdat deze als grasland niet
geschikt waren. Het gaat dan om het Lage Veld van Beesd en Rhenoy, het Broek boven Waardenburg
en verschillende komgronden aan weerszijden van de huidige A15/Betuweroute.
Bebouwing was zo goed als afwezig; alleen windwatermolens stonden er aan de Waalzijde, om het
teveel aan water naar de boezemwateren en zo naar de rivieren te kunnen wegmalen. De reden dat
hier molens stonden was ogenschijnlijk dat de Waal hoger lag dan de polders, zoals ook voor de
polders verder stroomafwaarts gold. 12

12

Bijl 1997: 51
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Figuur 29. De open komgebieden, vanouds alleen met windwatermolens (in de spiegel), zijn tegenwoordig ook in
intensiever agrarisch gebruik (foto: RAAP, 14 november 2019).

Het landschap van de rivierkommen veranderde door de eeuwen weinig. Waterstaatkundig werden de
belangrijkste veranderingen in de late middeleeuwen doorgevoerd, en sindsdien wijzigde er op
structuurniveau weinig. In het midden van de 20e eeuw werd dit gebied dan ook wel als één van de
meest achtergebleven gebieden van Nederland beschouwd (zie § 4.2.5). De ruilverkaveling
Tielerwaard-West bracht vooral in dit landschapstype grote veranderingen teweeg. De waterafvoer
werd verbeterd, de grienden ten zuiden van de Linge werden goeddeels gerooid (op een klein
komgrondenreservaat na) en door de kom werd een nieuwe wegenstructuur met daaraan gelegen
boerderijen gebouwd. Tegelijk werden de bedrijven ‘ontmengd’, met een grote invloed op het
landschap. De weidebedrijven vertrokken naar de kom, waardoor de fruitteelt en tuinbouw zich op de
oeverwallen konden uitbreiden. De akkerbouw verdween daarbij goeddeels.
Deze ontwikkeling tekent de huidige komlandschappen. De uitgestrektheid / weidsheid, het grasland en
de natte toestand zijn nog steeds belangrijke kenmerken van het gebied. Nieuw daarin zijn de erven
met bijbehorende stallen, waarbij de vergelijkbare architectuur van de woonhuizen opvalt en bijdraagt
aan de sfeer van het gebied. Ook ‘nieuw’ in het gebied is de wegbeplanting, die – alhoewel spaarzaam
– is toegevoegd langs de evenzo nieuwe wegen als de Meikamp. Dat alles heeft het gebied ingrijpend
veranderd, alhoewel de wijdsheid nog steeds te beleven is.

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[388]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

Figuur 30. De rivierkom van Hellouw vóór de ruilverkaveling, omstreeks 1900 (bron: Chromotopografische Kaart
des Rijks, ca 1900).

Boezem (rs2h)
Bij Spijk ligt tussen kaden de uitwatering naar de Broekse Sluis toe. Dat de kade ooit is doorgebroken
bewijst nog een grote kolk daar. De zone is een nog altijd gave en duidelijke scheiding tussen de
dorpspolders van Spijk en Heukelum. Ook tussen de dorpspolders Herwijnen en Vuren ligt een boezem,
direct naast een zijdwende (Zeiving).
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Figuur 31. De Broekse Sluis aan de uitmonding van de boezem (foto: RAAP, 23 september 2020).

Dijkonderhoudszone (binnendijks) (rs2o)
Bij de Diefdijk als dwarsdijk doet zich de merkwaardige situatie voor dat beide zijden feitelijk
‘binnendijks’ zijn. Daarom hebben we een afzonderlijke categorie voor de binnendijkse
onderhoudszones gemaakt. Hier werd de specie gehaald voor het opwerpen en ond erhouden van de
dijk. We herkennen deze percelen nog perfect aan de verkaveling over vrijwel de hele lengte van de
Diefdijk. De smalle zone bestaat zoals vanouds uit een combinatie van kleine erven, opgaand groen en
percelen grasland.
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Figuur 32. Kleinschalige erven in de dijkonderhoudszone van de Diefdijk (foto: RAAP, 23 september 2020).

Zijdwende (rs2z)
Soms waren zijdwenden niet breder dan een smalle strook grond, in andere gevallen ging het om een
bredere, afwijkend verkavelde strook die twee dorpspolders c.q. systematische ontginningen van elkaar
scheidde. We vinden ze in de gemeente West Betuwe onder de naam Zeiving terug. Er lag een
duidelijke tussen Heukelum en Asperen en één tussen Dalem en Vuren. In de aangepaste verkaveling
zijn deze zijdwendes nog steeds herkenbaar, en ook straatnamen als Zeiving verwijzen ernaar. De
westelijke van de twee is als oostelijke begrenzing van het Lingebos gekozen, waardoor hij
landschappelijk en op kaarten duidelijk opvalt.

3.3.3

Nederzettingen

Gestrekt esdorp (rs3a)
Het meest voorkomende dorpstype in ons onderzoeksgebied is dat van het gestrekte esdorp. De
gangbare theorie daarover is dat deze langgerekte dorpen, soms in een gebogen vorm waarbij het
onderliggende reliëf werd gevolgd, in de Karolingische tijd hun basis vinden. Waardenburg, Neerijnen,
Opijnen en Ophemert worden in elk geval onder deze groep gerangschikt

13

13,

en Haaften en Tuil zijn

Den Uyl 1958; Henderikx 1987; Van Bavel 1999
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vermoedelijk vergelijkbaar. Langs of nabij de Linge zijn ook Meteren, Geldermalsen, Tric ht, Deil,
Enspijk, Beesd, Rumpt, Rhenoy en Gellicum gestrekte esdorpen.

Figuur 33. Zicht op één van de straten van het oude dorp Tuil (foto: RAAP, 14 november 2019).

Kenmerkend voor deze dorpen zijn doorgaans een hoofdstraat onde r een hoek op de dijk, soms
vergezeld van een achterstraat. Vooral bij Waardenburg is dat laatste fraai zichtbaar. De bebouwing lag
als een lint langs deze wegen. Alle dorpen kennen bovendien in aanleg een middeleeuwse kerk, die
soms door waterstaatkundige oorzaken later geheel of gedeeltelijk afgebroken is. Belangrijk voor de
oude dorpskernen is ook de ‘lucht’ tussen of achter de erven. Bij elk huis in een dorp hoorde vroeger
een moestuin, en soms ook een boomgaard of een weitje. Dat leverde voor elk dorp op zijn eigen
manier een kern met een relatief open structuur op. In Varik is dit tussen de twee straten van het oude
dorp nog duidelijk herkenbaar, en ook de kernen van Tuil, Heesselt en Neerijnen zijn door hun beperkte
uitbreiding nog overal met het buitengebied verbonden. Datzelfde geldt voor Haaften, waar de
uitbreiding door de ligging van de dijk alleen in noordelijke richting plaatsvond. De situatie in Opijnen
en deels ook Waardenburg is door de dorpsuitbreiding en aanleg van grote infrastructuur al v eel minder
herkenbaar. Ophemert bekleedt hierin meer een tussenpositie. Ook bij de meeste Lingedorpen is de
structuur met een voor- en achterstraat nog heel duidelijk herkenbaar, zelfs bij het sterk uitgebreide
Geldermalsen. Dat dorp ligt echter eerder parallel aan dan haaks op de dijk.
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Geconcentreerde nederzetting (rs3b)
Bijzonder aan Varik is dat er naast een dorpskern en bebouwing op de oeverwal ook een
geconcentreerde tweede kern voorkomt, namelijk de uitbreiding van het dorp aan de zuidwestzijde. Al
op de verpondingskaart uit 1809 herkennen we hier kleinschalige bebouwing langs een weg haaks op
de dijk (de huidige Grotestraat) en een bebouwingsrij zuidwestelijk daarvan (de huidige Korte Stukken)
(figuur 4.6). In deze nederzetting verrees ook de rooms -katholieke kerk, waarvan de opvolger uit 1879
er nu nog staat en met zijn pastorie als rijksmonument beschermd is. Naar de geschiedenis van dit
‘tweede dorp Varik’ met zijn wel haast planmatige karakter hebben we geen verder onderzoek gedaan,
maar het loont de moeite hier nader naar te kijken. Overigens kwam, net als bij het dorp en in de
aangrenzende oeverwalontginning, ook hier bebouwing langs de dijk voor. Daarvan is een deel nog
overgebleven. De nederzetting waarover we het hier hebben is door een latere inbreiding inmiddels
fysiek met het oude dorp verbonden.

Figuur 34. Een deel van het katholieke ensemble van Varik (foto: RAAP, 14 november 2019).

Brinkdorp (rs3c)
Sterk afwijkend van de andere dorpen is Est, dat niet langs een a ctieve, maar fossiele rivierloop
ontstond. Het dorp ontstond rond een pleinvormige ruimte met uitwaaierende wegen, dat we als een
brink betiteld hebben. Aan deze brink, Dorpsplein geheten, stond en staat de kerk. Het patroon is nog
duidelijk herkenbaar.
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Ook Buurmalsen en Deil hebben we, met hun kruisende wegenpatroon, tot de brinkdorpen gerekend.
Vaak gaat het daarbij om locaties waar de oeverwal ogenschijnlijk zo breed was, dat er ruimte was om
een ‘spinnenweb aan wegen’ te laten ontstaan. Ook bij beide Li ngedorpen is de historische structuur
nog goed herkenbaar gebleven.
Dijkdorp (rs3d)
Vooral op locaties met heel smalle of geen echte oeverwallen groeiden dorpen vooral als lint langs de
dijk uit. Het gaat daarbij om Vuren, Herwijnen en Spijk. Uitzondering op die regel is Acquoy, waar wél
ruimte voor een andere ontwikkeling was geweest, maar waar het dorp toch als een lintnederzetting
langs de dijk is uitgegroeid. De meeste historische dijkdorpen zijn nog goed herkenbaar. In het geval
van dorpsuitbreiding heeft die meestal buiten het lint plaatsgevonden, zoals in Herwijnen en Vuren heel
goed te zien is. Daar zijn nieuwe kernen gebouwd, op afstand van het oude dorp. Acquoy is klein
gebleven met slechts een kleine uitbreiding aan het lint. Hetzelfde geldt voor Spijk.

Figuur 35. Het dijkdorp Acquoij (foto: RAAP, 23 september 2020).

Stedelijke nederzetting (rs3e)
Juist in het westelijke deel, in het grensgebied van Zuid -Holland en Gelderland, zijn twee stadjes
ontstaan. Asperen kreeg rond 1314 stadsrechten van Otto van Heukelum, heer van Asperen. Willem III,
graaf van Holland, trad als diens beschermer op. Aan het stratenplan zien we, dat Asperen een volledig
nieuw ontworpen stad was, in Gelderland bijvoorbeeld vergelijkbaar met Elburg. Het stadje moet de
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trots van de al langer bestaande heerlijkheid Asperen geweest zijn. In het westen van de stad stond het
kasteel van Asperen.
Heukelum kent een heel andere voorgeschiedenis. Al voordat het vóór 1393 van, Otto, heer van
Heukelum. 14 stadsrechten kreeg, bestond het al als kern. Daarop wijst het stratenpatroon: Heukelum is
in feite een stadje dat vanuit een dorpssituatie is doorgegroeid. De heer van Heukelum beloofde in
1414 bijstand aan de graaf van Holland. Ook in dit geval ging het dus om ee n stadje dat de kern van
een heerlijkheid vormde.
In beide gevallen is de historische stedelijke structuur zeer goed bewaard gebleven, inclusief een
aanzienlijk deel van de omgrachting.

Figuur 36. Aaneensluitende lintbebouwing in de binnenstad van Heukelum (foto: RAAP, 23 september 2020).

3.3.4

Secundaire functies

Infrastructuur (rs4a)
Door zijn centrale ligging in Nederland is de gemeente West Betuwe rijk aan doorgaande infrastructuur.
Tot in de 19e eeuw was dat niet zo. De rivieren waren grote belemmeringen voor internationaal
vervoer, en veel routes vanuit het westen liepen eerder naar het oosten dan naar het zuiden.

14

Cox 2005
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Met de aanleg van de spoorlijnen vanaf het midden van de 19e eeuw werd dat anders, gevolgd door de
(voorgangers van de) autosnelwegen in de vroege 20e eeuw. Bij het eerste gaat het om de spoorlijn
Utrecht-Boxtel (1868-1869), om de Betuwelijn vanuit Elst via Geldermalsen naar Dordrecht (1882 -1883)
en om de Betuweroute langs de A15 (2007). Hun verschijningsvorm is vanwege de functie heel
verschillend, van een smalle Betuwelijn tot een volledig uitgebouwde Betuweroute.

Figuur 37. De Betuweroute en A15 doorsnijden de gemeente als een gebundeld lint (foto: RAAP, 23 september
2020).

De autosnelwegen A2 en A15 hebben een zeer verschillende geschiedenis. De Bommelsebrug bij
Zaltbommel werd in 1933 aangelegd, het aansluitende stuk rijksweg 2 waarschijnlijk kort na de Tweede
Wereldoorlog. De A15 werd pas enkele decennia later aangelegd. Waar de A2 het land schap als een
gradiënt doorsnijdt, inclusief een tracé door de dorpen Beesd en Waardenburg, gaan de A15 en de
Betuweroute merendeels door komgebied met een betrekkelijk geringe impact op de vanouds
bewoonde landschappen. Belangrijke neveneffecten van de aa nleg van deze grote infrastructuur, naast
de al genoemde doorsnijdingen en ophogingen, zijn de aanleg van zandwinplassen voor de winning van
noodzakelijk zand en de focus van de stedenbouwkundige ontwikkeling erop. We herkennen dit bij het
bedrijventerreinen bij de Zeiving (Vuren/Herwijnen) en bij Waardenburg, maar ook bij de
zandwinplassen in de kom bij Herwijnen en Enspijk (hergebruikt als recreatiegebied). Geldermalsen
kon door deze ontwikkelingen bovendien uitgroeien tot het formaat dat het nu heeft. Zo kreeg die
grootschalige infrastructuur een heel eigen dynamiek.
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Figuur 38. De nieuwe autobrug, de oude autobrug en de spoorbrug naast elkaar, 2008. Links in beeld herkennen
we het westelijke deel van de Waardenburgse kil (foto: Reformatorisch Dagblad, 17 november 2008).

Jonge bebouwingsschil (rs4b)
Omdat de landschapstypering vooral zinvol is voor het buitengebied, hebben we de uitbreiding van de
bebouwing in de kernen afzonderlijk aangegeven. Bij vrijwel elke kern zijn deze uitbreidingen aanwezig,
bij Geldermalsen en Meteren wel het meest.
Het betreft zowel voor- als naoorlogse bebouwing, die niet nader beoordeeld is binnen het
landschappelijke deelaspect. In de toekomst is het wel mogelijk nadere aandacht te besteden aan het
prestedelijk landschap, d.w.z. het nagaan in hoeverre het oorspronkelijke landschap nog doorschijnt in
de stedenbouwkundige ontwikkeling. Het karteren van dat prestedelijk landschap heeft voor dit
onderzoek niet plaatsgevonden.
Bedrijventerrein (binnendijks) (rs4c)
Bij de infrastructuur hiervoor spraken we al over de bedrijventerrein en hun aansluiting op de grote
infrastructuur. Slechts een enkel kleiner bedrijventerrein, vaak ontstaan uit lokale industrie, past niet bij
die ontwikkeling. We hebben er vanuit een landschappelijk perspectief niet nader naar gekeken.
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Figuur 39. Een duidelijk verband tussen de ligging van grote infrastructuur (weg, spoor) en de situering van de
binnendijkse bedrijventerreinen. Selectie uit de landschappenkaart.

Dijkzone (rs4d)
Onder ‘dijkzone’ verstaan we niet de normale bandijken, die we niet als afzonderlijk landschapstype
hebben onderscheiden. Het gaat hier in de eerste plaats om de Nieuwe Zuiderlingedijk, die als brede
structuur door het landschap loopt en een landschap op zichzelf vormt. De dijk werd als waterkering
tussen Holland en Gelderland in 1809 aangelegd, maar bleek al snel erg zwak. Later kreeg de dijk nog
een functie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan weerszijden van de dijk w erd klei gewonnen, wat
leidde tot de beboste en natte zone die daar nog altijd te vinden is. De dijkzone is een gave structuur
die twee gebieden duidelijk van elkaar scheidt.
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Figuur 40. De Nieuwe Zuiderlingedijk wordt aan beide zijden door bos omsloten (foto: RAAP, 23 september 2020).

Fort (rs4f)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van de Zuiderzee tot aan Loevestein loopt, loopt ook dwars door
de gemeente West Betuwe. De linie diende ter verdediging van West -Nederland tussen de vroege 19e
en het midden van de 20e eeuw. De belangrijkste verdedigingsmethode was de inundatie, waarbij
sluizen en andere kunstwerken zorgden voor een zo goed mogelijke uitvoering. Waar problemen ten
opzichte van een goede inundatievlakte voorzien waren, werden extra verdedigingspunten in de vorm
van forten aangelegd. In de gemeente West Betuwe bevinden zich forten aan de Waal (Fort Vuren),
nabij de Linge (Fort aan de Nieuwesteeg en Fort Asperen), bij de Nieuwe Zuiderlingedijk en aan de
kruising van spoorweg en Diefdijk. De forten zijn goed bewaard gebleven, een deel ervan is
herbestemd. Daarbij moeten we het Fort aan de Nieuwesteeg in het bijzonder noemen, dat onder de
naam Geofort een museum over landmeetkunde geworden is.
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Figuur 41. Entree van Fort Vuren (foto: RAAP, 23 september 2020).

Sport- of recreatieterrein (rs4g)
Na de Tweede Wereldoorlog nam in rap tempo de vrije tijd voor veel mensen toe. Dat leidde ertoe, dat
in een groot aantal dorpen sportterreinen met een meer perman ent karakter van de grond kwamen. Een
balletje trappen in de wei van de lokale boer was daarmee voorbij. De meeste opgenomen sport - of
recreatieterreinen gaan op dat type terug. Daarnaast zijn er recreatieterreinen, bijvoorbeeld rond een
natuurbad in een zandwinningsplas. Het grootste recreatieterrein van de gemeente, dat zelfs nog
uitgebreid gaat worden, is de golfbaan The Dutch in Spijk. Het terrein beslaat vrijwel de volledige
diepte van het komgebied op deze plek. Het ligt weliswaar vrij geïsoleerd in d e gemeente, maar feitelijk
net buiten de stad Gorinchem. Deze golfbaan dient daarmee eerder in de context van die stad gezien
te worden. Enigszins vergelijkbaar is het aangrenzende Lingebos, dat echter al veel ouder is. Het werd
als recreatieterrein in het kader van de Ruilverkaveling Tielerwaard-West aangelegd, en bevat naast
een strandbad ook een bosgebied. Ook dit recreatiegebied ligt ‘voor de poorten van Gorinchem’. De
cultuurhistorische waarde van het Lingebos is lastig te bepalen, en moet eerder vanui t een tuin- of
parkhistorisch perspectief bepaald worden.
Nieuw landgoed (rs4l)
Direct aansluitend aan voorgaande recreatieterrein is het nieuwe landgoed met appartementengebouw
nabij Spijk. Het is een wezensvreemd element in het vanouds open en onbebouwde komgebied, en
daarom vanuit een cultuurlandschappelijk perspectief niet nader beoordeeld.
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Zandwinplas (rs4z)
De laatste te bespreken categorie zijn de binnendijkse zandwinplassen. Eén daarvan ligt direct langs
de A15 en zal in die context zijn aangelegd, een tweede nabij Asperen aan de Nieuwe Zuiderlingedijk.
Deze plas is vermoedelijk pas in de jaren 90 van de vorige eeuw aangelegd. De zandwinplas ten
westen van Heukelum moet vermoedelijk in relatie tot de naastgelegen steenfabriek worden bekeken.
Alhoewel ze enige contextuele landschapsinformatie geven, hebben ze als element weinig zelfstandige
cultuurhistorische waarde.

Figuur 42. De zandwinplas langs de A15 heeft nu een recreatieve functie (foto: RAAP, 23 september 2020).

3.4 Uiterwaarden
3.4.1

Agrarisch landschap

Uiterwaard, in agrarisch gebruik (ru1a)
De uiterwaarden van Waal enerzijds en Linge anderzijds hebben een zeer verschillend karakter. Om
die reden hebben we ze in afzonderlijke landschapstypen ingedeeld. Onder deze categorie heb ben we
de Waaluiterwaarden geplaatst.
De Waaluiterwaarden hebben een lange geschiedenis als agrarisch cultuurland. De uiterwaarden waren
in de eerste plaats heel dynamisch: door rivierverleggingen konden ze eroderen of juist weer
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aanslibben. Nieuwe doorsnijdingen van rivieren kwamen ook voor, waardoor uiterwaarden die eerst aan
de zuidzijde, daarna aan de noordzijde van de Waal kwamen te liggen. Het landoppervlak van sommige
uiterwaarden is vele eeuwen oud, andere uiterwaarden dateren pas van ná de riviern ormalisaties van
de 19e eeuw.

Figuur 43. Delen van de uiterwaard bij Hellouw worden nog agrarisch gebruikt (foto: RAAP, 14 november 2019).

Door de buitendijkse ligging was alleen gebruik als grasland voor het weiden van vee mogelijk, en deze
functie heeft het gebied eeuwenlang gehad. De uiterwaarden kenden veelal een bijzonder
onregelmatige verkaveling, waarbij restanten van oude strangen en nieuwe kavelsloten de scheidingen
tussen percelen vormden. Vaak stond hierlangs beplanting, maar niet overal: soms volstonden ook
sloten.
De aard van de bedijking laat verder zien dat de Waaluiterwaarden in het westen relatief smal waren,
terwijl de oostelijke Waaluiterwaarden soms juist heel breed konden zijn. Deze brede uiterwaarden
vinden we onder meer bij Waardenburg en bij Heesselt. De strangen in die uiterwaarden geven de
genoemde dynamiek van de rivier goed weer (zie kadertekst).
Niet alleen die rivierdynamiek heeft voor continue verandering in de uiterwaarden gezorgd. Ook de
steenbakkerij, eerst met steenovens en daarna op meer industriële schaal met steenfabrieken, heeft de
uiterwaarden door afticheling en het graven van kleiputten sterk veranderd. Ook de fabrieken zelf
werden, op opgehoogde terreinen, in de uiterwaarden gebouwd. Na dat die industrie in de tweede helft
van de vorige eeuw op zijn retour raakte, kwam de zandwinning op, die de kleiputten vaak uitbreidde

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[402]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

tot soms uiterwaardvullende waterplassen. Het overgebleven land werd om ecologische en
waterstaatkundige redenen tot natuurgebied omgevormd. Daardoor is nog maar een beperkt deel van
de agrarisch gebruikte uiterwaarden met die functie bewaard gebleven. In de meeste gevallen gaat het
om grasland, maar ook akkerland komt voor. In een aantal gevallen zorgen die agrarische uit erwaarden
ervoor, dat waardevolle fenomenen als de dijken, forten en oeverzones nog iets van een ‘buffer’
hebben tegen de grootschalige vergraving van de uiterwaarden. In enkele gevallen zijn uiterwaarden
zelfs nog relatief gaaf, inclusief houtopstanden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hierna uitgebreid te
bespreken Rijswaard bij Waardenburg, maar ook de Heesseltsche Uiterwaarden bij Heesselt.

Figuur 44. De smalle uiterwaarden ten westen van Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

De Waal verlegd

De ontwikkeling van de Rijswaard (bij Waardenburg en Neerijnen), voorheen Mattheuswaard, is
bijzonder te noemen, maar geeft tegelijk de dynamiek van het rivierengebied weer. In de 16e
eeuw was er sprake van een uiterwaard die aan de noord- en zuidzijde door de rivier werd
gepasseerd. De noordelijke arm was de hoofdstroom, de zuidelijke was veel kleiner. De huidige
strang was toen dus de feitelijke Waal, en de Rijswaard zat vast aan de (Zaltbommelse)
uiterwaard aan de overzijde.
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Vóór 1641 werd een doorsnijding van de Waal bij Hurwenen gemaakt, waardoor de Rijs - of
Mattheuswaard ook een doorscheuringe kreeg omdat het water nu eenmaal rechtdoor wilde.
Daardoor werd de rivier rond de zuidelijke zijde van de middelwaard steeds belangrijk er. Daar
werd ook een eerste doorgraving gemaakt, vermoedelijk om het water te leiden. In 1653 -1654,
1660 en 1665 werden er kaarten opgemaakt met plannen om de uiter waard volwaardig te
doorsnijden, zodat de noordelijke arm een dode zou worden. Kort daarna moeten de plannen
zijn uitgevoerd. 15
Op de volgende pagina’s wordt deze ontwikkeling in een beeldverslag met historische kaarten
toegelicht. Deze kaarten zijn gedraaid, om het noorden steeds boven te krijgen en de
leesbaarheid daardoor te vergroten.

Figuur 45. De Waardenburgse Middelwaard, 1571. De hoofdstroom van de Waal liep ten noorden van de
middelwaard langs, terwijl langs de zuidzijde een nevengeul liep. De huidige rivier loopt nog zuidelijker dan deze
nevengeul, vlak langs de dijk die we op deze kaart ook zien afgebeeld (bron: Gelders Archief, archief Leenkamer
van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 266A, d.d. 15 -10-1571 (kopie van 02-01-1666)).

15

Gelders Archief, archief Hof van Gel re en Zutphen, inventarisnummer 5522, d.d. 06 -06-1665
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Figuur 46. Doorscheuringe van de Waal door de Mattheuswaard door de doorgraving van de waard bij Hurwenen,
1641 (bron: Gelders Archief, archief Huizen Waardenburg en Neerijnen, inventarisnummer 1066, d.d. 20 -10-1641).
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Figuur 47. Doorsnijdingsplannen uit 1653-1654, met daarop de geprojecteerde doorsnijdingen bij Hurwenen (A) en
de Rijswaard (B). In het westen, voorbij Waardenburg, zien we enkele inlaagdijken (bron: Gelders Archief, archief
Huizen Waardenburg en Neerijnen, inventarisnummer 1071, d.d. ca 1653 -1654).
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Figuur 48. De situatie van de Mattheeuswaard voor de doorsnijding, 1660. Om het noorden boven te krijgen, is de
kaart op zijn kop afgebeeld. Onder zien we de dijk bij Zaltbommel. Rechtsboven is de toen al dode strang, die nog
altijd bestaat, afgebeeld. Deze strang vormt nog een eerdere fase van de Waal. Het noordelijk deel van de
uiterwaard was toen een recent aangewassen zandplaat (bron: Gelders Archief, archief Huizen Waardenburg en
Neerijnen, inventarisnummer 1072, d.d. 27 -09-1660).
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Figuur 49. De geplande doorsnijding van de Mattheuswaard in 1665 (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre
en Zutphen, inventarisnummer 5522, d.d. 06-06-1665).
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Figuur 50. In 1729 werd een kaart opgemaakt van het nieuw ‘aangewonnen’ land in de Rijswaard onder
Waardenburg en Neerijnen. Dit was nodig om de belastingheffing te actualiseren. De verschillende strangen en de
kavelgrenzen zijn nu nog altijd in het landschap herkenbaar (bron: Gelders Archief, archi ef Staten van het Kwartier
van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inventarisnummer 440, d.d. 12 -09-1729).

Beplanting en kavelgrenzen van de uiterwaarden gaan soms ver terug: op een kaart van de Rijswaard
uit 1729 zien we dat er aan de verkaveling in 300 jaar tijd maar in beperkte mate iets gewijzigd is
(figuur 50). Vanwege de rijkdom aan structuren die de genese van de Rijswaard nog weergeven,
hebben we hieraan bijzondere aandacht besteed.
Kenmerkend in de uiterwaarden is een aantal fenomenen, dat we als afzonderlijke landschappen
hebben onderscheiden en waarop we nog terugkomen. Aan het micror eliëf in uiterwaarden is soms de
morfologische genese te herkennen. Floristisch en daarmee historisch -ecologisch van belang zijn de

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[409]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

laagdynamische gebieden, een conclusie die haaks staat op het hoogdynamische karakter van veel
natuurontwikkelingsprojecten. 16 Dergelijke terreinen vinden we in de Rijswaard nog terug.
Een deel van de uiterwaarden is nog relatief jong. De uiterwaard onder de brug bij Waardenburg is
deels van jonge datum, en moet tussen 1729 en 1850 zijn ‘aangewassen’. De smalle uiterwaard van
Heesselt tot voorbij Varik ontstond pas na 1850 als gevolg van bekribbing. Daarvóór was de dijk hier
geruime tijd een schaardijk. Evenals nu waren deze smalle uiterwaarden ook vroeger nauwelijks
verkaveld. Slechts hier en daar scheidde een bomenrij of haag h et ene van het andere deel. Veel ouder
is juist de Kerkenwaard in Haaften, die al vóór de 18e eeuw als zodanig bestond (figuur 51).

Figuur 51. De Kerkenwaard ten westen van Haaften (rechtsonder, in groen) in 1701. Links (oostelijk) daarvan
herkennen we nog een wiel en een schaardijk, waarvoor men toen al plannen had deze terug te leggen. Dat
gebeurde uiteindelijk pas in de 19e eeuw (bron: Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van Nijmegen
(0003), inventarisnr. 550, d.d. 08-07-1701).

Oud nat bos in Waaluiterwaard (ru1b)
Expliciet in de uiterwaarden bij Waardenburg hebben we een aantal oude bossen op kaart
weergegeven, op basis van de constatering dat ze al vóór 1850 ontstaan moeten zijn. Niet alleen
landschappelijk, maar ook vegetatiekundig kunnen hierdoor bijzondere gemeenschappen ontstaan zijn.
Deels gaat het om bosjes op of aan oude killen (zoals oostelijk van de spoorlijn), maar deels ook om
grotere oude boscomplexen die op oudere en recentere aanwassen ontstonden. Ze zullen merendeels
als hakhout zijn beheerd. Het bos ten westen van de autosnelweg vormt een groot relict van wat ooit
een enorm ooibos in de uiterwaarden was. In het bos zijn nog relicten aanwezig van een soort
beddenbouw. Ook elders in de uiterwaarden, en dan met name langs de Linge, komen oude bosjes
voor. Deze liggen echter zo verspreid dat we ze niet als afzonderlijk landschapstype opgenomen
hebben.

16

Mondelinge mededeling prof. dr. K.V. Sykora, W ageningen UR.
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Dijkonderhoudszone (ru1d)
In veel gevallen werd buitendijks specie gewonnen voor onderhoud aan en versteviging van het
dijklichaam. Waar dat buitendijks niet kon, bijvoorbeeld door een strang die strak tegen de dijk lag,
week men naar de binnendijkse zijde uit. Een dijkonderhoudszone kenmerkt zich door u itgegraven
laagtes aan de teen van de dijk, soms nog met herkenbaar reliëf voor het secundair gebruik als griend.
Daarvoor konden soms rabatten worden aangelegd. Een deel van deze zone is daardoor begroeid
geraakt, ook omdat opgaand groen de golfslag van rivierwater tegen de dijk kon dempen. In andere
delen is alleen aan het reliëf het karakter van een onderhoudszone nog te herkennen. Langs de
Lingedijken zijn ze nauwelijks of hooguit impliciet aanwezig, langs de Waaldijk zijn ze duidelijker te
herkennen.

Figuur 52. Het smalle perceel op de voorgrond is de dijkonderhoudszone, waaruit enkele eeuwen geleden specie
voor de dijk werd gehaald (foto: RAAP, 14 november 2019).

Jong groen in de dijkzone (ru1e)
Hiervoor bespraken we al het oud groen in de Rijswaard. Vooral ook daar is in de periode na 1850
nieuw bos ontstaan, vaak langs de strangen. Deze bossen hebben daardoor niet primair een relatie met
de geomorfologie – ze markeren geen oude killen -, maar dragen wel bij aan de groene begeleiding van
dergelijke oude structuren. Ook in lege ruimtes tussen bijvoorbeeld steenfabrieksterreinen en kleiputten
vinden we dergelijke bosjes.
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Uiterwaard Linge, relatief hoog gelegen (ru1h)
Op de meeste plekken is de Lingedijk ooit aangelegd op de over gang van de hoge oeverwal naar de
lage rivieroverstromingsvlakte. Op enkele plekken heeft men ervoor gekozen om de dijk zover
landinwaarts aan te leggen, dat stukken oeverwal van de Linge buitendijks zijn komen te liggen. Die
hogere delen werden agrarisch vaak als bouwland gebruikt, omdat het overstromingsgevaar, zeker in
de zomermaanden, betrekkelijk gering was.
Vaak gaat het daarbij om bochten, waarbij de dijk een rechter tracé volgt dan de rivierloop. Soms
leidde dat op een later moment alsnog tot een doorsnijding van de Linge, zoals bij Gellicum.
Daarentegen zijn bij Geldermalsen twee buitengedijkte oeverwallen als uiterwaard blijven bestaan, wel
met gevolg dat daar – net als binnendijks – soms sprake is van intensief gebruik voor agrarische
doeleinden, juist ook omdat het gevaar van hoogwater hier gering was. Iets minder expliciet is de
situatie in Tricht, waar de uiterwaard bij de oude steenfabriekslocatie ook betrekkelijk hoog ligt.
Door het heel verschillende gebruik is de huidige toestand vanuit cultuurhistorisch perspectief dan ook
heel wisselend te beoordelen. Soms is er sprake van intensief landbouwkundig gebruik, zoals bij vooral
de noordelijke van de twee Geldermalsense uiterwaarden (Prinses Julianaweg e.o.), soms is door een
rivierdoorsnijding zoals bij Gellicum sprake van natuurontwikkeling. Een heel andere positie neemt een
hoger stuk uiterwaard bij Enspijk in: dit kleine gebiedje is precies door de A2 in tweeën gedeeld.
Uiterwaard Linge, relatief laag gelegen (ru1i)
Verreweg het grootste deel van de Lingeuiterwaarden hebben we onder deze categorie geplaatst. Het
gaat in vrijwel alle gevallen om uiterwaarden van beperkte breedte, hooguit zo’n 200 meter. Slechts op
enkele plekken zijn ze breder, vooral waar er dus ook nog hogere gronden in de uiterwaarden lagen
(zie hiervoor), namelijk bij Gellicum, Enspijk, Tricht en Geldermalsen. Het grondgebruik bestond
historisch gezien vooral uit grasland, maar op de hogere delen lagen, vooral in het oostelijk deel, bij
Tricht, Buurmalsen en Geldermalsen, ook wel boomgaarden. Plaatselijk lagen daar ook boerderijen,
zoals Groot Westerhout bij Geldermalsen. Ook steenfabrieken lagen op wat hogere terreinen in deze
uiterwaarden. Verder westelijk lagen de uiterwaarden lager en waren ze vaak ook smaller. Daardoo r
moest er meer water door een beperkter stroombed en konden de uiterwaarden, behalve als grasland,
alleen nog maar als griend gebruikt worden. De vele bosjes in de uiterwaarden ten westen van Tricht
hebben dan ook die functie gehad.
De uiterwaarden van de Linge zijn betrekkelijk goed bewaard gebleven. Van grootschalige fruitteelt of
vergraving is, behoudens ten oosten van Tricht en in het westen bij Spijk, eigenlijk geen sprake. Het
grondgebruik is nog heel herkenbaar, en soms is zelfs het historisch relië f nog goed zichtbaar. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de rabattenstructuur in de uiterwaard tegenover Asperen en in de uiterwaard
van Munnike Hill. In een enkel geval is een uiterwaard afzonderlijk bekaad, zoals de Spijksche Waard.
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Figuur 53. De Lingeuiterwaarden ten westen van Rumpt (foto: RAAP, 23 september 2020).

Buitengedijkte oeverwal, met bewoning (ru1m)
In veel gevallen is het gelukt om de gebieden rond dorpen te verdedigen tegen het water, en de dijken
steeds maar weer te versterken en te verbeteren. De opvallende landschappelijke ligging van
bijvoorbeeld Haaften, Opijnen en Heesselt is aan deze inzet in het verleden te danken. Op één plek
werd uiteindelijk toch een flink deel van het binnendijkse land met het dorp opgegeven, e n dat was in
Tuil. De reden daarvoor was de aanleg van de spoorbrug over de Waal; het water moest goed kunnen
wegstromen, ondanks de bottle neck die de brug ging vormen. Opvallend genoeg was men hier in 1701
al mee bezig: tussen Tuil en Haaften werden er toen twee varianten voor een inlaagdijk voorgesteld,
een vergaande en een minder vergaande, om de schaardijk te ontlasten. Een bocht in de dijk in de
situatie van 1832 doet vermoeden dat hier inderdaad een inlaag is gelegd, en wel de minst vergaande.
De wielen waren toen althans niet buitengedijkt.
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Figuur 54. De buitengedijkte stroomrug, waar eertijds de zuidelijke helft van het dorp Tuil lag (foto: RAAP, 14
november 2019).
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Figuur 55. Detail uit de hiervoor al afgebeelde kaart van de Kerkenwaard te Haaften, met gestippeld twee varianten
voor een dijkteruglegging (bron: Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van Nijmegen (0003),
inventarisnr. 550, d.d. 08-07-1701).
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Figuur 56. Tuil zoals het werd opgemeten door de landmeters van het kadaster, kort voor 1832 (bron: HisGIS
Gelderland).
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Figuur 57. Dezelfde kaartuitsnede, maar nu zo’n 70 jaar later op de Chromotopografische Kaart des Rijks. De
buitengedijkte delen van het dorp zijn grotendeels als bos in gebruik, en er is een ‘Veerbogt’ aangelegd (bron:
Topografische Dienst).

Buitengedijkte oeverwal, zonder bewoning (ru1n)
Bij Rumpt is een deel van de oeverwal buitengedijkt toen daar een gat in de dijk hersteld moest
worden. Dat gat was ontstaan bij een dijkdoorbraak, wat hier ook twee wielen opleverde. Doordat de
nieuwe dijk aan de binnendijkse zijde van de twee wielen werd aangelegd, werd feitelijk een deel van
het binnendijkse gebied opgegeven. Op een verandering van uitsluitend gebruik als grasland naar
gebruik als gras- en bouwland na is er aan het gebied weinig veranderd. De kolken met hun
randbeplanting zijn gaaf bewaard gebleven, en in de verkaveling is zelfs nog herkenbaar waar de oude
dijk ooit gelopen moet hebben.
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Figuur 58. Als gevolg van dijkdoorbraken is een deel van de oeverwal ten noordwesten van Rumpt buitengedijkt.
De twee kolken zijn nog aanwezig (foto: RAAP, 23 september 2020).

Kasteelterrein (buitendijks) (ru1q)
Van alle kasteelterreinen in de gemeente West Betuwe hebben we er één kunnen aanwijzen die zich
buitendijks bevond, namelijk Frissestein bij Herwijnen. De grachten van het kasteeleiland zijn nog
duidelijk herkenbaar. Ook de omliggende boomgaarden zijn nog aanwezig. De belangrijkste
verandering is het naar buiten verleggen van de bandijk door middel van de aanleg van een ‘groene
dijk’, waardoor een deel van de boomgaarden en de aangrenzende boerderijen binnendijks zijn komen
te liggen. Het geheel ademt door de vele bomen echter nog steeds veel historie.
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Figuur 59. Het beplante kasteelterrein van Frissestein (foto: RAAP, 23 september 2020).

Zone van gedempte kil / strang (ru1v)
Een deel van de killen werd in de afgelopen eeuwen gedempt of verlandde. Het meest expliciete
voorbeeld daarvan is het verlengde van de kil bij Waardenburg op de plek waar de beide bruggen
werden aangelegd, alsmede het westelijke verlengde daarvan. Tussen beide bruggen ligt, tegen de dijk
uiteraard, nog een klein restant. Om de context daarvan te tonen hebben we deze legenda -eenheid
opgenomen.
Op historisch kaartmateriaal uit 1729 zien we overigens dat het patroon van killen ooit nóg groter was.
In wat we hier als oud bos hebben weergegeven, het lang gerekte bosje ten oosten van de spoorbrug

17,

verloopt in de ondergrond ook nog een soortgelijke kil, die in het verlengde daarvan zelfs nog doorliep.
Een andere kil lag wat verder naar het oosten, westelijk langs het pad naar het erf in de uiterwaard. 18
Kil / strang (ru1w)
Op enkele plaatsen, vooral langs de Waal maar ook op één plek langs de Linge, vinden we oude
geulen in de uiterwaarden: relicten van oude rivierarmen. In veel gevallen vormen ze fossielen uit een
periode dat de Waal of Linge nog een andere loop volgde. Kenmerkend voor killen of strangen zijn de

17
18

Dit bos is onlangs gedeeltelijk gerooid in verband met het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat.
Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inventarisnr. 440, d.d. 12 -09-1729
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langgerekte, gebogen structuur, zonder aanvullende vergravingen, en de landschappelijke positie ervan
in het dynamisch rivierenlandschap. Vaak vinden we rond deze killen nog oude (ooi)bossen.

Figuur 60. Buitendijks bij Waardenburg vinden we nog een fraaie kil, met daarachter een griend. Op de
achtergrond zien we de Waalbrug die Waardenburg met Zaltbommel verbindt (foto: RAAP, 14 november 2019).

Tussen Zennewijnen en Ophemert ligt de kil tegen het oudhoevig land: dat deel van de stroomrug dat
het afgelopen millennium niet door de rivierstroom aangetast is. Opvallend is dat men in sommige
gevallen de dijk bij de bedijking direct tegen zo’n oude rivierarm heeft gelegd, waardoor deze feitelijk
vanaf het begin een schaardijk vormde. Soms ook heeft men enig land tussen de kil en de latere dijk
laten bestaan, zoals bij Ophemert. Bij Waardenburg en Neerijnen vormt de kil een fase in een lang
proces van het opschuiven van de rivier naar het zuiden: aan de dorpsvorm van Waardenburg is nog te
herkennen dat ook hier de rivier vóór de bedijking een bochtige structuur in het landschap heeft
achtergelaten. De kil bij Waardenburg verloor zijn functie toen omstreeks 1650 de uiterwaard hier werd
doorsneden en de tegenwoordige Waalloop ontstond. Bij Tuil tenslotte, zoals we zagen, is een oude
rivierloop binnengedijkt. Bij Spijk is de oude Lingemeander gebruikt voor de uitwatering van de Broekse
Sluis, terwijl een middelzand (?) in de Linge, de Spijksche Waard, daar door middel van een kade aan
het oude land is vastgemaakt.
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3.4.2

Nederzettingen

Dijklint (ru3a)
Langs een deel van de dijken is de buitendijkse bebouwing in het verleden bij dijkverzwaringen
afgebroken. Op andere plekken bestaat deze nog of is deze zelfs uitgebreid. Zulke plekken vinden we
vooral in het westelijke deel van de Waaluiterwaarden en langs het centrale en oostelijke deel van de
Lingeuiterwaarden. In veel gevallen gaat het om linten die direct tegenover de binnendijkse historische
dorpskernen liggen. Dat zien we onder meer bij Buurmalsen, T richt, Deil, Enspijk, Beesd, Gellicum en
Acquoy. Op andere plaatsen zijn het uitgestrekte linten, zoals bij Herwijnen. De dijklinten bevatten,
daar waar ze nog bestaan, veel historische bouwsubstantie en geven de dijken ter plaatse een intiem,
historisch karakter.

Figuur 61. Het buitendijkse dijklint van Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

3.4.3

Secundaire functies

Bedrijventerrein (buitendijks) (ru4b)
Op diverse plaatsen in de gemeente West Betuwe zijn buitendijks bedrijventerre inen ontstaan.
Steenfabrieksterreinen rekenen we daaronder niet, vanwege hun sterke relatie met het landschap.
Soms is een steenfabrieksterrein doorgegroeid tot een niet -grondstofgebonden industrie; die plekken
vallen wel onder dit type.
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Buitendijkse bedrijventerreinen zijn bijzonder, vooral omdat vanwege de waterstanden bouwen in de
uiterwaarden ingewikkeld was/is en ook ontmoedigd werd. Desondanks ligt in de Kerkenwaard bij
Haaften een bedrijventerrein, met een eigen haven. Vanouds stond hier alleen een s teenoven, maar die
was vóór de Tweede Wereldoorlog al verdwenen. De uiterwaard was toen uitsluitend in agrarisch
gebruik. Om erosie te voorkomen was er vóór 1923 langs deze uiterwaard een zogenaamde lei - of
langsdam aangelegd, waarop kribben aansloten. Vóór 1977 startte de ontwikkeling van een industrieof bedrijventerrein in de Kerkenwaard; de Hertog Karelweg werd nieuw aangelegd. De huidige dijk blijft
daar als primaire waterkering functioneren. 19

Figuur 62. Het buitendijkse bedrijventerrein bij Vuren (foto: RAAP, 23 september 2020).

De daarbij aangelegde haven, ontstaan in de jaren 60 door graven/baggeren van ophoogzand voor het
industrieterrein, was via een opening vlakbij het dorp verbonden met de Waal. De haven werd in 198 5
geopend; vóór 1993 werd deze verbinding naar het oosten verlegd en de westelijke gedicht. De haven
was daadwerkelijk bedoeld voor het industrieterrein, maar werd sinds de aanleg vrijwel uitsluitend als
overnachtings- of uitwijkhaven gebruikt. Een modernisering van de haven is gaande.
Kleinere bedrijventerreinen bevinden zich in Vuren, waarvan er zeker één, aan de weg Steenfabriek,
vanuit een steenfabriekslocatie is gegroeid. De andere, een langgerekte zone langs de Waaldijk, heeft
zich eveneens ontwikkeld vanuit een steenfabriek, met de naam Loevestein. Het is nu een grote
kalkzandsteenfabriek zonder lokale winningslocaties en met weinig (landschappelijke) kenmerken van

19

Berichtgeving rondom Bestemmingsplan Kerkewaard, 2018; Algemeen Dagblad, 24 augustus 2019
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een oude steenfabriek. De aanwezigheid van de steenfabriek heeft ook geleid tot de ontw ikkeling van
een kleinschalig bedrijventerrein binnendijks.
Langs de Linge vinden we buitendijkse bedrijventerreinen naast de historische kern van Asperen,
eveneens ontwikkeld op de plek van een vooroorlogse steenfabriek. Een vreemde eend in de bijt is het
buitendijkse bedrijventerrein De Watermolen ten westen van Geldermalsen. Hier lag al in de late 19e
eeuw een suikerfabriek, waarnaast later de veiling tot stand kwam. Binnendijks kwam de daaraan
verwante conservenfabriek tot ontwikkeling, wat leidde tot e en bedrijventerrein direct aan het spoor.
Aan de overzijde van het spoor kwam direct aan de Linge na de Tweede Wereldoorlog een
rioolwaterzuiveringsinstallatie tot stand, die we ook als bedrijventerrein hebben aangemerkt. Ten
oosten van de historische kern van Geldermalsen ten slotte ontstond rond de Tweede Wereldoorlog
een eerste fabriekscomplex aan de Linge, aan de Rijnstraat. Dat vormde de basis voor een verdere
uitbreiding in oostelijke richting. Die eerste fabriek werd enkele jaren geleden afgebroken t en behoeve
van de bouw van appartementen, maar het bedrijventerrein verder oostelijk is gebleven.
Jonge bebouwingsschil (buitendijks) (ru4c)
Buitendijks bouwen was vanwege de waterstaatkundige situatie altijd heel risicovol. Dat kon alleen na
voldoende ophoging van het terrein, voor een eerdere functie (een steenfabriek) of speciaal voor de
woningbouw zelf. De grootste buitendijkse woonlocatie bevindt zich oostelijk van het centrum van
Geldermalsen, deels op de plek van reeds afgebroken fabrieken (zie hierv oor). Voor een belangrijk
deel gaat het echter weldegelijk om huizenbouw op voorheen nog niet bebouwd terrein. Men is daar al
vóór de Tweede Wereldoorlog beginnen met een verkaveling met vrijstaande huizen langs straatjes, na
de oorlog uitgebreid met rijwoningen. Hoe verder naar het oosten, hoe moderner de
stedenbouwkundige structuur werd (van een traditionalistische naar een deels open verkaveling). In de
laatste twee decennia is men een aantal bedrijfslocaties gaan ontwikkelen tot appartementen, tussen
deze oudere wijkjes en de Linge.
Een tweede buitendijkse woningbouwlocatie bevindt zich in de Gaalwaard bij Vuren, naast een oud
steenfabrieksterrein. De dijkbebouwing is hier na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk uitgebreid tot een
kleine woonstraat met aanvankelijk een diversiteit aan huisjes, en in de laatste decennia vrijstaande
villa’s.
Een derde woonstraatje in de uiterwaarden is de Pieterswaard bij Herwijnen, op een oud
steenfabrieksterrein. Een smalle rand van de wijk hebben we op de kaart afgesneden om te kunnen
tonen waar de vroege haven van de steenfabriek heeft gelegen.
Haven (ru4h)
Bij Heesselt en Opijnen waren de hoogwatervrije steenfabrieksterreinen via een haventje met de rivier
verbonden. Van de resterende delen van deze haventjes – bij Opijnen lijkt een deel gedempt – hebben
we een afzonderlijk landschapstype gemaakt. Datzelfde geldt voor de haven van Tuil, na de
dijkverlegging in de 19e eeuw als veerhaven aangelegd.
De haven in de Kerkenwaard bij Haaften was ooit bedoeld voor de ontsluiting v an het enige
bedrijventerrein in de uiterwaarden van het onderzoeksgebied, maar is sinds 1986 bestemd als
overnachtingshaven (zie hiervoor onder ‘bedrijventerrein’).
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De haven bij de steenfabriek in de Pieterswaard bij Herwijnen is grotendeels gedempt, waar door
uiteindelijk de huidige woonstraat daar ontwikkeld kon worden.
De enige meegenomen haven aan de Linge is de oude veerhaven in een vroegere meanderbocht, die
sinds de jaren 70 als jachthaven is ingericht en daarvoor flink is verbreed. Het resterende deel van de
meanderbocht liep langs de huidige rotonde en via de parkeerplaats terug naar de Linge. Waarschijnlijk
is het resterende deel van de meanderbocht ter plaatse van de parkeerplaats in de jaren 60 gedempt.
De doorsnijding van de Linge, waardoor de meander een dode arm werd, en de aanleg van het
Lingepark op de afgesneden uiterwaard dateert van vóór 1957, vermoedelijk rond 1940.

Figuur 63. Het haventje van de steenfabriek van Opijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

Infrastructuur (ru4i)
Hiervoor verwijzen we naar legenda-eenheid rs4a.
Complex van kleiputten (ru4k)
Zoals hiervoor al opgemerkt liggen er plaatselijk in de uiterwaarden van de Waal, waar de meeste
steenfabrieken stonden, complexen van kleiputten, die werden gegraven om de vaak dichtbij gelegen
steenfabrieken van grondstoffen te kunnen voorzien. Dikwijls liggen ze nog relatief goed herkenbaar in
het landschap, plaatselijk van groen voorzien en soms ook geïsoleerd. Ze zijn echter nadrukkelijk een
onderdeel van een breder landschap: het landschap van de steenindustrie. Herkenbare putten vinden
we op twee locaties bij Herwijnen (Benedenwaard en Bovenwaard), bij de steenfabriek van Hellouw
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(Crobsche Waard), in de Rijswaard bij Waardenburg, bij de steenfabriek va n Opijnen, in de
Heesseltsche Uiterwaarden en bij Ophemert. Ze worden vaak gekenmerkt door een beperkte
hoeveelheid opgaand groen, een teken dat er ‘recent’ nog klei (of in een later stadium: zand) gewonnen
is.

Figuur 64. Een kleiput naast de voormalige fabriek in Opijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

Complex van kleiputten, met natuurontwikkeling (ru 4l)
Onder invloed van de groeiende natuurbeweging nam in de late 20e eeuw de wens toe om een deel
van de kleiputten een ‘natuurlijker karakter’ te geven, hetgeen vaak neerkomt op een ruiger beeld.
Soms werd daarbij nog extra grond verzet. Het belangrijkste voorbeeld is het natuurgebied van de
Varikse Plaat, waar overigens ook een kil in is ingepast. Doorgaans strak vormgegeven kleipu tten
werden vergraven tot natuurlijk ogende waterpartijen. Ook delen van de Crobsche Waard lijken buiten
gebruik gesteld te zijn, al is daar de vraag in hoeverre er sprake is van actieve natuurontwikkeling of
meer van natuurlijke opslag in een niet meer voor productiedoeleinden gebruikt landschap.
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Figuur 65. Kleiwinningsputten met natuurontwikkeling bij Ophemert (foto: RAAP, 14 november 2019).

Uiterwaard Linge, met natuurontwikkeling (ru4m)
Met name in het laagste deel van de Lingeuiterwaarden bij Spijk, waar de landbouw nauwelijks meer
een functie heeft en delen van de uiterwaarden ten behoeve van grondstoffenwinning al zijn
weggegraven, worden uiterwaarden als natuurgebieden beheerd. Daarbij is, vooral langs de
Zuiderlingedijk, de oude verkaveling en de afwisseling tussen grasland en opgaand groen nog wel goed
herkenbaar gebleven. Een negatief aspect is de verruiging en verbossing van de voormalige grienden,
die daardoor in het landschap nauwelijks meer herkenbaar zijn. Bijzon der is het feit dat de
strokenverkaveling hier onder de dijk verder loopt: de verkaveling is er ouder dan het dijktracé.
Alleen op locaties bij voormalige winningsplassen, zoals westelijker tegenover Arkel en oostelijker bij
de Koornwaard zien we natuurontwikkeling die losstaat van de historische landschapsstructuur.
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Figuur 66. De voormalige buitendijkse grienden bij Spijk zijn opgenomen in een natuurontwikkelingsproject (foto:
RAAP, 23 september 2020).

Uiterwaard, met natuurontwikkeling (ru4n)
Naast een enkel complex met kleiputten waar natuurontwikkeling een belangrijke stempel op het gebied
heeft gedrukt, zien we dit ook terug in enkele Waaluiterwaarden die ‘aan de natuur zijn teruggegeven’:
er wordt niet gestuurd op specifieke vegetaties, maar het zelfstandig verlopen van natuurlijke
processen staat voorop. Van de historische structuur van het gebied is daardoor vaak buitendijks niets
meer te herkennen, met uitzondering van de kribben die op de rivieroever nog altijd aanwezig zijn.
Voorbeelden herkennen we in de Crobsche waard bij Hellouw (alhoewel niet zeker is of dit bewuste
natuurontwikkeling is) en in de uiterwaard bij Ophemert en Varik.
Parkaanleg in uiterwaard Linge (ru4p)
Twee stukken uiterwaard bij Geldermalsen zijn, onder invloed van de zich ontwikkelende kern, als park
ingericht. In de eerste plaats geldt dat voor het Lingepark, dat – zoals we hiervoor al schreven –
waarschijnlijk werd aangelegd toen de bocht in de Linge bij Geldermalsen werd afgesneden en toen
nog het plantsoen ‘Achter ’t Veer’ werd genoemd. In 2012-2013 werd het park opgeknapt en in
Lingepark omgedoopt. 20

20

https://www.hkwb.nl/archief/geschiedenis -geldermalsen/geldermalsen/geldermalsen-achter-het-veer/
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Toen in de jaren 70 de veerhaven in de meanderbocht als jachthaven werd aangelegd, was het
naastgelegen stuk uiterwaard nog als boomgaard in gebruik. In 1976-1977 volgde onder leiding van de
Heidemij de omvorming van deze boomgaard tot een reliëfrijke heemtuin ’t Zand, ook wel
recreatiegebied genoemd, waar de nadruk lag op typisch Betuwse bomen en struiken, en waar ook een
kippenren met Betuwse kippenrassen was. Na enige periode van verval is de heemtuin inmiddels weer
opgeknapt. 21
Steenfabrieksterrein, hoogwatervrij (ru4s)
Al eeuwen geleden begon men vooral langs de Waal, maar in mindere mate ook langs de Linge, met
het bakken van stenen. Dit gebeurde doorgaans in kleine veldovens. Naarmate de tijd verstreek werd
de productie steeds meer een industriële bezigheid. Op kunstmatig opgehoogde terreinen verrezen
steenfabrieken, die een aanzienlijk deel van de 20e eeuw het aanzicht van het rivierenlan dschap
bepaalden en velen een bestaan gaven.

Figuur 67. Op de achtergrond is de enige nog bestaande steenfabriek in het onderzoeksterrein zichtbaar. Daarvóór
ligt een zandwinningsplas (foto: RAAP, 14 november 2019).

Fabrieksterreinen hebben we aangegeven bij Heesselt (bebouwing grotendeels verdwenen), bij Opijnen
(bebouwing deels nog aanwezig), bij Hellouw (bebouwing nog aanwezig), bij Herwijnen (2x), bij Vuren,
bij Spijk, bij Heukelum en bij Deil. Er waren meer steenfabrieken, m aar in een enkel geval is voor een

21

Reformatorisch Dagblad, 5 mei 1977 en 4 januari 1979
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andere typering gekozen, zoals bij een tweede steenfabriek in Vuren, die we als buitendijks
bedrijventerrein (ru4b) hebben opgenomen.
Landschappelijk bestaat er vrijwel altijd een herkenbare relatie met de winningsputten voor klei, zoals
naast de steenfabriek van Opijnen. Samen vormen zij, mits herkenbaar, historische ensembles in het
rivierenlandschap met een belangrijke sociale en herinneringsfunctie. Daarnaast zijn er, in een eerdere
fase van de geschiedenis, steenovens langs de rivier geweest. Deze hadden een veel beperkter
ruimtebeslag en hebben we niet als afzonderlijk landschapstype opgenomen.
Op slechts enkele steenfabrieksterreinen is nog historische bebouwing van de vroegere steenfabriek
aanwezig, zoals bijvoorbeeld in Vuren. Het merendeel kent jongere bedrijfsbebouwing of ligt braak.
Zandwinplas (ru4z)
Resultaten van een heel andere industrie zijn de buitendijkse zandwinplassen, die werden gegraven om
grondstoffen voor de bouw en de infrastructuur te verkrijgen. D oordat de toepassing vaak niet lokaal
was (in tegenstelling tot de binnendijkse zandwinplassen, waar het transport problematischer was) , was
aantakking op een transportsysteem wenselijk. Daardoor hebben de meeste zandwinningsplassen,
zoals hier ook bij Heesselt, een open toegang tot de rivier. Vanwege de betrekkelijk geringe lokale
betekenis is de cultuurhistorische waarde veel lager dan die van de kleiputten, waar een verhaal
omheen hangt. Relevant is wel dat veel waterpartijen die onder een andere legenda -eenheid zijn
opgenomen, zoals kleiputten en havens, secundair of juist van oorsprong ook als zandwinplas gebruikt
zijn. Zo is de huidige overnachtingshaven in de Kerkenwaard bij Haaften ooit als zandwinplas
aangelegd. Het merendeel ligt langs de Waal, maar bij Spijk en Heukelum, waar ooit steenfabrieken
stonden, liggen ook nog zandwinplassen.

3.4.4

Sterk veranderd gebied

Verzwaard dijktalud (talud)
Langs de dijk bij Opijnen heeft men het dijktalud extra verstevigd. We hebben deze zone als een
afzonderlijke eenheid op kaart gezet.
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Figuur 68. De zware dijk bij Opijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

Bruggenhoofd (hoofd)
Tussen 1966 en 1977 is onder de brug bij Waardenburg een terrein tussen twee kribben aangelegd,
waarvan de functie niet helemaal duidelijk is. Mogelijk speelt dit terrein een rol in de bereikbaarheid
van delen van de brug.

3.4.5

Water

Rivierloop (W)
De loop van de Waal maakt een integraal onderdeel uit van de landschappen binnen de voormalige
gemeente Neerijnen. Door de eeuwen heen heeft men steeds geprobeerd de rivier met zijn eigen
grillen onder controle te krijgen, bijvoorbeeld door meanders te doorgraven , door kribben aan te leggen
of (reactief) door de dijk terug te leggen in het geval de rivier een schaardijk dreigd e te ondermijnen.
De aanleg van het Pannerdens Kanaal in 1706 zorgde ervoor, dat de Waal in plaats van 90% nog maar
zo’n 66% van het water uit de Duitse Niederrhein kreeg. 22 Met de centralisering van het gezag na de
Franse Tijd en de oprichting van Rijkswaterstaat werd de verbetering of normalisering van de rivierloop
veel integraler aangepakt. Vooral vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd de rivier met zijn vele
zandbanken gestroomlijnd en de oevers verstevigd, een vervolg op de eerdere tendens om overlaten te

22

Bijl 1997: 40
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gebruiken. 23 Die normalisering werd na de watersnood van 1861 in gang gezet, maar het duurde lang
voor men met het werk gevorderd was. Pas in 1895 was men met de ‘eerste ronde’ klaar.

Figuur 69. De druk bevaren Waal bij Hellouw (foto: RAAP, 14 november 2019).

In 1872 lagen er nog slechts enkele kribben die zelfs ‘met name’ bekend waren, terwijl drie decennia
later de Waaloever volledig bekribt was. Dat leverde een rivier met een eenduidige stroomdraad op.
Plaatselijk, zoals onder de Waalspoorbrug, werden ook lei- of langsdammen aangelegd. Die ingrepen
vormen het kader voor de huidige oeverlijnen van de Waal.

23

Bijl 1997: 142
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Figuur 70. Recente luchtfoto van de bekribde Waal bij Varik.
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Figuur 71. Kaartbeeld uit 1706, met midden in beeld een droge zandbank in de Waal voor Heesselt, en rechtsonder
een Middelweerd (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen (0124), inventarisnr. 5719, d.d. 30 -091706).

De Linge was als kleine rivier veel ogenschijnlijk minder onderhevig aan grootschalige transformaties.
Toch komen we die landschappelijke dynamiek in de geschiedenis wel tegen. Al in 1304 werd de Linge
bij Tiel afgedamd, en werd daarna gevoed door de Lingeweteringen vanuit de Neder - en Overbetuwe.
Daarmee werd de Linge zeer belangrijk voor de afwatering van het bovenstrooms gelegen gebied, waar
weteringen op uitkwamen.
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Vroeger kende de Linge een levendige transportfunctie voor de dorpen, en kleine schepen kunnen ook
nu nog over de Linge tussen Buren en Gorinchem varen. Daarvoor is de rivier plaatselijk aangepast.
Met name in de 20e eeuw werden enkele bochten afgesneden, zoals de hiervoor besproken bocht bij
Geldermalsen waarover de brug met de Rijksstraatweg ging en de bocht bij Acq uoy (vóór 1958). Deze
ingrepen waren een uitkomst van de werkzaamheden van de Lingecommissie, die in 1927 hun rapport
presenteerden, dat werd gepubliceerd door de Betuwsche Kanaalvereeniging. Zowel de
waterstaatkundige als de logistieke problemen lagen aan de basis van deze werkzaamheden.

3.5 Waardering
Op basis van de in § 2.2.2 beschreven methodiek is het cultuurlandschap binnen het onderzoeksgebied
gewaardeerd. Per waarderingsklasse volgt hierna een korte beschrijving.

3.5.1

Zeer hoge waarde

Een zeer hoge waarde is toegekend aan gebieden die een zeer lage snelheid van veranderingen
hebben, en daardoor in de afgelopen 70 tot 100 jaar maar in heel beperkte mate veranderingen hebben
ondergaan.
De hoogste waarderingsklasse vinden we hoofdzakelijk terug in delen van de uiterwaa rden van Waal
en Linge, op goed bewaarde buitenplaatsen en op een enkele locatie in de komgebieden. Ook de
Nieuwe Zuiderlingedijk en de nabijgelegen Zeiving hebben we als zodanig aangemerkt. Buitenplaatsen
waar deze waarde geldt zijn onder meer Waardenburg/Neerijnen en Mariënwaerdt. In de uitgestrekte
kommen heeft vooral het komgrondenreservaat bij knooppunt Deil deze waarde. Dat geldt ook voor de
beboste kommen ten oosten van de Diefdijk en de strook langs de Diefdijk zelf.

3.5.2

Hoge waarde

Een hoge waarde is toegekend aan gebieden die in de laatste 70 tot 100 jaar maar in heel beperkte
mate veranderingen hebben ondergaan en waar dus de hoofdstructuur van het gebied nog goed
afleesbaar is, óf waar weliswaar (ingrijpende) veranderingen hebben plaatsgevonden, maar die een
zichtbaar relevante waarde hebben toegevoegd. Dat laatste geldt heel specifiek voor het grote
komgebied, waar de ruilverkaveling Tielerwaard-West een heel nieuwe structuur aan toegekend heeft
zonder dat de wijdsheid van de kom daarbij verloren geg aan is.
Een zeer groot deel van de gemeente West Betuwe valt onder de klasse ‘hoge waarde’. Dat heeft er
vooral mee te maken dat de uitgestrekte komgebieden onder die waardering vallen. Ze hebben hun
wijdsheid behouden, en waar ze uiteraard door de ruilverkavelingen wel kwaliteiten hebben verloren,
hebben ze die in de vorm van een karakteristiek agrarisch wederopbouwlandschap ook weer
teruggekregen. Ook grote delen van de oeverwallen hebben we onder deze categorie gerekend.
Weliswaar is de structuur ten dele opgeschaald, maar de hoofdlijn is nog herkenbaar. Alleen in
gebieden met de meest intensieve vorm van fruitteelt is de waardering soms lager uitgevallen.
Buitendijks gaat het om uiterwaarden die niet meer helemaal gaaf zijn, maar voor een belangrijk deel
toch nog goed herkenbaar, ofwel aan het agrarisch gebruik, of aan de sporen van de vroegere
kleiwinningsindustrie. Soms is ook een historisch fabrieksterrein hieronder geschaard. In een aantal
gevallen is dan niet het gebouw waardevol, maar wel de herkenb aarheid van de historische functie in
combinatie met landschappelijke verschijnselen van kleiwinning.
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3.5.3

Gemiddelde waarde

Gebieden met een gemiddelde waarde kenmerken zich vooral door een herkenbaarheid van de
hoofdstructuur, maar een vaak sterk gewijzigd grondgebruik. Dat zien we vooral terug in gebieden die
nu voor een belangrijk deel voor de fruitteelt worden gebruikt. We vinden ze met name op de hogere
gronden in het oosten, rond Geldermalsen en ten zuiden daarvan. Ook ten noorden van Vuren vinden
we gebieden met deze score terug. Daar gaat het met name om de uitgewiste vroegere
uitwateringsstructuur, die niet door een nieuwe laag van waarde is vervangen.
Een gemiddelde waarde hebben ook grotere winningsplassen in de uiterwaarden, die door hun schaal
veel van het omliggend landschap hebben opgeslokt, maar waarbij het verhaal van de grondstofwinning
(eerst klei, dan zand) nog wel te vertellen is. Ook de natuurontwikkeling tussen Ophemert en Varik
heeft het landschap gefragmenteerd en minder herkenbaar gemaak t.

3.5.4

Lage waarde

Gebieden met een lage waarde kenmerken zich door een hoge mate van veranderingen in de
afgelopen 70 tot 100 jaar. Vaak is de hoofdstructuur van het vroegere landschap er niet meer
afleesbaar. Het gaat veelal om kleine gebieden, waar het gron dgebruik en/of de teelt het landschap
zodanig op de kop gezet hebben, dat de oorspronkelijke karakteristiek er verdwenen is.
Het meest sprekende voorbeeld in de gemeente West Betuwe is het grote golfbaancomplex in het
komgebied bij Spijk. Ook het aangrenzende Lingebos hebben we hiertoe gerekend, met die
kanttekening dat we daarvan de lage waardering ter discussie kunnen stellen. Als onderdeel van de
verder op zichzelf waadevol ingeschatte uitingen van de ruilverkaveling Tielerwaard -West zou dat ook
voor dit gebied kunnen gelden. Landschappelijk is het echter een ‘grove’ onderbreking in het
uitgestrekte komgebied, en de tuinhistorische kwaliteiten ervan zijn niet in beeld. Daar ligt dus nog een
opgave voor de toekomst. Behalve een veranderd gebied bij Gelderm alsen gaat het om betrekkelijk
kleine gebieden.

3.5.5

Zeer lage waarde

Gebieden met een zeer lage waarde zijn vaak evenals gebieden met een lage waarde zeer sterk
aangetast. Vaak is er ook geen duidelijke relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied.
Door de aard van de aantasting, veelal vergraving, is herstel hier doorgaans ook niet of nauwelijks
meer mogelijk. We wijzen daarbij op de haven aan de Kerkewaard en de winningsplas aan de Nieuwe
Zuiderlingedijk.

3.5.6

Niet gewaardeerd

Belangrijk bij de toepassing is dat sommige deelgebieden vanuit historisch-landschappelijk opzicht niet
gewaardeerd zijn. De primaire reden daarvoor is dat de waardering van dergelijke gebieden om een
andere expertise vraagt, niet een cultuurlandschappelijke. Dat geldt in de eerste plaats voor de ‘jonge
bebouwingsschillen’ van Tiel en Opijnen: de meer of minder planmatige uitbreidingen van
respectievelijk stad en dorp ná 1850. Daarnaast geldt dat ook voor de infrastructuur (snelweg, spoor) in
en bij Waardenburg, het landhoofd in de rivier aldaar en de versteviging van het dijktalud in Tiel. Ook
de historische kernen hebben we hier niet gewaardeerd, omdat daar vanuit de discipline stedenbouw
naar wordt gekeken.
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3.6 Deelgebieden: Geldermalsen
Steven van der Veen

3.6.1

Inleiding

Behalve een onderverdeling naar landschapstypen en elementen is er in Geldermalsen ook een
onderverdeling naar ‘integrale ensembles’, een soort deelgebieden, gemaakt. De toelichting op die
onderverdeling hebben we in deze paragraaf ondergebracht. In de andere voormalige gemeenten is
deze benadering op deze manier niet gekozen, maar de benadering is zo waardevol, dat we ervoor
gekozen hebben deze toch nog in dit rapport weer te geven.

3.6.2

Algemeen

Vanuit een sectorale benadering zijn de verschillende ruimtelijke historische ontwikkeling en de
daarmee samenhangende gebieden, structuren en objecten in het huidige landschap beschreven. Zoals
al is gebleken staan deze thematische ontwikkelingen niet los van elkaar , maar zijn ze nauw met elkaar
verbonden. Zo is de dorpsontwikkeling niet los te zien van de waterstaatkundige geschiedenis .
Agrarische ontwikkelingen hangen nauw samen met die van onder ander de infrastructuur. In dit
hoofdstuk wordt daarom de bijzondere onderlinge samenhang tussen gebieden, structuren , ensembles
en objecten nader toegelicht.
Binnen de gemeente liggen vier structuren die een groot deel van de cultuurhistorische waarden
dragen (figuur 72). Het betreft als eerste de Linge met haar uiterwaarden en de daaraan grenzende
stroomruggen. Het Gelders Genootschap introduceerde voor deze cultuurhistorisch landschappelijke
eenheid de benaming ‘Lingelint’. De tweede dragende structuur wordt gevormd door de komgebieden,
waar de ruimtelijke transformatie minder doorlopend is geweest. De derde dragende structuur wordt
gevormd door de Diefdijk en de Meerdijk. Los daarvan vormt het landgoed Mariënwaerdt en de
daaraangrenzende polder Mariënwaard een vierde zeer waardevol ensemble door een combinatie van
de grote historische betekenis van het voormalige abdijcomplex en de hoge ouderdom en gaafheid van
het landschap.
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Figuur 72. De vier waardevolle landschappelijke ensembles.

3.6.3

Linge en stroomruggen

Het Lingelint is waardevol door een grote dichtheid aan cultuurhistorische waarden. Al vanaf het
Neolithicum vond bewoning plaats op de oeverwallen die nu langs en op enige afstand van de Linge
liggen. In hoofdlijnen is er een bewoningscontinuïteit geweest die tot in het heden doorloopt. De hoge
dichtheid aan archeologische vondsten uit verschillende perioden la at zien dat zich waarschijnlijk nog
veel resten bevinden in de bodem van de stroomruggen.
De middeleeuwse ontwikkeling van de stroomruggen is nog herkenbaar aan de (voormalige)
kasteelterreinen, het nederzettingspatroon en plaatselijk het verkavelingspatroon in de vorm van
kromakkers. Een vergelijking met de 18e- en 19e-eeuwse situatie laat zien dat het landschap een
redelijk hoge gaafheid bezit. Kernen hebben nog steeds h etzelfde nederzettingspatroon en ook
daarbuiten is het historische nederzettingspatroon duidelijk herkenbaar, vaak als bebouwing langs de
Lingedijk. Veel kernen zijn relatief weinig gegroeid sinds begin het begin van de 20e eeuw, waardoor
de samenhang met het omliggend agrarisch land nog duidelijk herkenbaar is. Het grote aantal
monumenten en panden met bouwhistorisch kwaliteiten dat de ontwikkelingen van verschillende
perioden weerspiegelt, draagt in sterke mate bij aan de herkenbaarheid van de ruimtelijke
geschiedenis. Opvallend gaaf, en mede daardoor herkenbaar als historisch landschap, zijn de dorpen
en omgeving van Acquoy, Enspijk, Deil en het landgoed Mariënwaerdt. Hier is de samenhang tussen
oeverwallen, uiterwaarden en de Linge nagenoeg ongeschonden. Historisch opgaand groen in de vorm
van grienden, bomenlanen en historische boomgaarden dragen bij aan deze samenhang. De
ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden, zijn vaak kleinschalig of ingepast met oog voor de
historie. Een ontwikkeling die afbreuk heeft gedaan aan het pre -20e-eeuwse landschapsbeeld is de
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beplanting van de open akkercomplexen op de oeverwallen met hoogstammen en later laagstammen.
Op landgoed Mariënwaerdt en in de omgeving van Groot Westerhout is deze openheid nog aanwezig.
De historische nederzettingsstructuur (overwegend van het gestrekt oeverwaltype) die karakteristiek is
voor de streek is nog zeer herkenbaar. Dit komt tot uitdrukking in de nog gave wegenstructuur en de
daaraan gesitueerde (van oorsprong) agrarische bebouwing.

3.6.4

Komgebieden

Onlosmakelijk met het Lingelint verbonden zijn de komgebieden. In zijn geheel genomen is dit een
redelijk gaaf landschap. Al sinds de vorming van de oeverwallen staat dit gebied in contras t met zijn
omgeving. Dit waardevolle contrast is nog redelijk aanwezig en komt tot uiting in de openheid, het
grondgebruik in de vorm van grasland en de verspreide ligging van elementen die typerend zijn voor de
komgebieden in dit deel van het riviergebied . De eendenkooien en woonheuvels die dateren uit de
periode vanaf de 16e eeuw zijn nog gaaf aanwezig evenals het omliggend open weidelandschap. Op
veel woonheuvels is nog historische agrarische bebouwing aanwezig. De restanten van oude kades
met knotwilgen en elzen, het verkavelingspatroon en de weteringen dragen bij aan het totaalbeeld en
het verhaal van de ontginning, ontwatering en bewoning van dit gebied. Met name in het meest
noordelijke deel van de gemeente is deze samenhang nog zeer herkenbaar. In an dere delen is de
samenhang aangetast door de ruilverkavelingen die zich vanaf de jaren vijftig hebben voorgedaan en in
hun tijdsgeest een nieuwe laag in het landschap hebben toegevoegd. Met name in het zuiden van de
gemeente is de Ruilverkaveling Tielerwaard-West is er oog geweest voor het historisch landschap en
zijn elementen, zoals eendenkooien opgenomen in het landschapsplan.
Voor de historische bouwkundige waarden is het komgebied minder waardevol. Het gebied kent een
zeer lage dichtheid aan historische bouwwerken. De historische gebouwen die er voorkomen zijn echter
wel zeer waardevol en dragen door hun relatie met andere elementen (woonheuvels en restanten van
stroomgordels) in sterke mate bij aan de ensemblewaarde.
De ruilverkavelingen die vanaf de jaren vijftig van de grond kwamen, hebben een nieuwe laag aan het
landschap toegevoegd. De ruimtelijke opzet van wegen, erven, bosaanplant en wegbeplanting is nog
zeer gaaf. Met name de kwaliteit van het ruimtelijk plan van Tielerwaard -West, ten westen van de A2, is
waardevol door onder meer de opname van historische landschapselementen, de eenheid in
boerderijtypen en de erfbeplanting.

3.6.5

Diefdijk en Meerdijk

Hoewel de Diefdijk geheel buiten de gemeente Geldermalsen ligt , vormt de dijk samen met de Meerdijk
een belangrijk historisch structurerend element in relatie tot het landschap in de gemeente
Geldermalsen. Veel objecten, structuren en gebieden hangen nauw samen met de dijk. Twee
belangrijke historische thema’s zijn onlosmakelijk met dit element verbonden: de strijd tegen het water
en de strijd met het water (zoals met de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Het meest in het oog springend
en tot de verbeelding sprekende elementen zijn de dijk zelf, de wielen, de forten, bunkers en de
waterstaatswerken. Het ensemble wordt aangevuld met de drassige boezem met elzenbosjes en
afgegraven delen, de boezemkade en de verschillende vlieten en weteringen die hier samenkomen.
Minder goed in het landschap zichtbaar, maar evenzeer van belang voor het ensemble zijn de v erboden
kringen, die relatief goed bewaard zijn gebleven. Historisch-bouwkundig ligt hier een omvangrijk
ensemble in de vorm van bunkers, forten en waterstaatswerken. Vele hiervan hebben een zeer hoge
waardering gekregen of zijn rijksbeschermd.
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3.6.6

Landgoed Mariënwaerdt en polder Mariënwaard

Een zeer waardevol ensemble is het landgoed Mariënwaerdt. Vanuit verschillende oogpunten is dit een
uniek en waardevol gebied. Het landgoed is het restant van de middeleeuwse abdij Mariënweerd die op
de vruchtbare noordelijke oeverwallen van de Linge werd gesticht. De abdij heeft grote invloed gehad
op de ontginning van het Mariënwaardse Veld en de verdere exploitatie ervan. Elementen die hiermee
samenhangen zijn de afwijkende verkaveling van de voormalige dorpspolder, de ee ndenkooien en
omvangrijke pachtboerderijen. De samenhang tussen de kern van het landgoed en het komgebied komt
tot uitdrukking in de structuur van stegen en kades die van zuid naar noord lopen.
Doordat het voormalige abdijbezit in de 18e eeuw in zijn gehee l als landgoed is verkocht en nadien ook
zo beheerd, is tot op heden de eenheid behouden gebleven. Grootschalige wijzigingen in grondgebruik
hebben zich dan ook niet voorgedaan. Binnen het huidige gebied komen dan ook veel elementen voor
met een hoge ouderdom en een hoge mate van gaafheid. Naast de hierboven vermelde eendkooien en
erven, gaat het hier om de wegenstructuur, de weg- en laanbeplanting (met notenbomen en beuken),
het openakkercomplex, het parkbos en de grienden langs de Linge. Ook het ensemble van (van
rijkswege beschermde) historische bebouwing is zeer waardevol en is oorspronkelijk gesitueerd.
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4 Landschapselementen en immaterieel
erfgoed: Geldermalsen en Neerijnen
Luuk Keunen & Steven van der Veen

4.1 Algemeen
De beschrijvingen in dit hoofdstuk dienen als toelichting op het GIS achter de kenmerkenkaart
(kaartbijlage 4) en de waarderingskaart (kaartbijlage 5) van de discipine landschap. In deel 1 van dit
rapport is de wording van het landschap in de gemeente West Betuwe per voormalige gemeente
beschreven. Hierin is veelvuldig verwezen naar elementen die in het landschap voorkwamen en in veel
gevallen nog steeds aanwezig zijn. In hoofdstuk 3 is een toelichting gegeven op de verschillende
landschapstypen, waarbij is gelet op de wordingsgeschiedenis en de verschillende verschijningsvormen
van het landschap. De elementen die met de wordingsgeschiedenis samenhangen en bijdragen aan de
beleefbaarheid van het historisch cultuurlandschap, worden in dit hoofdstuk voor Geldermalsen en
Neerijnen per ‘functionele categorie element’ beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk de waardering
van elementen in Geldermalsen toegelicht. Objecten in Neerijnen zijn niet gewaardeerd, de
objectbeschrijving en -waardering van Lingewaal komt samen met de gebiedsbeschrijving aan de orde
in hoofdstuk 5. Vanwege de uitgevoerde thematische herziening worden in dit hoofdstuk wél de
aspecten van ruilverkaveling en funerair erfgoed in Lingewaal aan de orde gesteld.

4.2 Inventarisatie
4.2.1

Waterstaat

Geldermalsen
Voor de waterstaatkundige ontwikkeling van Geldermalsen verwijzen naar de desbetreffende
paragrafen in deel 1. Hier beschrijven we de elementen die deel van dat systeem uitmaakten.
Wetering en kade
De weteringen met kades dienden voor de afvoer van overtollig water binnen de dorpspolders. Een
deel van de weteringen ligt binnen de voormalige dorpspolders. Deze kwamen uit op de weteringen die
op grenzen van de dorpspolders lagen, die vervolgens op de Linge uitwaterden. Met het samenvoegen
van de dorpspolders in de tweede helft van de 20e eeuw zijn veel weteringen gedempt, verlegd en/of
verbreed. Op de inventarisatiekaart zijn de nu nog aanwezige historische weteringen en de
tussenliggende verdwenenen delen weergegeven.
Dijk
Op de inventarisatiekaart staan de Lingedijken weergegeven. De bedijking is vermoedelijk rond het jaar
1000 begonnen. In deze eerste periode zal het om korte dijkstukken zijn gegaan. Vanaf de 12e eeuw
ontstond er een gesloten dijk langs de verlande stroomgordel van de Waal, de latere Linge. Bijzondere
fenomenen van de Lingedijk zoals overlaten en dijkdoorbraken worden hierna besproken.
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Wiel
Wielen vormen een van de meest zichtbare resten van dijkdoorbraken en overstromingen. Die kwamen
vooral in de periode tussen de 15e en 19e eeuw voor. Elementen die samenhangen met de wielen zijn
de onderbreking in het rechte dijktracé en de overslagen.
Dam en kweldam
In de polder van Meteren en in de polder van Deil kwame n kweldammen voor. Alleen de laatste
kweldam in de polder van Deil is nog aanwezig. Over de ouderdom van deze dammen is weinig
bekend. Ze kwamen al in de 18e eeuw voor. Waarschijnlijk zijn ze aangelegd om kwelwater op te
vangen dat onder dijken met een zandondergrond doorsijpelde. De huidige Kweldam onderscheidt zich
voor wat betreft profiel niet van andere wegen in de omgeving. Het is onduidelijk hoe het
oorspronkelijke profiel er uit heeft gezien.
Overlaat
De overlaten in de gemeente Geldermalsen komen in zowel de noordelijke als zuidelijke Lingedijk voor.
Ze zijn herkenbaar aan het verlaagde deel aan de landzijde van de dijk. Een smalle verhoging aan de
rivierzijde moest het water tegenhouden. Bij dreigende watersnood kon dit smalle deel worden
weggegraven en kon het water gecontroleerd het achterliggende gebied in stromen.
Poldermolen en molenplaats
Van de ongeveer tien poldermolens die in de 19e eeuw in de gemeente voorkwamen , is er slechts één
over. Het betreft poldermolen De Watermolen aan de Voorvliet in Geldermalsen. De meeste molens zijn
in de jaren tachtig van de 19e eeuw vervangen door stoomgemalen en later door diesel- en elektrische
gemalen. Op enkele plaatsen is de oude molenlocatie nog herkenbaar aan een knik in een wetering,
zoals in de Vliet bij Acquoy, de Maalvliet bij Beesd of op de plaats waar de Achtervliet bij landgoed
Mariënwaerdt de spoorlijn kruist.
Gemaal, (uitwaterings)sluis en brug
Van het grote aantal gemalen, sluizen en bruggen dat in de 19e eeuw in de gemeente voorkwam is
slechts een zeer beperkt deel behouden. Veel bruggen zijn vervangen door betonnen duikers. De
uitwateringssluizen zijn van de tweede helft van de 19e eeuw vervangen door gemalen, die veel minder
afhankelijk waren van de waterstand in de polders en Linge. Van bela ng voor de herkenbaarheid van
de gemalen, sluizen en bruggen is de samenhang met andere waterstaatkundige elementen, zoals
weteringen en dijken.
Woonheuvel
Vanaf de 17e eeuw zijn er woonheuvels aangelegd in het komgebied en op de lagere delen van de
stroomruggen. Met name in het noordelijke komgebied liggen hoge solitaire woonheuvels. Ten zuiden
van de Linge concentreren de woonheuvels zich op de stroomruggen. Hier maken ze vaak deel uit van
een dorpsstructuur.
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Kanaal
Ten westen van Gellicum is in de 17e eeuw een kanaal gegraven, waarmee een meander die langs
Acquoy liep werd afgesneden.
Haven
Tot in de 20e eeuw hadden veel dorpen in de gemeente een eigen haven, vaak van beperkte omvang.
In Geldermalsen resteren twee van deze havens. De haven ten noorden van het station Geldermalsen
werd tussen 1929 en 1957 gegraven en werd in de tweede helft van de 20e eeuw gedeeltelijk gedempt
bij de uitbreiding van het rangeerterrein. In het centrum van Geldermalsen werd een oude afgesneden
meander van de Linge ingericht als haven. In de tweede helft van de 20e eeuw is deze haven verder is
uitgebreid.
Neerijnen
De waterstaatkundige ontwikkeling van de Tielerwaard hebben we in deel 1 uitgebreid beschreven. We
beperken ons hier nu daarom tot een toelichting op de elementen die daarvan onderdeel zijn. Bij de
legenda van de kaart moeten we meteen een opmerking maken. De typologie van waterlopen is deels
gebaseerd op de naam die de watergangen droegen. Zo kan een kanaal ook boezemwater zijn, maar
moest voor de aanduiding een keuze worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor wetering en tochtsloot, de
watergangen die het water in de polder naar het punt van uitmalen voerden. Tegelijk is in dit kaartbeeld
de tijdsdiepte niet herkenbaar; niet alles heeft tegelijk in één systeem in gebruik geweest. Daarvoor is
het noodzakelijk de hiervoor genoemde tekst te lezen.
De waterstaatkundige toestand waarvan we tegenwoordig nog het patroon herkennen, bestaat uit een
aantal onderdelen. Grofweg kunnen we daarbij een onderscheid maken tussen water wer en (de dijken
en kades) en water afvoeren (de watergangen). Tegelijk lopen de lokale systemen per dorp(spolder) en
de regionale systemen van grote weteringen door elkaar en interfereren ze met elkaar. Zoals hiervoor
al besproken was het in het belang van elk dorp om enerzijds het water van de rivier én van de
bovenstrooms gelegen buurman te weren door zijkaden aan te leggen, anderzijds om water zo snel
mogelijk af te voeren naar de rivier of – toen dat niet meer kon – naar de benedenstrooms gelegen
buurman. Met de aanleg van de Boutensteinse wetering kwam daar enige vorm van coördinatie in. De
aanleg van de Nieuwe Vliet leidde er uiteindelijk toe, dat zowel vanuit Tuil als Waardenburg water naar
deze watergang gemalen kon worden, terwijl bijvoorbeeld Haaften direct op de Boutensteinse wetering
ofwel Mark loosde. Bovenstrooms maakte men voor de afwatering gebruik van oude natuurlijke
waterlopen, zoals de bocht om Est. In die gebieden was actief wegmalen niet nodig, maar werden wel
sluisjes aangelegd om terugstromen te voorkomen. Historische locaties van sluizen en stuwen zijn ook
op de kenmerkenkaart opgenomen.
De dijken in de gemeente Neerijnen getuigen aan de ene kant van het grillige Waalverloop in de late
middeleeuwen, maar nog meer van de vele reparaties i n de eeuwen daarna en de nood die men heeft
gekend. Die nood zien we vooral terug in plaatsen als Haaften, Tuil, Opijnen en Heesselt, waar de dijk
een schaardijk werd en het dorp steeds bedreigd werd. De dijken werden door de dijkgeslaagden,
verantwoordelijke eigenaren van binnendijks land, onderhouden. De Dijkstoel schouwde de dijken
regelmatig. 24 Ook binnendijks werden er kaden aangelegd. Een duidelijk voorbeeld is de Boutensteinse

24

Bijl 1997: 41
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Kade, die van de polder Haaften naar de Linge tussen Rumpt en Enspijk liep . Deze kade moest het
gebied westelijk ervan tegen water van boven beschermen. Bij Hellouw ligt de kade nog in ons
onderzoeksgebied. 25

Figuur 73. Zeer bijzonder in Nederland: een met bomen begroeide bandijk, in dit geval nabij Hui s Neerijnen (foto:
RAAP, 14 november 2019).

Waar de ondergrond zo zandig was dat er water onder de dijk doorsijpelde, werden vooral in de Nieuwe
tijd kwelkaden aangelegd. Zo ontstonden tussen kade en dijk zogenaamde kwelkommen (zie ook §
3.3.1).
Waar erven het gevaar liepen te overstromen bij hoogwater zijn woonheuvels opgeworpen. Deze
heuvels zijn gekarteerd en op kaart weergegeven.

4.2.2

Infrastructuur

Geldermalsen
Weg
Op de kenmerkenkaart zijn de wegen weergegeven die in het historische landschap de
hoofdwegenstructuur vormden. Een groot deel van de wegen hangt samen met de kade - en

25

Bijl 1997: 83
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dijkenstructuur. Een ander deel betreft de wegen die vanuit de dorpen naar de komgronden li epen,
vaak in de vorm van brede straten. Ook hangt een deel van de wegen samen met de oude
ontgininingsassen. De wegenstructuur in de dorpen past vaak in de structuur van een gestrekt esdorp
en is opgebouwd uit een voorstraat, vaak op de dijk en een achter straat. Vaak lag hier tussen nog een
middenstraat.
In het midden van de 19e eeuw is de Rijksstraatweg tussen Culemborg en Zaltbommel aangelegd, de
huidige N833. Het was de eerste nationale verkeersweg in Geldermalsen.
Veerstoep
Ook de resterende veerstoepen aan de Linge zijn opgenomen in de inventarisatie. Tot in de 19e eeuw
had elk dorp een of meerdere veerstoepen. Veel veerstoepen zijn verdwenen nadat ze overbodig
werden door de aanleg van bruggen. Op een enkele plaats is een voetveer behouden voor het
toerisme, zoals het veer Enspijk-Mariënwaerdt. Enkele veerstoepen zijn behouden gebleven, zoals bij
het eerder genoemde veer bij Enspijk en ook bij de Veerdam tussen Gellicum en Rhenoy.
Spoorlijn
In de inventarisatie zijn twee van oorsprong 19e -eeuwse spoorlijnen opgenomen. Het betreft
Geldermalsense deel van het tracé Utrecht-Waardenburg, de zogenaamde Staatslijn H, die in 1868 in
gebruik werd genomen. Daarnaast is het Geldermalsense deel van de Merwede -Waalspoorweg
opgenomen, ook wel bekend als Betuwelijn. Het deel ten oosten van Geldermalsen werd in 1882 in
gebruik genomen. Het deel ten westen van Geldermalsen volgde in 1883.
Snelweg
De tracés van snelwegen zijn opgenomen omdat deze vanaf de jaren vijftig een grote invloed hebben
gehad op de ruimtelijke ontwikkelingen in een groot deel van de gemeente Geldermalsen. Mede door
de aanwezigheid van de A15 heeft Geldermalsen zich als belangrijkste vestigingsplaats kunnen
ontwikkelingen. Ook Beesd profiteerde van de aanwezigheid van de A2 en breidde na de oorlog u it in
de richting van het spoor en de snelweg aan de noordzijde van het dorp.
De snelwegen A2 en A15 hebben tevens een grote invloed gehad op historische structuren en
verbanden. De dorpspolders werden door de aanleg van de snelwegen doorsneden, historisch e
dorpsgezichten werden aangetast en de ruimtelijke maat van het landschap veranderde sterk.
Neerijnen
Wegen
Interlokale verkeersbewegingen vonden tot ver in de 20e eeuw nog voornamelijk over de dijken plaats.
Stroomopwaarts, bij Lent, is zelfs aangetoond dat men in de late middeleeuwen niet over, maar aan de
voet van de dijk reed. In de nieuwe tijd zijn er echter duidelijke aanwijzingen voor gebruik van de dijk
als verkeersroutes, reden waarom men vanaf de 18e eeuw de kruin ook ging begrinden. 26 Voor de
Tielerwaard kennen we de situatie niet precies, maar daar is iets soortgelijks te verwachten.

26

Keunen e.a. 2018
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In het oostelijk deel van de voormalige gemeente Neerijnen waren de landerijen landinwaarts beter
begaanbaar, omdat daar oude stroomgordels ondiep onder het maaiveld lagen. Daardoor waren daar
verbindingen naar kernen langs de Linge, zoals Geldermalsen, aanwezig. Verder naar het westen was
het noord-zuidgerichte verkeer veel beperkter. Wel werden er vanaf de 19e eeuw wegen door de
komgebieden (half)verhard, omdat de begaanbaarheid te vergroten. Zo liep er een grindweg vanuit
Haaften naar het noorden, de huidige Marijkestraat. Andere verhardingsprojecten waren vooral gericht
op de oost-westverbindingen of lokale doelen, want vaak hield de verharding op een zeker moment op
en kon men alleen over onverharde wegen verder door de polders. In het oosten van de gemeente
waren deze verharde interlokale routes in de late 19e eeuw al veel prominenter aanwezig, zoals de
Zievelingsche Straat tussen Ophemert en Wadenoijen, de Bommelsche Straat tussen Est en
Wadenoijen en de wegen vanuit Est en Waardenburg naar Meteren, en verder naar Geldermalsen. Het
oostelijk deel van de gemeente had dus in de late 19e eeuw duidelijk een voorsprong.
Pas door de ruilverkaveling Tielerwaard-west was er nieuwe, serieuze aandacht voor de ontsluiting van
het gebied ten westen van Waardenburg. Niet alleen werden er vele wegen verhard, ook werd er een
nieuwe interlokale weg aangelegd tussen Gorinchem en de huidige A2 bij Waardenburg. Ten westen
van Herwijnen werden bestaande wegen met elkaar verbonden, terwijl oostelijk ervan vooral over nieuw
tracé gereden werd, net achter de dijk. Bij Tuil werd de nieuwe weg, de huidige Graaf Reinaldweg, over
de Waalbandijk gelegd.

Figuur 74. De Graaf Reinaldweg, hier het nieuw aangelegde deel van het tracé (foto: RAAP, 14 november 2019).
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De al aangehaalde aanleg van de huidige autosnelwegen, de rijkswegen, leidde aanvankelijk tot weinig
profijt voor de lokale gemeenschappen in de Tielerwaard. De wegen zorgden eerder voor
doorsnijdingen en moeilijkheden om te passeren dan tot een betere ontsluiting. De Waalbrug werd in
1933 geopend, waarna de toenmalige rijksweg 26 tussen Utrecht en ’s -Hertogenbosch kon worden
aangelegd. In 1958 werd de rijksweg tussen knooppunt Deil en de brug bij Waardenburg verbreed tot
2x2 rijstroken, en als autoweg aangemerkt. Gelijkvloerse kruisingen bleven er in het tracé tot 1989 (!)
liggen. Het rijkswegenplan van 1968 hernummerde het gedeelte tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch
naar rijksweg 2. 27 In 1996 werd een nieuwe brug over de Waal aangelegd, waarna het oude tracé als
een talud tussen het nieuwe en de spoordijk bleef liggen.
Met de rijksweg 15, de huidige A15, werd in 1939 gestart. In datzelfde jaar was de aanleg tot a an
Meteren klaar, maar pas vanaf 1960 werd de weg ten oosten van Meteren doorgetrokken. Bij Deil lag
een eenvoudig kruispunt, vanaf 1957 een rotonde. 28

Figuur 75. De autosnelweg zorgt voor een barrière in Waardenburg (foto: RAAP, 14 november 2019).

27
28

https://www.wegenwiki.nl/A2_(Nederland)#Utrecht_ -_.27s-Hertogenbosch
https://www.wegenwiki.nl/A15_(Nederland)
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Spoorwegen
T REINSPOOR
De belangrijkste spoorlijn door de gemeente Neerijnen is de vroegere Staatslijn H, die net als andere
staatslijnen werd aangelegd naar aanleiding van een wet van 18 augustus 1860. Deze spoorlijn moest
de spoorwegnetten ten noorden en ten zuiden van de grotere rivieren gaan verbinden. De spoorlijn zou
oorspronkelijk oostelijker lopen, langs Amerongen en Tiel, maar werd in tweede instantie langs
Culemborg en Zaltbommel aangelegd. De spoorlijn tussen Utrecht SS en Waard enburg werd op 1
november 1868 aangelegd, de lijn tussen Waardenburg en Hedel exact een jaar later. In september
1870 was de verbinding tussen Utrecht en Boxtel klaar. De spoorbrug bij Zaltbommel was in 1869
klaar. Elektrificatie werd in 1938 uitgevoerd, hetzelfde jaar als de N.V. Nederlandsche Spoorwegen
werd opgericht. In Waardenburg werd een station van de vijfde klasse gebouwd en geopend.
Economische en technische redenen leidden ertoe, dat dit station in 1935 werd gesloten en na de
Tweede Wereldoorlog werd afgebroken. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk beschadigd
geraakt, maar werd hersteld en stond er tot 1973. Enkele oude omheiningen zouden er nog aan de plek
herinneren.

Figuur 76. Station Waardenburg in 1911, bestaande uit een middenrisaliet met twee korte vleugels, alles eenlaags
met kap (bron: Stationsweb.nl).
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S MALSPOOR
Voor privaat gebruik lagen er in de gemeente diverse smalspoorlijnen, vooral voor transport op
steenfabrieksterreinen (zie ook § 4.2.3). We zien dit bij Heesselt en Haaften. Trams voor
personenvervoer zijn er, in afwijking van veel andere plekken op het Nederlandse platteland, voor
zover bekend in het gebied nooit geweest.

4.2.3

Industrie en nijverheid

De industriële ontwikkeling van het onderzoeksgebied heeft vooral betrekking op een tweetal aspecten,
namelijk enerzijds de baksteenindustrie en anderzijds de windmolens. Objectgerichte bedrijfstakken die
zich vooral in kleinschalige bebouwing ontwikkelden (zoals smederijen, wagenmakers en
mandenmakers), alsmede relatief recent groot geworden bedrijfstakken als de transportsector laten we
hier vanwege de historisch-landschappelijke insteek buiten beschouwing. Indien binnen de
onderzoeksperiode vallend komen zij wel in de analyse van de historische bouwkunst aan de orde.
Met de toename van de bouw in steen in de late middeleeuwen groeide ook de vraag naar baksteen.
Waar in andere landen in West-Europa hout of natuursteen in grote voorraden aanwezig was, was dat
in Nederland de rivier- en zeeklei. Voor de bouw van kastelen werd vaak ter plekke in veldovens steen
gefabriceerd, maar toen de vraag vanaf de nieuwe tijd ook van de ‘gewone man’ kwam, ontstond er een
industrie langs de rivieren, waar de klei eenvoudig rond de ovens te winnen was. Gedurende de
eeuwen zien we een geleidelijke opschaling van dit proces, van de eenvoudige steenovens uit de 17e
en 18e eeuw naar de volledige steenfabrieken uit de 20e eeuw. Waar oorsp ronkelijk nog werd
afgeticheld, werden vanaf de 20e eeuw diepere putten gegraven. Voor het transport waren ook
smalsporen naar de fabrieken zelf noodzakelijk. De fabrieken werden op kunstmatige hoogtes
gebouwd, om te zorgen dat de productielocaties bij hoo gwater niet overstroomden. Veel meer dan de
vroegere steenovens waren ze daardoor plaatsvast. Langs de Gelderse rivieren ontwikkelde zich een
elite van baksteenfabrikanten, die vaak meerdere fabrieken bezaten. Steenfabrieken met bijbehorende
‘steenfabriekslandschappen’ vinden we nog in de uiterwaarden bij Hellouw / Haaften, Opijnen en
Heesselt. De fabriek in Hellouw / Haaften gaat op oudere steenovens, die in de vroege 19e eeuw al
bestonden, terug.
De windmolens in het onderzoeksgebied dienden twee doelen. Bij kastelen stonden vaak windmolens
waarop de inwoners van de betreffende heerlijkheid verplicht waren hun graan ter maling aan te
bieden: dwangmolens. Bij Huis Waardenburg vinden we een dergelijke windmolen nog altijd. Een heel
ander doel hadden de windmolens in het westen van de voormalige gemeente. Deze hadden tot doel
om het overtollige water in de komgebieden naar de boezems te malen. Deze windwatermolens hebben
we in de kaartlegenda onder ‘waterstaat’ opgenomen.

4.2.4

Kastelen en landgoederen

Geldermalsen
Kasteelterrein
Binnen de gemeente Geldermalsen komen elf kasteelterreinen en landgoederen voor waarvan
bovengronds nog elementen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van reliëf of beplanting. De
kastelen die hier stonden, zijn veelal in de 19e eeuw gesloopt. Op enkele plaatsen is een bescheiden
landhuis teruggekomen of is de plek niet meer bebouwd geraakt. In beide gevallen zijn de resten nog
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zichtbaar in het landschap. In het verleden hebben er meer ade llijke huizen in de gemeente gestaan.
Deze zijn echter niet meegenomen in de inventarisatie, omdat de resten ervan niet meer bovengronds
aanwezig waren. Van west naar oost kwamen de volgende kastelen voor.
Het kasteel Acquoy is vóór 1364 gebouwd, vermoedelijk door het geslacht Van Voorne. Het kasteel is
kort na 1795 afgebroken. Op de vermoedelijke plaats van de middeleeuwse voorburcht staat nu een
boerderij uit 1798. 29 De contouren van de buitenste gracht zijn nog enigszins herkenbaar in het reliëf.
De Oudenborch in Rhenoy werd voor of in 1265 gebouwd, waarschijnlijk door Rudolf de Cocq. In 1256
kwam het kasteel in handen van Otto II van Gelre, die het als bolwerk benutte tegen Holland. In het
midden van de 14e eeuw vond een splitsing plaats: het huys tot Renoye of Oudenborch werd
afgesplitst van het huys ende hofstat, geheyten Rhenoy. 30 Het is onduidelijk waar we dit laatste huis
moeten zoeken binnen Rhenoy. Het kasteel is vermoedelijk rond 1800 afgebroken. Er zijn geen
afbeeldingen bekend van het kasteel. De loop van de grachten is nog goed herkenbaar in de huidige
perceelsindeling.
Het Lage Huis in Beesd is voor 1442 gesticht door het geslacht Pieck. Op een tekening van Jan de
Beijer uit 1750 is een omvangrijk renaissancehuis te zien met achtkantige t oren, toegangspoort en
omgrachting. Waarschijnlijk is het kasteel aan het begin van de 19e eeuw afgebroken. De plek waar het
kasteel stond, is nu herkenbaar als open plek binnen Beesd, met een verhoging en restanten van een
omgrachting.
Het huis te Enspijk lag ten zuidoosten van het dorp. De eerste vermelding stamt uit 1614, maar
mogelijk dateert het huis al uit het begin van de 15e eeuw. Op een tekening van Cornelis Pronk uit
1728 is een statig omgracht huis in renaissancestijl te zien. Het huis is in 1828 in opdracht van graaf
Bylant van Marienweerd gesloopt. Op het kadastraal minuutplan uit 1832 is het kasteel met gracht en
bijgebouwen nog afgebeeld. Ten zuiden van de huidige begraafplaats resteert vermoedelijk nog de laan
naar het kasteelterrein.
Het adellijk huis Bulkestein werd voor 1412 door het geslacht Van Tuyll van Bulckestein gesticht. 31 Het
huis dat in 1728 door Cornelis Pronk werd getekend, was opgetrokken in renaissancestijl, met
trapgevels en een torenspits. Het huis in 1788 gesloopt. De ligging is nog herkenbaar aan de
omgrachting.
Palmesteyn werd voor het eerst vermeld in 1495. Het kasteel werd gesticht door het geslacht Van Tuyll.
In de 18e eeuw moet het kasteel zijn vervallen tot boerderij. 32 Op het kadastrale minuutplan van 1832 is
een omgracht terrein weergegeven met daarop een hoofdgebouw, enkele bijgebouwen en twee
hooimijten. Rond 1840 werd het kasteel afgebroken. Hierna blijft de situ atie tot op heden nagenoeg
ongewijzigd. Binnen de gracht ligt een licht verhoogd terrein. Aan de rand staa t een toegangshek met
de naam ‘Palmesteyn’ erop dat waarschijnlijk dateert van na de sloop.
Rhijnestein (of Huis te Deil) werd in 1388 voor het eerst vermeld en is vermoedelijk gesticht door het
geslacht Van Rhijn. 33 Er zijn geen afbeeldingen van het kasteel bekend. Op het kadastraal minuutplan
uit 1832 zijn de contouren van de omgrachting nog duidelijk herkenbaar. Momenteel ligt op de plek van
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het voormalige kasteelterrein een woonwijk. De omgrachting is nog enigszins herkenbaar aan de
verkaveling.
Crayestein is omstreeks 1595 gesticht door Emond de Gruyter. Het complex bestond uit een herenhuis
met toren, omgeven door grachten, een visvijver, tuinen en boomgaarden. 34 Een tekening uit het
midden van de 18e eeuw van Jan de Beijer toont het kasteel. Binnen een vierkante omgrachting lagen
twee grote gebouwen, een bijgebouw en een hooimijt. Op een eilandje in de gracht stond een vierkante
toren met Gelderse gevels, die als voor 1832 moet zijn afgebroken. De toegangspoort over de gracht
bestaat nog steeds. Ook de rechthoekige omgrachting bestaat nog steeds, evenals het eilandje waar
de toren op heeft gestaan. Op het terrein staat een huis uit 1855.
Geldermalsen (of Ravestein) is mogelijk in de eerste he lft van de 13e eeuw gebouwd en heeft in de
binnenstad van Geldermalsen een voorganger gehad in de vorm van de Burcht van Malsen. Deze is in
de eerste helft van de 12e eeuw verdwenen. In het midden van de 18e eeuw bestond het complex uit
een omgracht terrein met daarbinnen een tuinmanshuis, een koetshuis, stallen, een o ranjerie en een
druivenkas. 35 Een tekening uit het midden van de 18e eeuw van Paulus van Liender toont een
zaalgebouw met ingangstoren van twee woonlagen en een zadeldak. Van de gebouwen zijn geen
bovengrondse resten zichtbaar. Wel is de omgrachting deels n og aanwezig. Het terrein is op deze
omgrachting na nauwelijks herkenbaar.
Reigersvoort werd voor 1352 gesticht, vermoedelijk door het geslacht van Buren. Uit 1741 dateert de
eerste beschrijving, waarin wordt gesproken van een bouwvallige vierkante toren wa arbinnen
verschillende vertrekken waren. Om het geheel lag een droogstaande gracht. In een omschrijving van
1824 is alleen nog sprake van een boerderij met agrarische bijgebouwen, de toren is verdwenen. Het
huidige huis zou uit de 18e eeuw stammen. Mogelijk is het op de fundering van de afgebroken toren
gebouwd. 36 Het zuidelijk deel van de gracht is nog zichtbaar.
Buitenplaats of landgoed
Het landgoed Mariënwaerdt is oorspronkelijk als Premonstratenzer of Norbertijner abdij gesticht . Wat
betreft goederenbezit als gebouwencomplex was de abdij het grootste klooster uit de streek. Het werd
in 1129 gesticht door de weduwe van Hendrik van Kuyk, Alveradis van Hochstaden. In de loop van de
tijd verwierf het klooster uitgebreide bezittingen. In 1566 en 1567, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd
het klooster verwoest. In 1661 zouden alleen de funderingen en stukken muur nog zichtbaar zijn
geweest. Onder het huidige landhuis bevinden zich nog de refter en kelder van het klooster.
Na de Reformatie kwam het beheer van het landgoed in handen van de Gedeputeerde Staten van het
Kwartier van Nijmegen, die het in 1730 te koop aanboden. Om de verkoop te bespoedigen, werd het
landgoed in 1709 tot hoge heerlijkheid verheven. In 1734 werd de hoge heerlijkheid gekocht door graaf
van Bylandt die op de plaats van het klooster een landhuis liet bouwen dat omstreeks 1790 door het
huidige huis werd vervangen. De situering van de erven met bebouwing, de inrichting van het parkbos
en de lanenstructuur zijn sinds het midden van de 19e eeuw niet of nauwelijks veranderd.
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Figuur 77. Een 3D-model van het landgoed Mariënwaerdt, omstreeks 1900.

Neerijnen
Terreinen rond kastelen en landhuizen worden in de eerste plaats gekenmerkt door de huizen zel f,
omgeven door een gracht, en vaak ‘begeleid’ door één of meerdere bijgebouwen, zoals koetshuizen.
Daaraan grenzend vinden we in veel gevallen nog relicten van tuinenaanleg uit verschillende perioden,
zoals de tuinmuur van de moestuin van Neerijnen en enk ele coniferen van de tegenoverliggende
rozentuin. 37 Daarbuiten lag danwel ligt het landgoed, de economische drager van het grondbezit.
Lanen verbonden het gebied rond het huis met zijn omgeving. Vooral in de 17e en 18e eeuw was het
modieus om een regelmatig grid van lanen rond huis en tuin aan te leggen. Daardoor werd een deel
van de omliggende gronden, van economisch belang voor onderscheid van huis en tuin, aan de kern
van een landgoed verbonden. Buiten die structuur vinden we dan soms nog bezittingen die weliswaar
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qua eigendom bij het landgoed hoorden, maar daar qua landschappelijke structuur niet op aangesloten
waren.
Onder deze categorie hebben we enkele van bovenstaande ruimtelijke onderdelen uitgesplitst. Voor
een volledig beeld van het landschappelijke erfgoed van een landgoed of buitenplaats is niet alleen
deze kaartlaag van belang, maar ook die van infrastructuur, waterstaat en cultuurlandschappen,
evenals uiteraard de laag met historische bouwkunst. Essentieel zijn verder detailstudies naar de
ontwikkeling van dergelijke buitenplaatsen, omdat gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten
doorgaans niet geschikt zijn om de dynamiek en het detailniveau van een zo complex geheel goed te
vatten. We hebben al enkele keren verwezen naar de detailstudie die van Waardenburg en Neerijnen in
het kader van een herstelplan is gemaakt. 38

Figuur 78. Huis Neerijnen, lange tijd gemeentehuis van de gelijknamige gemeente (foto: RAAP, 14 november
2019).
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4.2.5

Landbouw

Oude landbouw
Geldermalsen
Aan de hand van bestudering van historisch kaartmateriaal, recente luchtfoto ’s en het AHN2 zijn
kromakkers gekarteerd. Alle kromakkers bevinden zich op de stroomrugontginningen. Veel
akkerpercelen die op de stroomruggen lagen, hadden een kromme vorm, wat niet altijd hoeft te duiden
op het fenomeen van een kromakker. De kromme vorm kan ook zijn ontstaan doordat de verkaveling
werd aangepast aan het bochtige rivierverloop. De kromakkers die nog enigszins als zodanig
herkenbaar zijn, komen voor bij Rhenoy, Rumpt, Beesd, Enspijk en Tricht.
Neerijnen
Het traditionele landgebruik in de verschillende delen van de gemeente hebben we onder de
beschrijving van de cultuurlandschappen opgenomen (zie hoofdstuk 3). Dat leverde enkele
karakteristieke structuren op, zoals de kromakkers als gevolg van de wijze van ploegen en de
eendenkooien om wild gevogelte in te vangen met behulp van lokeenden. In natte gebieden werd hout
‘geteeld’ door walletjes ofwel rabatten aan te leggen, zodat het hout geen natte voeten kreeg. Met de
technische mogelijkheden in de 20e eeuw kantelde dat beeld echter. De betekenis daarvan voor het
landschap behandelen we in de navolgende tekst.
Ruilverkavelingen in de gemeente West Betuwe
In het kader van de harmonisatie van het erfgoedbeleid (2020) is deze categorie voor de
gemeente West Betuwe gecompleteerd.
Inleiding
Het historisch-landschappelijk onderzoek naar ruilverkavelingen en het bepalen van een waarde van
deze laag in de geschiedenis is een betrekkelijk nieuw onderzoeksonderwerp. In 2004 promoveerde de
historisch-geograaf dr. Simon van den Bergh op de geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland,
maar die studie had een sterk ruimtelijk- en sociaal-historisch en maar een beperkt landschappelijk
perspectief. De laatste jaren echter is de ruilverkaveling, in samenhang met de naoorlogse
wederopbouw, verder in de belangstelling komen te staa n. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft
enkele jaren geleden 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang (1940 -1965) aangeduid. In het
Gelders rivierengebied is daarbij de keus op Maas en Waal -West gevallen. 39 De recente studie van
landschapsarchitect Henk van Blerck over landschapsplannen bij ruilverkavelingen in het GeldersBrabantse rivierengebied (1945-1975) toont echter het belang van het ontwerpaspect in de
ruilverkavelingen van deze landschappen duidelijk aan. Hij gaat zelf nog een stapje verder en benoemt
de kansen van het ontwerpidioom uit die tijd voor de opgaves in de nabije toekomst. 40
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Geschiedenis van de ruilverkavelingen
Binnen de gemeente West Betuwe hebben drie ruilverkavelingen in de eigenlijke zin plaatsgevonden,
namelijk Tielerwaard-West, ‘Lek en Linge’ en Avezaath-Ophemert. Daarnaast waren er nog
ruilverkavelingsprojecten in Beesd en Tricht, die ogenschijnlijk een wat andere insteek hadden.
Alvorens we in de volgende paragrafen op de afzonderlijke ruilverkavelingen ingaan, is het belangrijk
eerst iets te zeggen over de ontwikkeling van ruilverkavelingen in zijn algemeenheid en de plek van
West Betuwe in dat geheel. 41
Het ontwerp-concept voor landschapsplannen van ruilverkavelingen in het Gelders en aansluitende
Brabants rivierengebied heeft een duidelijke ontwikkeling door de tijd doorgemaakt. De nadruk lag
daarbij steeds op wat anders. In de eerste periode van de ruilverkavelingen, direct na de oorlog, waren
de kades van de oude dorpspolders leidend, in de tweede periode ging men ui t van de kom als één
grote open ruimte. In een derde periode lag de nadruk op geleding van de kom door lange bomenrijen
parallel aan de rivieren, en in de vierde periode werden series van bosjes in de kommen aangelegd. De
verschillen tussen de vier perioden zijn dus vooral in de kommen goed merkbaar. De beide eerste
perioden komen in het rivierengebied vooral voor langs de Maas en in de omgeving van Buren en de
Neder-Betuwe. We laten ze daarom buiten beschouwing, en gaan direct verder met de perioden 3 en 4 ,
die we respectievelijk grofweg in 1953-1965 en 1965-1975 kunnen plaatsen. 42
In de derde periode hoort Tielerwaard-West thuis, net als het hiervoor al genoemde Maas en Waal West en de aangrenzende ruilverkavelingen Rijk van Nijmegen -Noord en Over Betuwe Zuid. Er lag een
nadruk op kolonisatie van de komgebieden door de bouw van nieuwe boerderijen. Er moest niet alleen
landbouwgrond door landschapsarchitecten worden aangekleed, maar er moest feitelijk een nieuwe
woonomgeving worden gecreëerd. Van Blerck onderscheidt hier vier principes in het ontwerpconcept:
- Het dijklandschap was relatief open. Bij de wielen en in de oude dorpen aan (de voet van) de
dijk kwam beplanting.
- Op de oeverwallen bleven de wegen goeddeels onbeplant. Alleen verbindingswegen tussen
kom en oeverwal, die noord-zuid liepen, werden soms van beplanting voorzien.
- Langs doorgaande wegen op de overgang van kom en oeverwal werden essen aangeplant.
- De nieuwe erven in de komgebieden werden van beplanting voorzien, solitair of in
groepsverband, aan boerderijstraten. Langs de nieuwe wegen door de kommen, oost-westgeoriënteerd, kwam bermbeplanting. Tussen de wegen ontstonden verre oost -westdoorzichten.
Tot de vierde periode moeten we ‘Lek en Linge’ en Avezaat h-Ophemert rekenen, net als
ruilverkavelingen in de Bommelerwaard, Rijk van Nijmegen-Zuid en Over Betuwe Noord. Deze
ruilverkavelingen stonden meer in het teken van de inpassing van stedelijke uitbreiding , die veelal
tussen de oude dorpen en de rand van de oeverwal plaatsvond. Doorgaande wegen op de overgang
van oeverwal naar kom werden opgewaardeerd, nieuwe snelwegen werden aangelegd of aangepast en
er werden bedrijventerreinen aan de afslagen van snelwegen aangelegd. Ook in deze periode waren
vier ontwerpprincipes leidend, aldus Van Blerck. Ze komen grotendeels overeen met de vorige periode,
maar er zijn enkele aanvullingen:

41
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- Net als in de vorige periode was het dijklandschap relatief open, en waren er vooral
beplantingsaccenten bij de wielen en in de dorpen aan (de voet van) de dijk.
- Ook hier bleven de wegen over de oeverwallen onbeplant; alleen langs enkele noord -zuidverbindingen werd beplanting aangebracht. Nieuw in vergelijking met de vorige fase is het
aanbrengen van langwerpige boselementen dwars op de oeverwallen om dorpen visueel in te
passen.
- Net als in de vorige periode werden langs doorgaande wegen op de overgang tussen kom en
oeverwal essen aangeplant.
- In de komgebieden kwam een ruimtelijk-visuele geleding door boerderijstraten, of werd
opgedeeld door het handhaven van grienden en eendenkooien. Op de overgang van kom
naar oeverwal bij dorpsuitbreidingen en in de knikken van snelwegen en
gebiedsontsluitingswegen kwamen populierenbosjes, als bakens in de openheid die vooral
oost-west aanwezig was.
Ruilverkaveling Tielerwaard-west
A CHTERGROND

EN UITGANGSPUNTEN

In het westen van de Tielerwaard heersten in de vroege 20e eeuw nog ‘achterlijke’ toestanden. Het
bedrijfsinkomen was er lager dan waar ook in Nederland. Het ging om een groot areaal aan
komgronden, die vaak onder water stonden of zo nat waren dat er maar beperkt agrarisch gebruik
mogelijk was. Vee kon er slechts zelden weiden en de hooioogst was er heel gering. In de zomer
droogde de zware klei uit, waardoor de grond onbewerkbaar was. Daar bovenop was er sprake van een
slechte ontsluiting en een sterke versnippering van de grond. Ook was de spreiding van de bebouwing
niet gunstig: die stond allemaal langs de dijk, ver van de komgronden, tussen de ‘burgerwoningen’. Ook
maatschappelijk en cultureel raakte het gebied achterop. 43
Op 17 mei 1951 vond in Geldermalsen een ‘komgrondendag’ plaats, die werd georganiseerd door de
Stichting Nederlandsche Landbouwgemeenschap. Men beklaagde zich er vooral over dat er elders voor
veel geld nieuw land werd ingepolderd, terwijl dit gebied met veel minder geld vruchtbaar gemaakt kon
worden. 44 Deze dag leidde tot de instelling van de Gelderse Komgrondencommissie door GS van
Gelderland (1951).
In 1951 werd door het polderdistrict

45

een ruilverkaveling aangevraagd voor een gebied tussen

Gorinchem in het westen en een lijn ten oosten van de spoorlijn bij Waardenburg in het oosten.
De stemming over de ruilverkaveling Tielerwaard-West, ruim 13.000 hectare groot, vond eind december
1958 plaats. Met 88% van de eigenaren, die 70% van de grond bezaten, waren de voors temmers veruit
in de meerderheid. Bij de uitvoering kon men gebruik maken van het verruimde profiel van de Linge,
dat in 1955 was voltooid. 46
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Figuur 79. Veel van de wegen die de polder in liepen, bestonden al vóór de ruilverkaveling, maar werden wel
verbeterd (foto: RAAP, 14 november 2019).

Concreet had men tot doel de landbouwbedrijven te ontmengen. De melkveehouderij kreeg een plek in
de komgebieden, terwijl de fruitteelt- en tuinbouwbedrijven op de stroomruggen achterbleven. In het
hele ruilverkavelingsgebied werden in totaal 184 bedrijven verplaatst, waarvan 122 naar de
komgebieden. Daarbij kwam het bedrijf steeds bij de gronden te staan (zie hierna). De bijbehorende
gronden werden daartoe bewerkt; de gemiddelde bedrijfsomvang steeg van 15,2 naar 22,5 hectare. De
vrijkomende gronden in de ‘oude landbouwgebieden’ konden worden gebruikt voor een logischer
bedrijfsstructuur voor de niet-verplaatste bedrijven. Uiteindelijk bleven er van de 621 bedrijven (excl. de
fruittelers en tuinbouwers) nog de uitvoering nog 376 over. Er ontstonden nieuwe fruitteeltbedrijven. De
traditionele akkerbouw was na afsluiting van de ruilverkaveling zo goed als verdwenen.
De verbetering van de ontsluiting is te herkennen aan het feit dat er v óór uitvoering nog 71 van de 294
kilometers weg onverhard waren, terwijl dat er nadien nog slechts 3 van de 307 kilometers waren.
Tegelijk werden er nieuwe provinciale wegen aangelegd, zoals tussen Waardenburg en Gorinchem, en
de rijksweg 15 verbreed. De rijkswegen zelf werden overigens als barrières voor landbouwkundige
ontwikkeling gezien. 47
Tegelijk moest ook de waterstaatkundige toestand worden aangepakt, om het nieuwe ruimtegebruik
mogelijk te maken. Daartoe werden bemalingsgebieden ontworpen en de dorp spolders in 1954
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opgeheven, zodat de grenzen daarvan niet problematisch zouden zijn. Tekenend voor de oude situatie
is dat er behalve een motorgemaal nabij de Culemborgse Vliet binnen ons onderzoeksgebied vooral
nog gebruik werd gemaakt van windwatermolens. 48 De vele gemalen stonden een rationele exploitatie
in de weg. 49 Er werd bij Gellicum een nieuw gemaal gebouwd, ’t Laar. Tegelijk werden waterinlaten ten
behoeve van de groei van gewassen aangelegd. 50
De groene component komt tot uiting in de wens om vele o ude grienden op te ruimen. 51 Herplant moest
plaatsvinden in het komgrondenreservaat (zie onder), hetgeen opgenomen werd in het landschapsplan.
In dat plan was ook voorzien in het aanbrengen van weg - en erfbeplanting en het inpassen van de
schaars voorkomende beplanting. 52 Opgenomen en uitgevoerd is deels eenzijdige beplanting langs de
zuidbermen van oost-west-lopende wegen. 53 Het landschapsplan dat werd opgesteld richtte zich vooral
op de aanplant van erf- en wegbeplanting, en slechts incidenteel op kavelgrens beplanting. Dat laatste,
zo was het idee, werd pas bij de uitwerking geconcretiseerd. 54

Figuur 80. Voorlopig landschapsplan Tielerwaard-West (bron: Nationaal Archief, archief Beleidsterrein
Landinrichting, inventarisnr. 7950).

Bovendien werd voorgenomen om 50 hectare aan onrendabele boomgaarden te rooien. 55 Dit
komgrondenreservaat kwam vermoedelijk voort uit een inventarisatie van waardevolle natuurterreinen
in juni 1953, waaruit binnen ons onderzoeksgebied een oude rivierarm met gr iendgronden ten N.W. van
Tuil, enkele griendcomplexen in “het Broek” en de Lage Paarden en een tweetal eendenkooien,
gelegen in “het Broek” en in het “Broekse veld” naar voren kwamen. Van minder belang werden de
binnendijkse grienden ten oosten en ten westen van Waardenburg en de wielen ten westen van
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Hellouw geacht. 56 Enkele bospercelen ten oosten van Waardenburg (bij Huis Waardenburg) verdwenen
inderdaad, het wiel ten westen van Hellouw verdween echter veel later, pas kort vóór 1998.
In de slipstream van deze landbouwkundige ontwikkelingen vonden ook andere ontwikkelingen met een
ruimtelijk-maatschappelijk karakter plaats, zoals het opruimen van krotwoningen en de aanleg van
specifieke voorzieningen als sportterreinen. Interessant is ook de afkeer van wonen aan de dijk: Het
verdient aanbeveling een groot deel van deze dijkwoningen met de bijbehorende grond op vrijwillige
basis op te kopen en een zo groot mogelijk deel van de eigenaren naar woningen in de dorpskernen te
verplaatsen. (…) De woonkernen dienen van de dijken te worden afgewend. 57

Figuur 81. Een beplantingsplan voor de Ruilverkaveling Tielerwaard -west (bron: Nationaal Archief, archief
Beleidsterrein Landinrichting, inventarisnr. 7950).

Voor recreatieve doeleinden werd het Lingebos aangelegd, buiten ons onderzoeksgebied. Daarnaast
werd uit wetenschappelijke gronden een ‘komgrondenreservaat’ ingesteld, namelijk ’t Broek ten zuiden
van het knooppunt Deil, in ons onderzoeksgebied. Hier bleven bijvoorbeeld drie eendenkooien
bewaard. 58 In 1971 werd de ruilverkaveling afgerond.
Het meest herkenbare aan de ruilverkaveling van destijds is het uitgevoerde boerderijenplan. In het
conceptplan was sprake van twee parallelle boerderijlinten, één ten noorden en één ten zuiden van de
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rijksweg 15. De achterzijde van de bedrijfsgronden lag dan tegen de rijksweg. 59 Op enkele plekken was
er ook achter de linten nog sprake van boerderijclusters. De boerderijen lagen steeds in groepjes van
maximaal 4 erven bij elkaar. Alhoewel ruimtelijk iets anders uitgevoerd dan in het conceptplan is
uitgewerkt, is de essentie wel herkenbaar. Nieuwe boerderijen verrezen in ons onderzoeksgebied langs
de nieuw aangelegde Meikampgraaf, de Spintkampweg en de haaks daaropstaande Marijkestraat. 60
Toegevoegd in de uitvoering ten opzichte van het conceptplan uit 1959 waren de boerderijen langs de
Heerkensdreef, Veerstraat en Katijfweg, een gebied waar aanvankelijk nog geen uitplaatsingsplannen
voor bestonden. In plaats daarvan werden de plannen voor de Hemelseweg anders gere aliseerd; ook
het tracé van De Euwerden werd anders gerealiseerd dan oorspronkelijk bedacht. 61 In het
beplantingsplan uit 1963/1964 is deze nieuwe structuur wel opgenomen. 62 Onduidelijk is of deze
aanpassing gezien moet worden in het licht van een kennelijk uitgevoerde bezuiniging. 63

Figuur 82. Boerderijenplan, zoals gevoegd bij het concept -rapport voor de ruilverkaveling Tielerwaard-west, 1959
(bron: Cultuurtechnische Dienst, 1959).

In het definitieve plan werd er rekening mee gehouden dat het plan aangepast moest worden als het
aantal gegadigden groter zou worden dan gedacht. Op kleinere schaal werden boerderijen nabij de
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kernen gebouwd voor tuindersbedrijven. 64 Bij het aanleggen van de wegen werden om landschappelijke
redenen soms flauwe knikpunten aangelegd. 65
Met een blik op de landschapsarchitectuur van dit plan zien we, dat er voortgeborduurd is op het
onderscheid tussen uiterwaarden (met rivieren en dijken), oeverwallen en komkleigebieden. In de
komgebieden werd een evenwicht gezocht tussen de weidsheid, die van west naar oost beleefbaar
bleef, en de geborgenheid tussen nieuw groen van de ‘kolonisten’. Eendenkooien en grienden
verdwenen weliswaar plaatselijk, in speciale reservaten was er aandacht voor behoud, net als voor
dijken en wielen. Daarbij was de aandacht voor natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische
fenomenen zeker aanwezig.
R UIMTELIJKE

KENMERKEN

Wegen - Bij de aanleg van het nieuwe wegennet door de kommen werd waar mogelijk was gebruik
gemaakt van bestaande wegen. Indien nodig werden deze verbreed en verhard. Ook werden nieuwe
wegen aangelegd wanneer dit nodig was. De bochten in de wegen zijn flauw aangelegd, wat het rijden
met landbouwverkeer en toeleveranciers vergemakkelijkte.
Erven - De nieuwe erven werden vrijwel allemaal binnen het komgebied gesitueerd. Ten behoeve van
de verdeling van het land en de ligging van de erven werd bodem kundig onderzoek uitgevoerd. De
boerderijen lagen vrijwel allemaal op fossiele stroomruggen die nog in de ondergrond aanwezig zijn . De
erven werden met enige regelmaat om en om langs de wegen geplaatst. De boerderij - en erfindeling
was daarbij gestandaardiseerd. Door middel van subsidies werden boeren gestimuleerd hun erven te
omzomen met windsingels die beplant waren met onder ander e essen, met daaronder struikbeplanting.
Al vrij kort na de aanleg zijn de windsingels deels opgeruimd ten gunste van erfvergroting , maar
relicten zijn bij veel erven nog aanwezig. Door verschillende vormen van aanleg en onderhoud is de
eenheid en herkenbaarheid van de singels beperkt. Er zijn windsingels waar de overstaanders zijn
weggehaald en waar nu alleen nog struikbeplanting is overgebleven , maar er zijn ook singels waar juist
de struikbeplanting is weggehaald en alleen de overstaanders resteren.
Op de inventarisatiekaart zijn de erven weergegeven die tot aan de laten jaren 60 in het komgebied
nieuw zijn aangelegd. Binnen de indeling van de erven is een samenhang aanwezig van boerderijtype,
de plaatsing van de agrarische bebouwing binnen het erf en de aan- of afwezigheid van windsingels.
Overwegend komen kop-hals-rompboerderijen voor.
Beplanting - Het beplantingsplan van Tielerwaard-West had niet alleen betrekking op de wegen in het
komgebied; ook de beplanting van de wegen op de oeverwallen werd opgenomen in het
landschapsplan. Binnen de ruilverkaveling Tielerwaard-West bestaat de wegbeplanting voornamelijk uit
populieren en essen. De populieren treffen we in het hele ruilverkavelingsgebied Tielerwaard-West
aan. Ze staan met name ten oosten en zuiden van de wegen, om zo de wind te kunnen wegvangen.
Ook wegbeplanting met essen treffen we overal aan.
De voor de ruilverkaveling Tielerwaard-West zo kenmerkende populieren treffen we vooral aan langs
de doorgaande wegen. De meeste populieren zijn met een vaste afstand van elkaar aangeplant, in een
enkele rij aan een of twee zijden van de weg. Voorbeelden hiervan zijn de Kooiweg en Hoevenseweg
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bij Enspijk en bij Deil de Bulkgraaf en de Kweldam. In een enkel geval zijn dubbele rijen populieren
aangeplant, zoals ten westen van de Vlietskant bij Gellicum.
Ruimtelijke samenhang - Doordat het gebied van de Tielerwaard-West bij aanvang van de
ruilverkavelingsperiode een relatief leeg gebied was, zonder veel opgaande beplanting of bebouwing,
hebben de nieuw aangelegde elementen een duidelijk herkenbaar stempel op het gebied gedrukt. De
aanleg van wegen met daarlangs wegbeplanting en de aanleg van erven met windsingels heeft een
nieuw landschap gecreëerd binnen de grote landschappelijke lijnen die er al lagen. Er is sprake van
een grote ruimtelijke samenhang. Dit komt doordat veel elementen in dezelfde pe riode zijn aangeplant
of gebouwd en doordat er relatief weinig opgaande elementen uit andere perioden zichtbaar zijn.
Ruilverkavelingen Avezaath-Ophemert en ‘Lek en Linge’
A CHTERGROND

EN UITGANGSPUNTEN

Het oostelijk en noordelijk deel van ons onderzoeksgebied was pas veel later aan de beurt om
ruilverkaveld te worden. De ruilverkaveling Avezaath -Ophemert, waarvan het rapport werd vastgesteld
in 1979, was echter een samenvoeging van een drietal ruilverkavelingen, waarvan er twee in ons
onderzoeksgebied lagen: Tielerwaard-oost (2770 hectare) en een naamloze (6230 hectare). Het
Gelderse college van Gedeputeerde Staten keurde deze twee aanvragen in 1970 goed. 66 De
ruilverkaveling Lek en Linge was 7912 hectare groot en werd tussen 1969 en 1986 uitgevoerd.
Zoals ook in het geval van Tielerwaard-west waren in Avezaath-Ophemert de ontwateringssituatie en
de verkavelingssituatie een belangrijk deel van het probleem waardoor een ruilverkaveling noodzakelijk
werd geacht. Met die ruilverkaveling wilde men een economisch verantwoorde agrarische
bedrijfsvoering en betere omstandigheden in de landbouw bereiken. Daarbij moesten wel een
aanvaardbaar woon-, werk- en leefklimaat en een gevarieerd natuurlijk milieu in stand gehouden
worden. Om dat doel te bereiken werd een achttal terreinen van landschappelijke,
natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische betekenis geïdentificeerd. Van deze acht lagen er zeven
binnen ons onderzoeksgebied. 67 Anders dan in Tielerwaard-west was er hier geen sprake van een
volledig nieuw ontworpen ‘landschapslaag’ met boerderijlinten, maar van een verbetering van de
bestaande structuur en de verspreide aanleg van nieuwe erven. Meer dan in Tielerwaard -west was er
ook aandacht voor cultuurhistorisch-landschappelijke aspecten; zo werd expliciet uitgesprok en dat uit
cultuurhistorische overwegingen hoogstamboomgaarden en steilranden werden behouden. Ook was er
aandacht voor gebogen akkerstructuren en de plaats van lijnvormige beplantingen in de
landschapsstructuur, alsmede voor archeologisch relevante terrei nen. 68 In het landschapsplan werden
doelbewust en strategisch nieuwe bosjes en houtsingels toegevoegd, zoals in als buiten de terreinen
met natuurwetenschappelijke waarden. Niet al het voorgenomen groen uit het plan lijkt ook te zijn
aangeplant: waar nu de kassen ten oosten van Est staan, waren meerdere bosjes voorzien om de
Karnheuvel landschappelijk te versterken. Datzelfde geldt voor beoogd groen langs de dijk ten noorden
van Heesselt. 69
Tegelijk moest men rekening houden met een nieuwe ontwikkeling: de ui tbreidende steden en dorpen.
Daar kwam ruimte voor stoppende boeren, van wie de krotten op de oeverwallen werden opgeruimd,
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maar ook voor de ‘babyboomers’ van na de Tweede Wereldoorlog. Tegelijk kwamen er
bedrijventerreinen aan de randen van de dorpen. 70
Zowel regionaal als nationaal werd er geïnvesteerd in een nieuw wegennet. Naast de rijkswegen door
de kommen waren de provinciale wegen langs de binnenzijde van de oeverwallen van grote betekenis.
Er werd gebruik gemaakt van bestaande wegen, maar waar nodig werden deze door gebogen
verbindingen met elkaar verknoopt tot één doorlopende structuur. De provinciale wegen werden
uiteindelijk vaak de nieuwe dorpsranden.
De opgave in deze vierde periode was de omgang met deze nieuwe ontwikkelingen. Inpassing was een
hoofddoel. Om massa te creëren kwamen bosjes en bosstroken op, die enerzijds de nieuwe ingrepen
moesten maskeren, maar anderzijds ook knikken in wegen moesten markeren. 71
In het agrarisch gebied werden hoogstamboomgaarden vervangen door laagstamfruitteelt, die door
windsingels van elzen of coniferen werden begrensd. 72
Nog steeds was dus het onderscheid tussen uiterwaarden, oeverwallen en kommen leidend, maar
nieuwe ontwikkelingen vroegen om nieuwe oplossingen, vooral op de overgang van oeverwal naar kom.
De focus lag wat minder op kolonisatie van de kommen (alhoewel de langwerpige kamers daar nog
steeds uitgangspunt voor het ontwerp waren), en meer op behoud van eendenkooien en grienden in die
gebieden. Ook dijken en wielen werden als reservaten van het oude rivierenlandschap beschouwd.
R UILVERKAVELING L EK & L INGE
Deze ruilverkaveling besloeg globaal het komgebied ten noorden van Buurmalsen en Tricht en het
komgebied ten noorden van Acquoy. Een belangrijke ingreep was het verbeteren en aanleggen van
ontsluitingswegen. Daarnaast werd een van de meest laaggelegen en natte delen van de kom, De
Regulieren, als natuurgebied aan Stichting Het Geldersch Landschap in beheer gegeven. Mede
hierdoor is dit karakteristieke deel van het komgebied behouden gebleven. Elemente n die dit gebied
karakteristiek maken, zijn onder andere de eendenkooien, de onverharde paden en wegen, de kades,
het landgebruik in de vorm van grienden en hooilanden.
Erven - In het westelijk deel van deze ruilverkaveling concentreren de erven zich langs de Tiendweg en
Ridderslag. Het overige deel ligt verspreid in de komgebieden op enige afstand van de doorgaande
wegen. Slechts een klein deel van de erven is omzoomd met een windsingel. De erven in het oostelijk
deel van de ruilverkaveling liggen aan de doorgaande wegen en zijn voor een groot deel voorzien van
een windsingel.
Infrastructuur - Ten behoeve van de ruilverkaveling is in dit gebied veelal het bestaande wegenpatroon
aangepast. Stegen en kades werden verbreed en verhard. Slechts enkele nieuwe wegen zijn
aangelegd.
Beplanting – De overwegend regelmatige wegbeplanting in het westelijk deel van de ruilverkaveling Lek
& Linge bestaat voornamelijk uit populierenaanplant. We treffen populieren aan langs de Tiendweg,
Parallelweg, Acquoysemeer, Culemborgse Vleit en de Paay. Het oostelijk deel van de ruilverkaveling
Lek en Linge kent een minder grote samenhang in beplanting. De wijze van aanplant, de beheersvorm
en de boomsoorten wisselen hier sterk. Een klein deel van de nieuw aangelegde wegen is beplant m et
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populieren (Kruisweg en Oude Hoevenseweg). Opvallend in deze ruilverkaveling is het relatief grote
aantal knotwilgen. Ze dateren vermoedelijk uit de jaren 70. We treffen ze in rijen van wisselende lengte
aan langs de wegen. Knotwilgen komen bijvoorbeeld voor langs de Oude Hoevenseweg (tussen de
populieren), Nieuwe Graafsteeg, Trichtsekade en aan perceelsranden ten westen van de
Rijksstraatweg. Daarnaast zijn er in het gebied essen aangeplant, vaak op dezelfde wegdelen als de
populieren, waaronder de Oude Hoevenseweg, Kruisweg en de Rijksstraatweg.
Ruimtelijke samenhang - De ruilverkaveling van Lek en Linge kent een minder duidelijke ruimtelijke
samenhang. Dit komt onder andere doordat in het westelijk deel reeds een aantal infrastructurele
elementen aanwezig was, zoals de spoorlijn Gorinchem-Geldermalsen. Daarnaast is met de
locatiekeuze van de erven rekening gehouden met de aanwezigheid van fossiele meandergordels in de
ondergrond. Ook zijn in de ruilverkaveling oudere elementen opgenomen, zoals eendenkoo ien en
kleine bosjes. Daardoor was er beperkt sprake van één nieuw ontwerp, maar werd er in veel grotere
mate dan Tielerwaard-West binnen het bestaande landschap gewerkt.
Het oostelijk deel van de ruilverkaveling Lek en Linge kent een nog hogere mate van inpassing in de
bestaande context doordat hier een groot historische aantal elementen is behouden tijdens de
uitvoering. Waar in bijvoorbeeld de ruilverkaveling Tielerwaard -West een nieuwe laag is toegevoegd,
zijn hier nog veel meer elementen in het bestaande landschap ingepast.
R UILVERKAVELING A VEZAATH -O PHEMERT
Deze ruilverkaveling betrof het gebied tussen de Rijksstraatweg -Steenweg onder Meteren en
Waardenburg-Neerijnen, de Waal, de Korne, Buren en het stedelijk gebied van Tiel. Gezien de relatief
recente uitvoeringsperiode van de ruilverkaveling (1978-2000) hebben we deze ruilverkaveling niet in
detail bestudeerd.
Ruilverkavelingen Beesd en Tricht
Bij de ruilverkavelingen Beesd en Tricht was sprake van een ruilverkaveling ‘bij overeenkomst’. Dit
hield in dat een relatief kleine groep grondeigenaren een ruilverkaveling aanvroegen. Dit is
waarschijnlijk de oorzaak van het ontbreken van een duidelijke, met de ruilverkaveling samenhangende
ruimtelijke structuur. Met de ruilverkaveling Beesd (inclusief landgoed Mariënwaerdt) werd in 1963
begonnen. De ruilverkaveling Tricht volgde in 1969. 73
Erven - Binnen landgoed Mariënwaerdt, langs de St. Janssteeg, werden drie nieuwe erven aangelegd
voorzien van windsingels. Aan de Busterweg was reeds voor de vaststelling van de ruilverkaveling
bebouwing aanwezig. Deze werd verder aangevuld met nieuwe erven aan weerszijden van de weg. In
de jaren zeventig werden langs de Meinte en Ridderslag nieuwe erven aangelegd . Het is onduidelijk of
deze tot het oorspronkelijke ruilverkavelingsplan behoren.
Infrastructuur - In de periode na vaststelling zijn er weinig nieuwe wegen aangelegd. Enkel twee noord zuid lopende wegen werden toegevoegd aan het wegenpatroon: de Wethouder van Bremenweg en
Daam van Dijkweg. Voornamelijk werd in deze pe riode de bestaande wegenstructuur verbeterd, door
verbreding en wegverharding. Een aantal wegen werd niet verhard (Meinte en pad ten zuiden van
verzorgingsplaats/tankstation aan de A2).

73

Nationaal Archief, archief van de Cultuurtechnische Dienst / Landinrichtingsdienst en daarbij gedeponeerde archieven, 1935 1995, inventarisnummer 1575 (Tricht, 1967-1973).
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Beplanting - Van een duidelijk beplantingsplan lijkt in deze gebieden geen sprake te zijn geweest.
Landschapsplannen zijn althans niet bekend. 74 De nieuw aangelegde wegen (Ridderslag, Banweg en
Daam van Dijkweg) werden met populieren beplant, evenals de reeds bestaande Busterweg. Binnen
landgoed Mariënwaerdt treffen we een grotere variatie aan in beplanting. Hier komt onder andere ook
wilg en eik voor als wegbeplanting.
Ruimtelijke samenhang - Vóór de ruilverkaveling kwamen hier relatief veel historische opgaande
elementen voor, zoals eendenkooien, populierenbossen en grienden. Hierdoor was er sprake van een
soort coulissenlandschap. Tijdens de ruilverkaveling zijn deze elementen behouden. De inpassing van
de nieuwe erven kon hierdoor zonder al te veel aantasting van het oude landschap plaatsvinden.
Doordat bij de aanplant van wegbeplanting is gekozen voor soorten die reeds binnen dit
landschapstype voorkwamen, hebben deze relatief beperkt inb reuk gehad op de historische kwaliteiten
van het landschap.
Overige ruilverkavelingen
Hiervoor beschreven we de kleinschalige ruilverkavelingen Beesd en Tricht, in een gebied dat later in
veel grootschaliger opgezette ruilverkavelingen terecht zou komen. V ermoedelijk waren er nog meer
van dergelijke kleinschalige ruilverkavelingsprojecten in de gemeente West Betuwe, namelijk
Geldermalsen (1962-1963), Asperen (1963), Buurmalsen (1963) en Waardenburg (1961 -1963). Nadere
studie van deze ruilverkavelingen vond in dit kader niet plaats, maar is wel wenselijk. Tijdens het
veldwerk viel namelijk al op dat er bebouwing in deze gebieden voorkomt die ouder lijkt dan de periode
van uitvoering van de latere ruilverkavelingen ‘Lek en Linge’ en Avezaath -Ophemert en heel goed uit
de 60-er jaren kan dateren. 75
Waardering ruilverkavelingslandschap
Zoals aan het begin van de vorige paragraaf al is beschreven, ontbreekt momenteel een
instrumentarium om de cultuurhistorische kenmerken van het ruilverkavelingslandschap te waardere n.
Op basis van de kenmerken die hierboven zijn beschreven kunnen wel enkele voorlopige conclusies
worden getrokken.
De ruilverkavelingen ten noorden van de Linge zijn duidelijk ingepast binnen het toen aanwezig
landschap. Door de aanwezigheid van een groot aantal opgaande landschapselementen, voornamelijk
percelen met bos en eendenkooien, laten nieuwe opgaande landschapselementen zich moeilijk van de
oude onderscheiden. Hierbij komt dat bij de aanplant aansluiting is gezocht op het toen aanwezige
landschap. Er is gekozen voor de aanplant van knotwilgen en populieren die al aanwezig waren in het
landschap. Ook in de locatiekeuze van de erven en de erfinrichting ontbreekt een herkenbaar nieuw
ontweerp. Er kan worden geconcludeerd dat met de noordelijke ruilve rkavelingen vooral is
voortgeborduurd binnen het patroon van het toen bestaande cultuurlandschap. Hierdoor heeft de
landschapswaardering over het algemeen meer op basis van het ‘oude landschap’ kunnen
plaatsvinden.
De ruilverkaveling Tielerwaard-West is daarentegen veel meer een breuk met het oude, en voegt een
heel nieuwe tijdslaag aan het landschap toe. Doordat het aantal opgaande landschapselementen

74

Van Blerck (2019) noemt deze beide ruilverkavelingen niet.
Nationaal Archief, archief van de Cultuurtechnische Dienst / Landinrichtingsdienst en daarbij gedeponeerde archieven, 1935 1995
75
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(eendenkooien, wegbeplanting, bospercelen) beperkt was, zijn de nieuw toegevoegde elementen
(bomenlanen, erven) duidelijk herkenbaar. Door de aanleg van de Betuweroute en de uitbreiding van
het verkeersknooppunt Deil is de ruimtelijke eenheid, van met name het oostelijk deel, aangetast. Het
ruilverkavelingslandschap kent nog altijd een grote ruimtelijke samenhang. De nieuwe erven zijn om en
om aan de noord- en zuidzijde van de wegen gesitueerd. De wegen zijn beplant met dubbele en enkele
rijen populieren, die door hun talrijkheid zeer karakteristiek zijn geworden voor het
ruilverkavelingslandschap. Doordat deze bomen in één periode zijn aangeplant, vertonen ze een grote
samenhang. Dit wordt versterkt door de afwezigheid van overig (historisch) groen. Ook de ruimtelijke
eenheid binnen de erven is groot. Vrijwel alle erven kennen een standaardindeling waarbinnen e en
gestandaardiseerde boerderij ligt van het type kop-hals-romp. Aan het erf grenzend lag een kleine wei,
voor het weiden van jongvee. Het erf en de boerderij werden omzoomd door een windsingel (figuur 87).
Opgemerkt moet worden dat de kwaliteiten van de ruilverkaveling vooral signalerend van aard zijn.
Enkele zaken, zoals de plaatsen van de nieuwe boerderijen, nutsvoorzieningen en andere erven in het
komgebied, de aangelegde ruilverkavelingswegen en de ogenschijnlijk uit het landschapsplan
voortgekomen erf-, singel- en wegbeplanting

76,

zijn daarom in het kaartbeeld bij wijze van eerste

signalering opgenomen. Een verdiepende studie ten aanzien van het landschapsplan zal zijn plek
vinden in de dissertatie van de landschapsarchitect Van Blerck, die in zijn st udie onder meer de
ruilverkaveling Tielerwaard-west onder de loupe neemt. 77 Voor wat betreft de veel jongere
ruilverkaveling Avezaath-Ophemert, waar ook nog eens een fors nieuw gebaar als in het westelijke
komgebied ontbreekt is alleen op hoofdlijnen gekeken.

76

W e beschikken niet over het definitieve landschapsplan. Daarom hebben we dat groen meegenomen, dat óf op het voorlopige
landschapsplan staat, of in die geest lijkt te zijn aangelegd, d.w.z. aan één zijde van de weg, vaak aan de zuidzijde.
77
Mailwisseling met H. van Blerck, 23 oktober 2019
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Figuur 83. Ruilverkavelingsboerderij met windsingel aan de Nieuwendijk ten zuiden van Rumpt (foto: RAAP / S. van
der Veen).

Figuur 84. Een kenmerkend ruilverkavelingserf in de ruilverkaveling Tieler waard-West (foto: RAAP, 14 november
2019).
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Kaartbeeld
Op de kenmerkenkaart historisch cultuurlandschap (kaartbijlage 4) is een groot aantal structuren
opgenomen dat zijn oorsprong vindt in of forse verandering heeft doorgemaakt als gevolg van de
genoemde ruilverkavelingen. Voor het gebruik is een korte beschrijving van de mitsen en maren
onontbeerlijk.
Zoals hiervoor al aangehaald is het kaartbeeld vooral signalerend. De kartering heeft plaatsgevonden
op basis van een aantal voorlopige plannen (landschapsplan, boerderijenplan) in combinatie met de
bestudering van verschillende series topografische kaarten, veldwerk en de raadpleging van Google
Maps en Google Streetview. Gekarteerd hebben we ruilverkavelingserven (als puntlocatie, en als vlak
als de oude contouren bekend waren), eventuele grotere nutsvoorzieningen, ruilverkavelingswegen (al
dan niet met bredere bermen

78),

bomenrijen langs wegen, erfsingels, andere singels en

ruilverkavelingsbosjes.
Daaruit kwam al snel naar voren dat a) de plannen niet zonder meer zo werden uitgevoerd en b) de
topografische kaarten niet altijd eenduidig zijn voor wat betreft de aangegeven structuren. Zo werden
boerderijen waarvan we de bouwjaren kennen niet meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van
de kaartseries. Die combinatie heeft ertoe geleid dat er geen kaartbeeld is waarop we precies kunnen
aanstippen ‘dit hoort bij de ruilverkaveling en dit niet’. Daardoor moesten we op basis van de
genoemde bronnen beredeneren welke structuren wel en welke niet bij de ruilverkave lingsfase van het
landschap hoorden. Dat leverde bijvoorbeeld bij de selectie van de ruilverkavelingsboerderijen en de
kartering van de bomenrijen langs de wegen nog wel eens vraagtekens op. Een duidelijk voorbeeld is
de Broekgraaf, waar een rij populieren aanwezig is die naadloos in het ruilverkavelingslandschap lijkt te
passen. Verschillende landschapsplannen laten daar echter geen geplande bomenrij zien

79

en pas de

topografische kaart van 1998 laat de huidige bomenrij zien. We hebben daarom dus moeten
concluderen dat de bomenrij zich weliswaar goed in het ruilverkavelingslandschap voegt, maar dat er
weinig aanknopingspunten zijn om deze tot de oude beplantingsstructuur te rekenen.
Bij de erven zijn alleen de nieuw aangelegde huisplaatsen opgenomen. Op he t moment dat op een
bestaand erf een nieuwe boerderij werd gebouwd in de structuur van het ruilverkavelingsplan, al dan
niet als gevolg van de ruilverkaveling, beschouwen we dit niet als een ruilverkavelingserf.
Bovenstaande geeft aanleiding om deze ruilverkaveling nog meer in detail te bestuderen, vooral om na
te gaan wat er nu heel bewust wel tot het ruilverkavelingsplan behoorde, en wat ‘toevallig’ tegelijkertijd
of juist op een veel later moment, maar in hetzelfde gebied, is uitgevoerd. De bestaande
inventarisatiedata moet in ieder geval als een ‘signaleringscollectie’ gezien worden. Daarnaast is
misschien nog wel belangrijker dat de hoofduitgangspunten van de ruilverkaveling in combinatie met de
studie van Henk van Blerck aanknopingspunten bieden om ‘in de geest van de landschapsontwerpers’
verder met het gebied om te gaan.

4.2.6

Religieus en funerair erfgoed
In het kader van de harmonisatie van het erfgoedbeleid (2020) is deze categorie voor de
gemeente West Betuwe gecompleteerd.

78

Let wel: al bestaande wegen die verbeterd/verbreed werden, hebben we veelal onder de laag infrastructuur opgenomen.
Daardoor geeft de laag ‘ruilverkavelingswegen’ alleen geen goed beeld, en laat alleen zien wat er volledig nieuw is toegevoeg d.
79
Van Blerck 2019; zie ook de hiervoor afgebeelde landschapsplannen uit het Nationaal Archief.
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Onder deze categorie verstaan we in dit kader de kerkhoven en begraafplaatsen die zich binnen de
gemeente West Betuwe bevinden en/of bevonden. De doden werden vanaf de vroege of volle
middeleeuwen

80

begraven rondom kerken of kapellen. Voorbeelden daarvan vinden in ons

onderzoeksgebied in Acquoy, Asperen, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Est, Geldermalsen, Gellicum,
Haaften, Heesselt, Hellouw, Heukelum, Meteren, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Spijk,
Tricht, Tuil, Varik, Vuren en Waardenburg. De diversiteit van deze plekken in de huidige situatie is
groot. Soms is er continuïteit van begravingen (op een deel van het oude kerkhof, op de hele, of zelfs
met jongere uitbreidingen), soms is de ommuurde ruimte met groen nog herkenbaar, soms is het all een
nog groene ruimte en soms is dat zelfs niet meer voorhanden, en is het kerkhof een plein geworden. In
Geldermalsen is nog een deel van de (lage) muur aanwezig, maar is het kerkhof zelf wel verhard.
Tijdens de reformatie waren de oude kerken staatseigendom geworden en aan de hervormden in
gebruik gegeven. In de Franse tijd werden sommige kerken aan de katholieken teruggegeven, waar dat
niet het geval was, verrezen soms al vrij snel nieuwe kleine katholieke kerkjes met eigen kerkhoven.
Voorbeelden vinden we in Rhenoy en Enspijk. Op beide plaatsen bestaat het oude kerkhof niet meer.
Op 1 januari 1829 ging het landelijke verbod in om te begraven in kerken en op kerkhoven bij kerken in
grotere plaatsen. Waarschijnlijk heeft dit verbod de meeste kleine dorpen geen van alle getroffen en
kon er op de oude voet worden doorgegaan. In de gemeente West Betuwe zijn geen begraafplaatsen
uit deze vroege periode bekend.
In 1869 werd de begraafwet gewijzigd. Elke gemeente moest vanaf dat moment beschikken over een
algemene begraafplaats. In heel Nederland zien we nieuwe begraafplaatsen verschijnen, omdat de
bestaande begraafplaatsen veelal van kerken waren. Kerkelijke begraafplaatsen werden voortaan als
‘bijzondere begraafplaatsen’ aangeduid, net als particuliere begraafp laatsen. Algemene of
gemeentelijke begraafplaatsen, groot en klein, werden in de 19e eeuw aangelegd in onder meer
Geldermalsen, Est (dienstjaar 1862

81),

Waardenburg (dienstjaar 1851

82),

Hellouw (dienstjaar 1847

83)

en Enspijk (dienstjaar 1886). Plaatsen als Ophemert en Varik hebben waarschijnlijk geen eigen
vrijliggende algemene begraafplaats gehad – een deel van het protestantse kerkhof kan als zodanig
aangewezen zijn.
In dezelfde periode zien we een herleving van de katholieke traditie, nadat i n de Franse tijd het
katholicisme weer toegestaan was in alle openheid de erediensten te belijden en al eerste kerkjes met
kerkhoven waren ontstaan. Bij de katholieke kerk van Varik werd in dienstjaar 1852 een kerkhof
aangelegd. 84 De (protestantse) vicarie van Tuil liet in dienstjaar 1873 de oude begraafplaats aldaar
aanleggen, inclusief gracht en lijkenhuisje. 85
In de 20e eeuw volgden enkele nieuwe algemene begraafplaatsen. Zo werd de algemene begraafplaats
van Asperen aangelegd tegenover het oude kerkhof. De gemeente Varik en Heesselt kreeg in
dienstjaar 1942 haar algemene begraafplaats. 86 Die van Ophemert lijkt iets ouder (zie hierna). Daarmee
zou dan de 19e-eeuwse lacune ingevuld zijn: deze gemeenten hadden nog geen algemene
begraafplaats. De algemene ofwel gemeentelijke begraafplaatsen van Haaften en Opijnen (dienstjaar

80

Uit W aardenburg kennen we nog een christelijk grafveld dat niet bij een gebedshuis was aangelegd (Hesseling 2019).
Kadastrale Leggers Est en Opijnen, reeks 1, artikelen 631 en 67; met dienstjaar is het moment van administratieve wijziging
bedoeld; de daadwerkelijke gebeurtenis vond veelal een jaar eerder plaats.
82
Kadastrale Leggers W aardenburg, reeks 1, artikel 276
83
Kadastrale Leggers Haaften, reeks 1, artikel 549
84
Kadastrale Leggers Varik, reeks 1, artikel 210
85
Kadastrale Leggers Haaften, reeks 1, artikel 324
86
Kadastrale Leggers Varik en Heesselt, reeks 2, artikel 212
81
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1969

87)

dateren uit de naoorlogse periode, de nieuwe begraafplaats van Tuil is recent aangelegd. In

andere gevallen, zoals in Herwijnen, Asperen en Geldermalsen, werd de bestaande algem ene
begraafplaats geleidelijk verder uitgebreid. Bijzonder is de algemene begraafplaats van Heukelum,
waar vóór 1969 een oude winningsplas deels werd gedempt om op het terrein een begraafplaats aan te
leggen. Het oudste nog bestaande graf dateert uit 1970.
De gemeente West Betuwe kent bovendien drie joodse begraafplaatsen: Asperen, Beesd en
Geldermalsen. In alle gevallen gaat het om voormalige privébegraafplaatsjes met een klein aantal
zerken. In een enkel geval is er wel nog een joods gedeelte op een grotere begraafplaats (Herwijnen).

Figuur 85. De verdwenen begraafplaats van Haaften (foto: RAAP, 14 november 2019).

Ook waren er particuliere begraafplaatsen. Opvallend genoeg was en bleef Lord Mackay eigenaar van
een begraafplaats in Ophemert die in dj. 1968 voor het eerst als zodanig in de kadastrale administratie
opduikt. Het gaat om het perceel waarop nu de algemene begraafplaats ligt. 88 Deze staat
merkwaardigerwijs al op de topografische kaart uit 1958, en zou dus ouder moeten zij n dan het
kadaster vermeldt. In het archief van de gemeente Ophemert vinden we vermeldingen van de algemene
begraafplaats vanaf 1942, maar er liggen al graven uit de jaren 20 en de poort dateert uit 1915. 89 De
grafkelder zou uit 1924 dateren. 90

87
88
89
90

Kadastrale Leggers Est en Opijnen, reeks 3, artikel 1138
Kadastrale Leggers Ophemert, reeks 3, artikel 2661
Met dank aan M. Smit (gemeente West Betuwe).
Nationaal Archief, archief Mackay van Ophemert (2.21.115), inventarisnr. 1451
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Tevens kocht de gemeente op een zeker moment grond aan voor de aanleg van een
parkeergelegenheid. 91 We moeten dus concluderen dat de kadastrale administratie hier achterliep.

Figuur 86. Oude graven op de begraafplaats van Ophemert (foto: RAAP, 14 november 2019).

Eerder werd de familie Mackay in een grafkelder naast de kerk van Ophemert begraven, maar die leed
schade tijdens de Tweede Wereldoorlog. 92

91
92

Regionaal Archief Rivierenland, archief Gemeentebestuur Ophemert, 1942 -1977
http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/4_Aeneas_baron_Mackay
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Figuur 87. De dichtgemetselde grafkelder bij de kerk van Ophemert (fot o: RAAP, 14 november 2019).

4.2.7

Militair erfgoed

Geldermalsen
Linielandschap
Tot het linielandschap zijn de elementen en tussenliggende gebieden gerekend die rondom de Diefdijk
en de accessen (doorgangen in de linie) liggen. De bevaarbare Linge, de spoorweg en -dijk, de hoge
gronden langs de Linge en de dijken vormden de belangrijkste accessen. Dit waren de zwakke plekken
in de linie die door middel van fortificaties werden versterkt. Het gaat hier om de twee forten en de
latere versterkingen met kazenmatten. De kernelementen van de linie, de Diefdijk en de Meerdijk,
liggen net ten westen van de gemeentegrens en zijn derhalve niet opgenomen in het linielandschap.
Kenmerkend voor het linielandschap is het voorkomen van inundatiewerken in de vorm van sluizen en
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weteringen, accessen en forten en kazematten die deze werken moesten beschermen. De belangrijkste
accessen werden gevormd door de spoorweg Gorinchem-Geldermalsen en de Langendijk. De
belangrijkste sluizen waren het sluizencomplex in de Linge te Asperen en de sluizen die lagen in de
buurt van het huidige gemaal De Nieuwe Horn. De accessen en sluizen werden beschermd door het
Werk op de Spoorweg, de kazematten rondom De Nieuwe Horn, de kazematten langs de Meerdijk en
Langendijk en het Fort Asperen (figuur 86). Naast de sluizen in de Linge bij Asperen lagen er ook tal
van kleinere sluisjes in het komgebied. Deze werden doorgaans gebruikt om het waterpeil binnen de
polders te controleren met als doel het land droog te houden. In geval van inundatie werden de sluis jes
gebruikt om het gebied onder water te zetten en de juiste waterstand te handhaven. De 19e -eeuwse
forten waren oorspronkelijk beplant met opgaande bomen (onder andere populieren en eiken), hakhout,
schietwilgen en knotwilgen. De beplanting had tot functie het fort te camoufleren en kon ook dienen als
gebruikshout. 93

Figuur 88. Kazemat met op de achtergrond Fort Asperen (foto: RAAP / S. van der Veen).

Door verbeteringen in de waterhuishouding is een groot aantal sluizen en moleng angen vervangen door
gemalen. Een aantal is echter ook bewaard gebleven. De forten en kazematten zijn vrijwel geheel
behouden gebleven en zijn recent (deels) gerenoveerd.
Verboden kringen
Rondom de forten lagen kringen waarbinnen beperkingen golden ten aanzien van bouwwerken.
Hiermee moest een vrij schootsveld worden gegarandeerd. Belangrijkste kenmerk van deze gebieden
was het ontbreken van (stenen) bebouwing. Bebouwing kwam door de lage, drassige ligging in deze
93

Boosten & Jansen 2007
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gebieden weinig voor. Ook beplanting kwam nauwelijks voor, waardoor het zicht binnen het
schootsveld vrij was. Na het opheffen van Vestingwet mochten deze gebieden wel bebouwd worden,
wat ook in beperkte mate is gebeurd. Deze bebou wing bestaat voornamelijk uit agrarische gebouwen.
Het vrije zicht binnen het schootsveld is grotendeels verloren gegaan door de aanleg van boomgaarden
rondom de Kerkweg bij Acquoy. Het lijkt erop dat het vrije schootsveld rondom het Werk op de
Spoorweg slechts betrekking had op de spoordijk, omdat beplanting binnen de verboden kringen al
voor de aanleg van het fort voorkwam.
Omdat de verboden kringen een sterke relatie met de bouwkunst (de forten) hebben, zijn ze net als de
molenbiotopen weergegeven op kaartbijlage 6.
Inundatielandschap
De westelijke helft van de gemeente Geldermalsen maakte deel uit van het inundatiegebied van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kenmerkend voor dit landschap zijn de relatief lage ligging (waardoor het
gebied kon onderlopen), de aanwezigheid van kades en dijken (die het landschap in compartimenten
(kommen) verdeelde) en de weteringen, sluisjes en duikers (waarmee het water werd binnengelaten).
Daarnaast zijn het vaak relatief lege, onbewoonde gebieden, waardoor de economische schade bij
inundatie beperkt was. Ook kenmerkend is de onzichtbaarheid van dit landschap: om het land te
inunderen werden bestaande waterstaatkundige elementen gebruikt, waar zij in vredestijd juist bedoeld
waren om een gebied te ontwateren.
Waardering landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Als zeer hoog zijn grote delen van het linielandschap gewaardeerd. Dit gebied is zeer gaaf gebleven
sinds de 19e eeuw. De perceelsindeling en het landgebruik zijn in de afgelopen 100 jaar nauwelijks
gewijzigd. Ook de beplanting is nagenoeg intact. De bebouwing (forten en kazematten) ligt nog op haar
oorspronkelijke plaats en de onderlinge relatie van de bebouwing en de relatie met andere elementen,
zoals de accessen, is door de intactheid van het landschap nog duid elijk herkenbaar.
Als hoog zijn het linielandschap rondom de Nieuwe Horn en de verboden kringen gewaardeerd. Het
gebied rondom de Nieuwe Horn is sterk gewijzigd bij de aanleg van dit nieuwe gemaal. De belangrijkste
structurerende elementen, zoals de Meerdijk en de kazematten zijn echter nog aanwezig. De verboden
kringen zijn redelijk gaaf gebleven. De topografie is nauwelijks gewijzigd. Wel zijn er ten westen van
Acquoy enkele agrarische bedrijven binnen de verboden kringen gebouwd en is het voorheen open
akkercomplex beplant met boomgaarden.
Als middelmatig zijn de inundatiekommen gewaardeerd. De meest laaggelegen delen (de
komgebieden) zijn door de landinrichting en ruilverkaveling en de daaraan voorafgaande samenvoeging
van polders sterk gewijzigd. Veel kades, weteringen en sluisjes die een functie hadden binnen de
inundatie zijn verdwenen. Ook is een relatief klein deel van de inundatievlaktes bebouwd met
agrarische erven en woonwijken.
Landschapselementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Op de inventarisatiekaart zijn de elementen die deel uit maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
weergegeven. Het betreft de elementen die zijn gebouwd, of aangepast voor het defensieve doel.
Naast deze groep zijn er veel elementen die nauw samenhangen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het betreft de kades, weteringen en sluisjes die primair voor de waterbeheersing in de polders water
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aangelegd, maar met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook een functie kregen in het
defensieve apparaat. Deze elementen zijn reeds in andere categorieën binnen de
landschapselementeninventarisatie opgenomen en worden hier niet herhaald.
B RUG
Als element ‘brug’ is de spoorbrug over bij het Werk op de spoordijk opgenomen. Bij de aanleg van het
fort dat de spoordijk moest beschermen, werd het Wiel bij de Diefdijk aan de zuidzijde van de huidige
spoorbrug uitgebreid, zodat een gracht ontstond rondom het Werk op de spoordijk. Waar de spoorweg
over de gracht liep, werd in 1880 een kraanbrug gebouwd.
F ORT / W ERK
Binnen de gemeente Geldermalsen liggen twee forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het betreft
het Werk op de spoordijk bij de Diefdijk en de oostelijke helft van Fort Asperen. Aan de oostzijde van
de werken en forten lag het schootsveld. Binnen de schootsvelden lagen de acc essen (doorgangen in
de linie) die door het geschut op de forten werden gedekt. De forten zijn als punt - en als vlakelement
afgebeeld op de kaarten.
V ERBODEN

KRING

Rondom de forten en werken lagen zogenaamde verboden kringen. Om een vrij schootsveld te
garanderen golden er restricties ten aanzien van bebouwing en beplanting binnen deze kringen. De
verboden kringen lagen 300, 600 en 1.000 m vanaf de buitengrenzen van het fort. Afhankelijk van de
afstand bestonden er restricties. Omdat de verboden kringen een sterke relatie met de bouwkunst (de
forten) hebben, zijn ze net als de molenbiotopen weergegeven op kaartbijlage 6.
I NUNDATIEKOM
Op de inventarisatiekaart zijn de twee inundatiekommen weergegeven die binnen de gemeente
Geldermalsen liggen. Het gaat om ‘kom I bezuiden de Lek (Z1)’ tussen de Lek en de Linge en ‘kom II
bezuiden de Lek (Z2)’ tussen de Linge en de Waal. De inundatiekommen gaven de militair-bestuurlijke
gebieden aan. De grenzen vallen vaak samen met poldergrenzen en dijken en kades. In geval van
inundatie werden delen van deze kommen geïnundeerd. De meeste dorpen lagen relatief hoog en
zullen daarom gespaard zijn. Het water voor de inundaties kwam uit de Lek en werd via Everdingen
naar het zuiden verplaatst. Ook de Linge werd als inundatiekanaal ingericht om water vanuit Tiel te
kunnen toevoeren.
I NUNDATIEDIJK
Net ten westen van de gemeente Geldermalsen liggen twee inundatiedijken: de Diefdijk en de Meerdijk.
Zij speelden een cruciale rol binnen de inundatie. Hoewel de dijken buiten de gemeente liggen, hebben
ze een grote invloed gehad op het landschap van de gemeente Geldermalsen en zijn ze van belang
voor de samenhang van de overige NHW -elementen. Om deze redenen zijn ze toch op de kaart
opgenomen.
H OUTEN

HUIS / BOERDERIJ EN HOUTEN LOODS

Ten noorden van Fort Asperen komen een houten huis en een loods voor die binnen de verboden kring
van 300 m zijn gebouwd. Deze zijn tevens in de historisch-bouwkundige inventarisatie opgenomen.
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S LUIS
Naast de reeds bestaande sluizen die deel uitmaken van de dorpspolders werden ook nieuwe sluizen
aangelegd. Het betreft de Waaiersluis bij Fort Asperen. Deze sluis was zo geconstrueerd dat hij zowel
kon dienen voor uitwatering als voor de inlaat van water in de polders.
K AZEMAT

EN GROEPSSCHUILPLAATS

Aan de oostzijde van de Diefdijk en aan de Meerdijk zijn tijdens het interbellum kazematten van het
type kazemat G en groepsschuilplaatsen aangelegd. Ze concentreren zich rond de belangrijkste
accessen: de Lingedijk en de spoordijk Leerdam-Geldermalsen. De kazematten zijn tevens opgenomen
in de inventarisatie van historische bouwkunst.
U ITGEDIJKT

LAND

Ten behoeve van de versterking van de Diefdijk werd aan weerszijden van de dijk klei gewonnen. De
ondiepe kleiputten die hierdoor ontstonden, worden aangeduid als uitgedijkt land. Veelal zijn ze beplant
met grienden of zijn er rabatten aangelegd.
B OEZEM
De polder De Geeren, direct ten oosten van Diefdijk is vermoedelijk al in de 18e eeuw ingericht als
boezem. 94 De boezem werd opgenomen als inundatievlakte in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Neerijnen
Door de eeuwen heen was de zone langs de grote rivieren steeds van grote militair -strategische
betekenis. Dat blijkt alleen al, voor de late middeleeuwen en vroege nieuwe tijd, uit de vele kastelen en
vestingsteden. In het onderzoeksgebied liggen meer dan 10 kastelen met een middeleeuwse
oorsprong, en de vestingsteden of -stadjes Tiel, Zaltbommel, Buren, Woudrichem, Gorinchem,
Heukelum, Asperen en Leerdam liggen niet ver weg.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, vanaf 1589, liet de Staatse legeraanvoerder, prins Maurits (15671625) een linie van redoutes of wachttorens langs de Waal aanleggen, die de Spanjaarden moesten
beletten vanuit het Land van Maas en Waal naar het noorden op te rukken. 95 De schermutselingen in
deze periode bracht ook de aanleg van batterijen met zich mee. Zo lag oostelijk van de kerk van
Heesselt in 1599 een halve schans tegen de dijk, waarvan aan het eind van de 18e eeuw nog een deel
van de gracht open lag. Deze was aangelegd in het kader van het beleg van Zaltbommel. In het reliëf is
de oostelijke gracht nog licht herkenbaar. 96

94
95
96

Van Hemmen e.a., 2007: 39
Van Hemmen 2015
Van der Veen & Van Hemmen 2019: 8-9
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Figuur 89. Het strijdtoneel rond het Beleg van Zaltbommel. Links (oostelijk) van de kerk van Heesselt zien we de
schans (bron: collectie Rijksmuseum).

Niets van al deze structuren is duidelijk zichtbaar gebleven. Toen het Fort Sint Andries in Spaanse
handen was, werd bij Heesselt een vaart langs de dijk (een gedekte gracht) gegraven om uit het bereik
van vijandelijk geschut te blijven. Ook deze is op bovenstaande kaart herkenbaar; de vaart is in het
reliëf nog afleesbaar. 97 Samen met de vestingstad Zaltbommel, het Fort St. Andries en het Fort Voorne
vinden we hier een waardevol ensemble uit de Tachtigjarige Oorlog.
De voormalige gemeente Neerijnen ligt net buiten de inundatievlakte van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, qua oppervlakte één van de grootste militaire werken die ons land rijk is . De oostgrens van
dit gebied lag op de Zeek tussen Herwijnen en Hellouw. 98

97
98

Van der Veen & Van Hemmen 2019: 8
Bijl 1997: 88
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Figuur 90. Van links naar rechts door de onbegroeide zone loopt de voormalige vaart, die in het reliëf nog licht
waar te nemen is (foto: RAAP, 14 november 2019).

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werden er vele loopgraven in de uiterwaarden langs de
Waal aangelegd. Ze zijn soms in het reliëf nog duidelijk herkenbaar. Het is een teken dat ook toen het
rivierengebied een strategisch belangrijke plek vormde; de operatie Market Garden is daarvan een
duidelijk voorbeeld. De Waal was maandenlang frontgebied, met in de dijk mitrailleurposten. 99 Rond
Ophemert en Varik was het maandenlang erg onrustig, en pas in de meidagen van 1945 was het
gebied bevrijd. 100
Er is bij de bestudering van luchtfoto’s uit 1944 en 1945 een aantal mogelijke onderkomens
aangetroffen. Deze personeelsonderkomens waren aan de noordelijke zijde (beschut tegen vijandelijk
vuur) in de dijk ingegraven. Het valt niet uit te sluiten dat er meer van zulke onderkomens aanwezig
waren dan er ingetekend zijn, de zichtbaarheid hangt sterk af van de kwaliteit van de lu chtfoto’s
(resolutie, stand van de zon, jaargetijden, etc.).

99

https://www.75jaarbevrijding.nl/2125814 -de-waalcrossers-katenmuisspel-langs-de-rivier
https://udowa.home.xs4all.nl/Niemandsland/Niemandsland.htm

100

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[477]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

4.2.8

Opgaand groen

Geldermalsen
Bomenrij
Aan de hand van veldwerk en bestudering van historisch kaartmateriaal is het structurerend opgaand
groen (bomenrijen) binnen de kernen geïnventariseerd. De aar d van de beplanting is uiteenlopend. In
Beesd en Acquoy betreft het karakteristieke leilinden die als wegbeplanting zijn aangeplant. De bomen
zijn (vermoedelijk) in de tweede helft van de 20e eeuw aangeplant als vervanging voor oudere
exemplaren. Ook is er historisch groen dat samenhangt met het agrarische verleden van de kernen.
Het betreft knotwilgen en -elzen.
Hoogstamfruitbomen en historische boomgaard
Op de inventarisatiekaart zijn elementen uit reeds bestaande inventarisaties opgenomen, die zijn
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Geldermalsen. In het GIS zijn kolommen opgenomen waarin
informatie is opgenomen over onder andere soort, eigenaar en ouderdom.
Griend
Binnen de gemeente Geldermalsen liggen grienden in het noordelijk komgebied, in de uiterwaarden van
de Linge en in of aan de randen van de historische kernen.
Eendenkooi
Aan de hand van veldwerk, studie naar historisch kaartmateriaal en bestudering van het AHN2 zijn de
eendenkooien gekarteerd. Zes eendenkooien hebben afpalingsrecht en zi jn dus nog actief als
eendenkooi in gebruik. Van de overige eendenkooien zijn de restanten (die overigens vaak n og zeer
gaaf zijn) weergegeven.
Populierenbos
Aan de hand van historisch kaartmateriaal en veldwerk zijn de populierbossen die langer dan zestig
jaar beplant zijn, in kaart gebracht. Veel van deze bossen zijn in staat van verval of worden gerooid. Dit
komt doordat veel van de bomen hun maximale ouderdom hebben bereikt.
Parkachtig groen
Het historisch opgaand groen dat zich binnen parken landgoeder en bevindt, is opgenomen als
parkachtig groen. Het betreft de parkaanleg op het landgoed Mariënwaerdt en het park aan de Linge bij
Geldermalsen. Kenmerkend voor landgoed Mariënwaerdt zijn de notenbomen op de dijk, die hier al
sinds de 16e eeuw staan en de beplanting met dubbele rijen notenbomen aan de Notenlaan en de
appelbomen op de Appeldijk. De overige lanen (Biersteeg, Koeysteeg, Kloostersteeg en 2e Dreef) zijn
beplant met omvangrijke beuken.
Overig historisch bos
Dit betreft een verzameling van restanten van griendbosjes, populierenplantages, brede bomenlanen,
hakhoutpercelen en spontane opslag. Rondom de Diefdijk betreft het voornamelijk elzenbossen ; rond

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[478]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

Mariënwaerdt gaat het om bomenlanen; en in het noordelijke komgebied om restanten van grienden en
populieropstanden. Verspreid komen hakhoutbosjes voor.
Open dorpsgebied
Binnen de kernen liggen waardevolle open gebieden. Vaak vallen ze geheel of gedeeltelijk samen met
kasteelterreinen of dorpsgrienden. De open dorpsgebieden zijn zeer waardevol voor de herkenbaarheid
van de historische dorpsontwikkeling en het agrarische karakter van de dorpen.
Neerijnen
Het historisch opgaand groen in de voormalige gemeente Neerijnen valt in een aantal aspecten uiteen.
Allereerst gaat het om de laanbeplanting langs de wegen. Een jongere fase daarvan is ondergebracht
bij het thema ‘landbouw’ (zie § 4.2.5). Belangrijk zijn verder resterende grienden (natte
hakhoutbossen), (hoogstam)boomgaarden en parkbossen, zoals bij Waardenburg. Niet opgenomen zijn
de vele laagstamboomgaarden, enerzijds omdat die plantvorm zo afwijkend is van het historische beeld
dat deze niet als historisch beschouwd kunnen worden, anderzijds omdat het ruimtebeslag volledig
anders is dan in de historische situatie. We beschouwen de fruitteelt dan ook als ‘agrarisch
grondgebruik’, en niet als opgaand groen in de betekenis die wij hanteren.

Figuur 91. Knotwilgen kunnen uitgroeien tot indrukw ekkende gestalten (foto: RAAP, 14 november 2019).

Het opgaand groen heeft diverse betekenissen. Allereerst gaat het om de betekenis voor de
landschapsstructuur: groen geeft visuele diepte aan het landschap, en is tegelijk stoffering van het
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landschapstype waarin het zich bevindt. Daarnaast is er ook nog een intrinsieke, historisch-ecologische
waarde: historische bosopstanden kennen vaak een bijzondere ondergroei van inheemse soorten, het
bos zelf bevat oud inheems genenmateriaal én in parkbossen is een unie ke stinzenflora aanwezig.
Voorbeelden daarvan vinden we bij Huis Waardenburg.

Figuur 92. Een karakteristieke laan op landgoed Neerijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

4.2.9

Doorzichten

Geldermalsen
Waardevolle randzone en doorzicht
Op veel plaatsen grenst de historische dorpskern nog aan het landelijk gebied. Vanuit de dorpen
versterkt dit de relatie tussen de agrarische kern en het agrarische buitengebied. Vanuit de het
landelijk gebied bezien zijn de randzones van belang voor het aanzien van de historische dorpskernen.
De op de inventarisatiekaart weergegeven doorzichten markeren de plaatsen van waaruit deze relatie
zichtbaar is in het landschap.

4.2.10 Nederzettingen
Het kadastraal minuutplan uit 1832 geeft een indruk van de historische bebouwingsstructuur van
dorpen en het omliggende landschap. Weliswaar is het moment een vrij willekeurige keuze, verbonden
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aan het feit dat toen een belangrijke bron als juridisch instr ument in werking trad

101,

maar toch geeft

het een indruk van waar men in het verleden woonde. Het belang van die bron is dus veel breder dan
het jaar 1832 alleen. Zoals we hiervoor al lazen, gaat de essentie van de huidige dorpsstructuren terug
tot de Karolingische tijd, terwijl de dijkbebouwing een laatmiddeleeuwse oorsprong kan hebben – toen
kwam immers de basis van de huidige dijken tot stand. Elke stip op de kaart – of soms concentratie van
stippen –,vertegenwoordigt dus een historisch erf in het landsch ap, nog los van de vraag of de huidige
bebouwing cultuurhistorisch interessant is. Direct verbonden aan het gegeven van de erven zijn in het
rivierenlandschap de woonheuvels, vaak accumulaties van eeuwenlang wonen op een bepaalde plek.
Deze heuvels als zodanig zijn in de waterstaatslaag opgenomen, omdat ze in eerste instantie een
bescherming tegen hoogwater vormden. Deze kaartlaag is voor de hele gemeente West Betuwe
aanwezig, met uitzondering van die delen die in 1832 tot Zuid -Holland behoorden. Daarvan is nog geen
digitale data aanwezig.

4.2.11 Immaterieel erfgoed
Geldermalsen
Veldnamen
Toponiemen In de volksmond worden percelen, straten en wateren al eeuwenlang met namen
aangeduid. Onze kadastrale aanduiding met een letter en een cijfer is veel recenter en dateert pas uit
1832. Als bronmateriaal voor toponiemen zijn 18e -eeuwse polderkaarten en de kadastrale minuutplans
uit 1832 geraadpleegd. Er is voor gekozen om de kadastrale minuutplans uit 1832 als uitgangspunt te
nemen bij het in kaart brengen van de toponiemen. Waar nodig geacht zijn deze aangevuld met
toponiemen van de polderkaarten. Deze namen kunnen als cultuurhistorisch erfgoed en onderdeel van
de identiteit van een gebied worden beschouwd. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen de toponiemen zelfs
als inspiratiebron worden gebruikt, niet in de laatste plaats voor straatnaamgeving. De namen verwijzen
onder meer naar de hoogteligging, het grondgebruik of een voormalige eigenaar.

4.3 Waardering
4.3.1

Geldermalsen

Inleiding
De objectwaardering is bij de harmonisatieslag niet aangepast en niet uitgebreid naar de andere
deelgemeenten. Daarom is deze waardering ook niet op een kaart weergegeven, maar alleen in het
achterliggende GIS aanwezig. Deze tekst is daarop een toelichting.
Waterstaat
De meeste waterstaatkundige werken die dateren van voor de herinrichting, zijn te vinden in de
noordelijke komgebieden. In de overige gebieden zijn de meeste elementen verdwenen bij de
herinrichting (dijken, kades en gemalen), of heeft er schaalvergroting plaatsgevonden (o.a. aan de
weteringen en in bemalingscapaciteit). De fysieke vorm is in veel gevallen dus sterk aangepast, maar
de hoofdstructuur is nog herkenbaar. Aan de elementen die een belangrijkrijke rol hebben gespeeld in

101

Het kadaster ging op 1 oktober 1832 voor een belangrijk deel van Nederland van start als instrument voor de grondbelasting.
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de ontginning en ontwatering door de jaren heen en in belangrijk e mate bijdragen aan de
herkenbaarheid van de geschiedenis van het rivierengebied, is over het algemeen een hoge waardering
toegekend. Het betreft hier de hoofdweteringen, de kades om de dorpspolders en de dijken langs de
Linge. Ook de wielen en woonheuvels scoren hoog omdat deze zeer nauw verbonden zijn met de strijd
tegen het water in de streek, zeer herkenbaar zijn, concreet te koppelen zijn aan historische
gebeurtenissen en vaak nog gaaf zijn. Om een zelfde reden scoren de overlaten hoog.
De locaties van bruggen, sluizen, gemalen en poldermolens zijn veelal ook opgenomen in de
inventarisatie van historische bouwkunst. Van het grote aantal dat er rond 1900 lag, is na de
herinrichting van het buitengebied slechts een fractie overgebleven. Voorts zijn deze waterstaatkundige
werken veelal gemoderniseerd. De cultuurhistorische waarde van deze elementen schuilt dan ook met
name in de rol die deze objecten spelen in de leesbaarheid van de waterstaatkundige geschiedenis.
Van de resterende elementen zijn er veel als rijksmonument beschermd, waaronder het gemaal De
Oude Horn en de Boutensteinse Sluis en De Watermolen in Geldermalsen. Deze scoren ook hoog in de
waardering. Recentere elementen op een historische locatie scoren lager, maar hebben zeker wel een
cultuurhistorische waarde.
Infrastructuur
Het overgrote deel van de historische wegenstructuur heeft zich geleidelijk in de Middeleeuwen
ontwikkeld of is later planmatig aangelegd. De paden en wegen werden onder andere benut als veedrift
vanuit de dorpen op de oeverwal richting de graslanden in de kom of als hooiweg. De oost -westgeoriënteerde wegen op de oeverwallen zullen ook een rol hebben gespeeld in het (inter)regionaal
vervoer. Een historisch belang valt moeilijk aan deze individuele wegen toe te wijzen. De
Rijksstraatweg van Culemborg naar Zaltbommel vormt hier een uitzondering op, als weg die past in de
19e-eeuwse verbetering van de nationale infrastructuur. Deze kent een historisch belang. De
historische wegen in de dorpen zijn van groot belang voor de herk enbaarheid van de historische
dorpsstructuur. De meeste overige wegen zijn van redelijk belang geweest voor de historische
wegenstructuur in de gemeente. Historische wegen die er nog uitspringen als van groot belang zijnde,
zijn de wegen op de noordelijke en zuidelijke Lingedijken en de historische wegen en lanen die deel
uitmaken van de Heerlijkheid Mariënwaerdt. In alle gevallen zijn de wegen in zoverre herkenbaar dat
deze nog in gebruik is als weg. In veel gevallen is het historische karakter ervan verlo ren gegaan door
asfaltering. De wegen en lanen binnen de Heerlijkheid Mariënwaerdt vormen hierop een positieve
uitzondering.
Voor wat betreft opgaand groen langs de wegen hebben zich vooral in de komgebieden veranderingen
voorgedaan. Een aanzienlijk deel van de stegen en wegen op de kades was beplant, met waarschijnlijk
met knotwilgen en elzen. In de loop van de eerste helft van de 20e eeuw lijken deze langzamerhand
verdwenen te zijn. Bij de herinrichting van het buitengebied in de 20e eeuw werden langs vee l wegen
en paden essen en populieren aangeplant. De wegen die over de aaneengesloten akkercomplexen op
de oeverwallen liepen waren doorgaans niet van beplanting voorzien. In veel gevallen is dit nog steeds
zo.
De veerstoepen zijn hoog en middelmatig gewaardeerd.
De wegen die als onderdeel van de ruilverkavelingen zijn aangelegd, zijn alle als middelmatig
gewaardeerd. Ze zijn met name waardevol voor de ensemblewaarde van het landschap, onder andere
door de aanwezigheid van gave opgaande wegbeplanting en een gaaf wegprofiel.

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[482]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

De spoorlijnen zijn middelmatig gewaardeerd. Ze zijn van groot belang geweest voor ruimtelijke
ontwikkeling vanaf de jaren zeventig van de 19e eeuw, zowel binnen Geldermalsen, als ook daarbuiten.
De snelwegen zijn niet gewaardeerd vanwege het constant veranderd karakter. De wegen zijn
opgenomen omdat deze grote invloed heeft gehad op andere cultuurhistorische waarden en de
ruimtelijke ontwikkelingen in de afgelopen zestig jaar.
Industrie en nijverheid
Elementen en structuren die duidelijk samenhangen met het historisch landschap zijn in deze categorie
vrij zeldzaam geworden. De korenmolens zijn zeer van belang voor de historische dorpsontwikkeling en
indirect ook voor de bestuurlijke ontwikkeling. Binnen de landschapstypen op de oeverwallen vormen
ze een belangrijk, zichtbaar en voor zichzelf sprekend element. In het geval van enkele molens is de
molenbiotoop in meer of minder mate aangetast.
Kastelen en landgoederen
De nog bestaande of herkenbare historische kasteelterreinen en buitenplaatse n zijn van groot
historisch belang voor de streek. Restanten van gebouwen en omgrachtingen staan in belangrijke mate
symbool voor de bestuurlijke ontwikkeling van de streek. De ligging van deze kastelen was vaak niet
toevallig. Ze zijn gebouwd aan de randen van of in oude restgeulen, waardoor ze voorzien waren van
water rondom én direct naast de meest vruchtbare gronden lagen. De waarde schuilt dus niet alleen in
het terrein zelf, maar ook in de herkenbaarheid van het omliggend landschap. Middeleeuwse
bebouwing is zeer zeldzaam binnen de kasteelterreinen van Geldermalsen. Voor de waardering is dan
ook uitgegaan van de herkenbaarheid en gaafheid van het terrein als restant van een kasteelterrein en
niet als dat van een volwaardig kasteel.
Landbouw
De kromakkers zijn doordat ze een redelijk zeldzaam restant zijn van middeleeuwse
landbouwmethoden van historisch belang. Veel kromakkers hebben echter door samenvoeging van
percelen en door beplanting met laagstammen veel van hun gaafheid verloren. Hier komt in enkele
gevallen ook doorsnijding door infrastructuur bij.
Een selectie en waardering van waardevolle bebouwing binnen de gekarteerde erven vindt plaats in
hoofdstuk 6. De erven zijn onder andere gewaardeerd door een vergelijking te maken met de situatie
rond 1965. Veel erven blijken in korte periode na aanleg te zijn vergroot, waarbij de oorspronkelijke
eenheid verloren is gegaan en windsingels deels zijn verdwenen. Ook zijn windsingels in verloop van
tijd van uiterlijk veranderd door uiteenlopende beheersvormen. Hierdoor zijn ze minder herkenbaar als
eenheid. Vooral de erven in Tielerwaard-West hebben een zekere landschappelijke kwaliteit door de
verspringende ligging langs de wegen en de eenheid in bebouwing.
Religie
De begraafplaatsen in de gemeente zijn van historisch belang voor de ontwikkeling van begraven in de
gemeente. Ze zijn van belang als onderdeel van de historische ruimtelijke dorpsst ructuur. Als
begraafplaats zijn ze allemaal nog duidelijk herkenbaar. De aanleg, zowel voor wat betreft opgaand
groen als de topografie zijn nog intact. De twee joodse begraafplaatsen zijn echter, mede door hun
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oorspronkelijk afgelegen ligging, tussen moderne infrastructuur komen te liggen waardoor het historisch
karakter sterk is aangetast.
Militair erfgoed
De elementen die onderdeel zijn van Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben vrijwel allemaal een zeer
groot historisch belang. Ook hun samenhang, nog in grote mate intact, is van groot belang. De
inundatiekommen zijn aangetast door het verdwijnen van oude kades en weteringen en door de nieuwe
bebouwing. De schootsvelden hebben op enkele plaatsen hun open karakter verloren door frui tteelt en
agrarische bebouwing.
Opgaand groen
De hoogstamfruitbomen zijn in een reeds eerder uitgevoerde inventarisatie gewaardeerd. De
waarderingsklassen bestonden onder andere uit cultuurhistorische waarden, ecologische waarde en
landschappelijke waarde. In de cultuurhistorische in ventarisatie en waardering zijn alle
hoogstamfruitbomen opgenomen en als hoog gewaardeerd, vanwege hun ouderdom en de
ensemblewaarde met het landschap.
De grienden zijn van redelijk historisch belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de
komgebieden en het landschap direct langs de Linge. Ze vormen samen met de eendenkooien, de
kades en weteringen een geheel dat onlosmakelijk is verbonden met het historisch cultu urlandschap
van de komgebieden.
De eendenkooien zijn van belang voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de komgebieden
en zijn daarom hoog gewaardeerd. Ook hebben ze een hoge waardering gekregen omdat ze deel
uitmaken van de structuur van de komgebieden. Hoewel de eendenkooien van buitenaf gezien zich
nauwelijks onderscheiden van bijvoorbeeld de griendbossen in de komgebieden, zijn de vangarmen en
de beplanting binnen het perceel duidelijk als onderdelen van een eendenkooi herkenbaar. Vrijwel alle
nog bestaande eendenkooien zijn beplant met grienden, waarvan het aannemelij k is dat dit de
oorspronkelijke beplanting was. Enkele eendenkooien zijn omgevormd tot populierenbos, waarbij de
vangarmen zijn dichtgegroeid, maar nog wel herkenbaar zijn. Deze laatste g roep is iets lager
gewaardeerd.
De populierbossen hebben vanwege hun beperkte ouderdom een gering historisch belang. Ze zijn
kenmerkend voor de exploitatie van de komgebieden die door de eeuwen heen steeds weer wijzig de.
De bossen zijn nu kenmerkend voor de komgebieden, maar blijken dus ook inwisselbaar te zijn door de
jaren heen.
Het parkachtig groen op landgoed Mariënwaerdt is hoog gewaardeerd, vanwege de samenhang met het
huis en met het landgoed. Ten opzichte van de situatie rond 1810 (zoals te zien op een
verpondingskaart uit die tijd) is de situatie nauwelijks verander d. De hoge ouderdom, de passende
vervanging en aanvullingen van het opgaand groen geven het landgoed een authentieke aanblik. Het
park aan de Linge bij Geldermalsen is aangelegd binnen de afgesneden meander van de Linge. Het
opgaand groen heeft een redelijke ouderdom en de opzet van slingerpaden oogt in hoofdlijnen
oorspronkelijk. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de samenhang met de deels gedempte haven en de
verkeersbrug over de Linge die na de verlegging van de Linge werd aangelegd, interessant omdat d ie
(in oorsprong) op hetzelfde moment zijn aangelegd.
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Het overige historisch bos betreft een bonte verzameling aan elementen, die in zijn geheel zijn
gewaardeerd. Ze zijn van redelijk belang als onderdeel van de grotere structuur. Een nadere duiding
met betrekking tot de functie, aard en ouderdom van dit opgaand groen is wenselijk om deze
waardering verder te nuanceren. Is een bos langs de Linge bijvoorbeeld aangelegd voor de exploitatie
of heeft deze ook een functie gehad om aanslibbing op gang te brengen en daarmee de dijk te
versterken?
Waardevolle ruimtelijke relaties
Twee van de onder ‘overig‘ opgenomen elementen waren reeds aangemerkt als waardevol. Deze zijn
overgenomen op de waarderingskaart. Het betreft de doorzichten en de waardevolle randzones.

4.3.2

Neerijnen

Voor Neerijnen heeft (nog) geen integrale waardering van landschapselementen plaatsgevonden. We
verwijzen naar de gebiedswaardering.
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5 Deelgebieden en objecten: Lingewaal
Adriaan Haartsen & Ben Olde Meierink

5.1 Inleiding
In de gemeente Lingewaal is bij de waardering van het erfgoed geen uitsplitsing gemaakt in
landschappen, landschapselementen en bouwkunst. De tekst die op deze onderdelen betrekking heeft,
hebben we daarom integraal in dit hoofdstuk geplaatst. Daarmee blijft de waardevolle informatie
bewaard.

5.2 Waardering
5.2.1

Waardering van objecten in de database

In het kader van de Cultuurhistorische Waardenkaart van Lingewaal (2017) zijn cultuurhistorisch
waardevolle objecten (punten, lijnen en vlakken) van voor 1945 geïnventariseerd en gewaardeerd. 102
Puntelementen zijn gebouwen, sluizen, bruggen, molens en molenplaatsen, grensstenen etc.
Lijnelementen zijn onder meer wegen, waterlopen, houtsingels en perceelscheidingen. Buitenplaatsen,
parken en percelering zijn voorbeelden van vlakvormige elementen. De bestaande rijksmonumenten en
gemeentelijke monumenten zijn in de catalogus opgenomen en op de digitale cultuurhistorische
waardenkaart gezet. Op grond van literatuurstudie, kaartvergelijking en veldwerk zijn hier elementen en
structuren aan toegevoegd.

Puntelementen

Lijnvormige objecten

Vlakken

gebouwen

natuurlijke wateren

parken

kunstwerken (sluizen, bruggen, etc)

dijken, kaden en zijdwendes

begraafplaatsen

molenplaatsen

weteringen

kasteelterreinen

monumenten (gedenkplaatsen en
lieux de mémoirs)

wegen

percelering

grachten/singels

overige

bijzondere objecten

paden

overige

lanen
houtsingels/wegbeplanting
overige

Tabel 9. Type gewaardeerde objecten in de voormalige gemeente Lingewaal.

De rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn in de catalogus opgenomen en uiteraard niet
opnieuw door ons gewaardeerd. Zij zijn genoteerd met de vermelding ‘hoge waarde’.
De gebouwen en historisch geografische objecten, die uit onze inventarisatie naar voren zijn gekomen,
zijn gewaardeerd volgens de methode die door Lantschap en BBA is ontwikkeld, op basis van
uitgangspunten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op enkele uitzonderingen na zijn alleen

102

In het kader van de harmonisatie (2020 -2021) zijn deze objecten opnieuw onder de loupe genomen en voor wat betreft de
bouwkunst opnieuw gewaardeerd. In tegenstelling tot de waarderingsslag in 2017 zijn nu ook de monumenten opnieuw
gewaardeerd, om daarmee inzichtelijk te krijgen of er ‘slijtage’ heeft plaatsgevonden.
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objecten met een hoge of middelhoge waarde in de catalogus opgenomen, objec ten met een
basiskwaliteit niet. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld panden die waren opgenomen in het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) uit de jaren ’90 van de vorige eeuw, en sterk veranderd bleken te zijn door
verbouwing of nieuwbouw.

belevingswaarde

herkenbaarheid
herinneringswaarde

Waardering intrinsiek

zeldzaamheid
kenmerkendheid
gaafheid
(landschaps)architectuur

Waardering context

samenhang (ensemblewaarde)
structurerende werking
gaafheid omgeving
Informatiewaarde

Score per aspect

hoog/middel/laag/nvt

Totaalwaardering

hoog/middel/laag

Tabel 10. Methode voor de waardering van objecten in de voormalige gemeente Lingewaal.

- Bij herkenbaarheid is gekeken in hoeverre de oorspronkelijke functie nog afleesbaar is aan
het object.
- Bij herinneringswaarde is nagegaan of het object verbonden is aan een bekende persoon, en
of het om een veelbezochte plek gaat (bijvoorbeeld scholen, kerken, winkels, kruisgebouwen,
gemeente-huizen). Ook monumenten in de zin van gedenkplaatsen horen hierbij.
- Zeldzaamheid: beoordeeld is in hoeverre het object op landelijke schaal zeldzaam is.
- Kenmerkendheid: gekeken is in hoeverre een object qua vorm of functie kenmerkend is voor
de regio (in dit geval het rivierengebied). Voorbeelden hiervan zijn T-boerderijen en
zijdwenden, die typerend zijn voor de streek.
- Bij gaafheid is de mate van authenticiteit van de oorspronkelijke vorm en detaillering
beoordeeld. Vervanging in oude vorm van een gebouw of een kade krijgt een hoge
waardering voor dit aspect, een oude boerderij met grote jaren ’60 ramen een lage.
- Bij (landschaps)architectuur is gekeken of een object bewust esthetisch is vormgegeven
(detailering, volumes, verhoudingen). Vaak is hier de naam van een architect of
landschapsarchtiect aan verbonden, soms een stijlperiode.
- Samenhang kan gaan om een functionele relatie (zoals een wetering met een molen of een
gemaal, een kerk met pastorie en kerkhof), een visuele relatie (bijvoorbeeld een buitenplaats
met zichtlijnen) of een stedenbouwkundige structuur (zoals de Waaldijk en de ‘onderwegen’
in Herwijnen).
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- Bij structurerende werking is beoordeeld in hoeverre een object de vormgeving en inrichting
van de omgeving heeft bepaald. Een voorbeeld hiervan is de Nieuwe Zuiderlingedijk, die de
inrichting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft bepaald en die ook het agrarisch gebruik
in de directe omgeving heeft beïnvloed.
- De informatiewaarde geeft aan in hoeverre het object iets vertelt over de geschiedenis van
de omgeving.
- De totaalwaardering is een gewogen oordeel over de cultuurhistorische betekenis van het
object. Dit wil niet altijd zeggen dat er bij een hoog gewaardeerd object voor alle aspecten
een hoge score is. Soms zijn zaken als zeldzaamheid, (landschaps)architectuur of
structurerende werking doorslaggevend voor een hoge score.

Figuur 93. De Nieuwe Zuiderlingedijk is een voorbeeld van een element met hoge structurerende werking.

5.2.2

Waardering van de gemeente als geheel en de deelgebieden

De bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de gemeente als geheel zijn beschreven (hoofdstuk 2).
In overleg met medewerkers van de gemeente zijn deelgebieden onderscheiden. De specifieke
kenmerken van deze deelgebieden en de vormen van samenhang zijn beschreven en gewaardeerd in
hoofdstuk 3. De documenten van de deelgebieden zijn ook in de exceltabel opgenomen en kunnen met
een hyperlink worden geopend.

5.2.3

De deelgebieden

103

De waardering van gebouwen en historisch-geografische objecten levert een verzameling op met ho og,
middel en laag gewaardeerde punten, lijnen en vlakken. Om tot een waardering van de deelgebieden
(historische kernen en dorpspolders) te komen kan niet worden volstaan met een simpele optelsom van

103

Deze waardering wordt in de geharmoniseerde chw van W est Betuwe grotendeels vervangen door de nieuwe
landschapswaardering. Desondanks is de oude waardering informatief, en hebben we die informatie dus overgenomen.
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hoog en middelhoog gewaardeerde objecten. Bij de cultuurhistorische betekenis spelen immers ook
zaken als samenhang en structuren op een hoger schaalniveau een rol.
De waardering van gebieden is al lang onderwerp van discussie en een sluitende methode is tot
dusverre nog niet ontwikkeld. Voor de waardering hebben we de methode van de vroegere Rijksdienst
voor de Monumentenzorg als uitgangspunt genomen. Per deelgebied is een beoordeling gemaakt
waarbij de cultuurhistorische kenmerken worden afgezet tegen de geïnventariseerde objecten en de
afleesbaarheid van de bewoningsgeschiedenis. Voor elk deelgebied is een lijst opgenomen met
bijzondere of kenmerkende cultuurhistorische kwaliteiten.
Per deelgebied is gekeken naar de volgende aspecten (vereenvoudiging van het schema in de
Handleiding selectie en registratie jongere stedebouw en bouwkunst – Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1991):

deelgebied

aspect

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Dorpsstructuur

Lint- of kerndorp
Stratenpatroon
Bebouwingsstructuur
Bijzondere kenmerken

Historische bebouwing

Agrarisch
Landgoederen/buitenplaatsen
Overig

Buitengebied

Percelering
Wegen en waterlopen
Bijzondere landschapselementen

Ensembles

Agrarisch
Waterstaatkundig
Defensie
Overige

Totaal

Top/hoog/middel/laag

Tabel 11. Beoordeelde aspecten van deelgebieden.

Bij de beoordeling van de verschillende aspecten is vooral gekeken naar de mate van authenticiteit en
de veranderingen die zich vanaf ca 1850 (Topographische en Militaire kaart van het Koni ngrijk
Nederland) hebben voorgedaan. Als ‘nvt’ (niet van toepassing) is ingevuld betekent dit dat het
betreffende aspect in het deelgebied niet voorkomt. Van de wel aanwezige aspecten geeft de tabel een
indicatie welke wel en welke niet van belang worden g eacht voor de cultuurhistorische betekenis van
het gebied. Een hoge totaalwaardering geeft aan dat het gebied van regionale betekenis wordt geacht,
een topwaardering betekent dat het gebied op landelijk niveau tot de cultuurhistorisch hoogst
gewaardeerde gebieden moet worden gerekend.
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5.2.4

Cultuurhistorische waarden van Lingewaal als geheel

De gemeente Lingewaal bezit belangrijke cultuurhistorische waarden. De inrichting laat zien hoe het
gebied onder invloed van de rivieren Waal en Linge is ontstaan. De subtiel e verschillen in
hoogteligging, bodemgesteldheid en waterhuishouding hebben de gebruiksmogelijkheden en daarmee
de inrichting van het gebied bepaald. De vormgeving van het huidige landschap begon in de vroege
middeleeuwen. Sinds de bedijking in de twaalfde eeuw is het karakteristieke landschap van
uiterwaarden, oeverwallen en kommen tot stand gekomen. Deze onderdelen hebben elk hun eigen
kenmerken, hangen nauw met elkaar samen en zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. De
uiterwaarden zijn grotendeels open, onbebouwd en als grasland in gebruik. Het binnendijkse gebied
bestaat uit vrij besloten oeverwallen en open komgebieden. Op de oeverwallen bevindt zich vanouds de
bebouwing: de boerderijstroken langs de dijken, de steden en de dorpen. Door de bebouwin g en
erfbeplanting en door de bosjes, boomgaarden en lanen zijn de oeverwallen anders van karakter dan
de komgebieden, waar de bebouwing schaars is en het bodemgebruik vooral bestaat uit grasland,
(voormalige) grienden en de bossen van huidige en vroegere eendenkooien. De steden Asperen en
Heukelum hebben zich in de twintigste eeuw uitgebreid over de aangrenzende Lingeoeverwallen. In de
drie dorpen is na de oorlog enige uitbreiding gerealiseerd. Spijk heeft ten zuiden van de kerk een
dorpskom gekregen, in Herwijnen en Vuren is op enige afstand van de dijk een nieuw centrum
ontstaan.
Het niet-verstedelijkte binnendijkse gebied is duidelijk geleed door de historische lijnen van de
zijdwendes, de weteringen en de oude en nieuwe infrastructuur.
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Figuur 94. Kwelkade rond het wiel van Vuren, ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1799.

De strijd tegen en de omgang met het water is één van de meest in het oog springende kenmerken van
de gemeente. De dijken en kaden, de (restanten van) eendenkooien en grienden, de weteringen en
sloten illustreren het drassige karakter van de komgebieden en de moeite die men zich moest
getroosten om het land droog te houden. De geschiedenis van het waterbeheer is nog duidelijk in het
gebied af te lezen.
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Figuur 95. De Spijkse Zijving, een zijdwende en een van de oudste kaden in het gebied.

Zijdwenden zijn de oudste waterstaatkundige elementen, het gemaal Broekse Sluis is één van de
jongste. In de tussenliggende duizend jaar zijn weteringen gegraven, kwelkades opgeworpen,
huisplaatsen opgehoogd tot woerden, boezemgebieden ingericht en molens en gemalen gebouwd. Van
al deze fasen van de geschiedenis van het waterbeheer zijn elementen bewaard gebleven. De
moeizame omgang met het buitenwater wordt geïllustreerd door de rivierdijken, de vroegere overlaten
en de vele wielen, resten van oude dijkdoorbraken.
Behalve de inrichting van het landbouwgebied en de omgang met het water zijn er twee aspecten die
het landschap van de gemeente nog extra cultuurhistorische betekenis verlenen. In de eerste plaats
betreft dit de bijzondere nederzettingsstructuur van Heukelum en – vooral - Asperen. Beide steden
hebben tot diep in de twintigste eeuw een sterk agrarisch karakter gehad. Vanuit de stadsboerde rijen
bewerkten de boeren hun percelen die soms op grote afstand lagen. Pas toen de ruilverkaveling werd
uitgevoerd konden boerderijen in het buitengebied worden gebouwd en verloren veel stadsboerderijen
hun functie. Vooral in Asperen dragen deze voormalige en de twee nog functionerende boerderijen
sterk bij aan het karakter van de stad.
In de tweede plaats vormt het westen van de gemeente één van de meest waardevolle delen van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De linie als geheel bestaat uit een samenhangend stelsel van
verdedigingswerken, inundatiegebieden, waterstaatkundige werken en diverse andere landschaps elementen. Bij de aanleg ervan is dankbaar gebruik gemaakt van de lage ligging en de
waterstaatkundige situatie van de komgebieden van Lingewaal. Onde r de cultuurhistorisch bijzonder
waardevolle elementen rekenen we de beide forten, het unieke sluizenensemble bij Asperen, de
groepsschuilplaatsen en kazematten, de hoofdweerstandslijn en de Nieuwe Zuiderlingedijk. Het
grootste deel van de gemeente behoorde tot het inundatiegebied. Naast hun individuele betekenis zijn
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de verschillende elementen vooral door hun onderlinge samenhang van buitengewoon cultuurhistorisch
belang.

Figuur 96. De inundatiesluis bij Asperen.
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5.3 Waardering van de deelgebieden

Figuur 97. Deelgebieden in de voormalige gemeente Lingewaal.

In de volgende paragrafen worden de geschiedenis en de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken
van de onderscheiden deelgebieden beschreven. In overle g met de gemeente is het grondgebied van
Lingewaal verdeeld in de volgende deelgebieden, deels overeenkomend met de oude polders:
1.

Asperen (binnenstad)

2.

Polder Asperen

3.

Herwijnen (dorp)

4.

Polder Herwijnen

5.

Heukelum (binnenstad)

6.

Polder Heukelum

7.

Vuren

8.

Spijk
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5.3.1

Asperen (binnenstad)

Figuur 98. De Minstraat met een aaneengesloten bebouwing met vroegere stadsboerderijen. De groenstrook geeft
de plek van de Min aan, die rond 1960 gedempt is.

Geschiedenis
De oudst bekende vermelding van Asperen is van 893. Het toenmalige dorp was waarschijnlijk niet
meer dan een verzameling boerderijen op de oeverwal van de Linge, die toen zuidelijker dan nu
stroomde. De Min, de stadsgracht die in het midden van de 20e eeuw is gedempt, was het restant van
de vroegere Lingebedding.
Geleidelijk schoof de Linge naar het noorden, waarschijnlijk nog in de periode voor de bedijking.
Hierdoor ontstond een zogeheten kronkelwaard, opgebouwd uit enkele laagten (oude Lingebeddingen)
en ruggen (oeverwallen). In de dertiende eeuw kreeg Asperen stadsrechten; het gebied tussen de
Stadswal en de Linge (met de kronkelwaard) werd ommuurd en omgracht. Men bouwde twee
landpoorten, de Gellicumsepoort in het zuidoosten en de Heukelumsepoort in het noordwesten.
Waterpoorten zijn aangelegd bij het begin en het einde van de Min: de Waterpoort in het oosten en de
Begijnepoort in het noordwesten, bij kasteel Waddestein en het begijnenklooster.
Vlakbij de Heukelumsepoort en de Begijnepoort lag kasteel Waddestein, dat voor het eerst gen oemd
wordt in 1299. Mogelijk heeft aan de andere kant van de stad nog een kasteel gestaan, het in de
dertiende eeuw vermelde Lingestein. De precieze locatie hiervan is echter niet bekend, op de kaart van
Jacob van Deventer (ca 1560) is het kasteel al niet meer ingetekend.
De stadstichting had tot gevolg dat de boerderijen uit de omgeving geleidelijk naar de stad werden
verplaatst. Ongetwijfeld hebben er vroeger ook boerderijen gestaan op de oeverwal van de Linge
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buiten Asperen, maar de veiligheid die de stad bood maakte het voor de boeren aantrekkelijk in de stad
te gaan wonen.
Ondanks de aanwezigheid van een kleine haven (de Min) werd Asperen geen handelsstad en bleef ook
de ambachtelijke activiteit bescheiden. Grote groei bleef uit en tot diep in de twinti gste eeuw bood de
binnenstad voldoende ruimte voor de inwoners. Pas na de Tweede Wereldoorlog vond uitbreiding van
de stad plaats. De binnenstad heeft lang haar agrarische karakter behouden. Voorstraat en Minstraat
laten een aaneenschakeling van (voormalige) boerderijen zien en ook thans zijn nog enkele
functionerende landbouwbedrijven in de binnenstad aanwezig.

Figuur 99. Asperen in het begin van de twintigste eeuw. Dichte, aaneengesloten bebouwing aan de Voorstraat en
de Minstraat, de Middelweg kende vrijwel geen bebouwing.

Ruimtelijke karakteristiek
Asperen heeft een bijzondere structuur door de flinke uitbreiding in de middeleeuwen, toen een groot
stuk van de uiterwaard van de Linge bij de stad werd getrokken. In deze uitbreidi ng zijn de Middelweg
en de Achterstraat evenwijdig aan de reeds bestaande Voorstraat en Minstraat aangelegd. Doordat de
stad nauwelijks groei heeft gekend bleven grote delen onbebouwd, zodat er een groot verschil ontstond
tussen de aaneengesloten bebouwing aan de Voorstraat en de Minstraat (die, ondanks het feit dat het
voornamelijk om boerderijen gaat, een stedelijk karakter heeft) en de veel landelijker aandoende
Middelweg en Achterstraat. Dit onderscheid is nog steeds aanwezig.
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Figuur 100. Stadsboerderijen aan de Hoge Minstraat.

Bebouwingsstructuur
De vrijwel aaneengesloten bebouwing met stadsboerderijen die we aan de Voorstraat en de Minstraat
vinden is uniek in Nederland. Aan de voorkant verlenen de vaak aan elkaar gebouwde dw arshuisboerderijen de straten een enigszins stedelijk aspect, terwijl het landbouwkarakter juist aan de
achterkant van de bebouwing te zien is. Het verschil in aanzicht en beleving tussen de Voorstraat en de
Stadswal, en tussen de Minstraat en de Middelweg, is heel bijzonder. Middelweg en Achterstraat waren
vanouds minder dicht bebouwd en hebben ook thans door de vrijstaande woningen en de grote
percelen meer het karakter van dorpsstraten.
De stad heeft twee pleinen. Bij de vroegere Gellicumsepoort verbree dt de Voorstraat zich tot een
rechthoekig plein, mogelijk was dit vroeger de plaats waar de markt werd gehouden. Het tweede plein
is het Stadhuisplein tussen de Voorstraat en de Minstraat. Dit plein vormde het eigenlijke centrum van
de stad: hier stond het stadhuis en hier waren de winkels gevestigd.
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Figuur 101. Voormalige winkel en vroegere smederij aan het Stadhuisplein.

Langs de Linge was vroeger geen bebouwing, met uitzondering van de korenmolen in het noorden en
de herberg bij de Waterpoort (Waterpoort 8). Sinds ca 1930 zijn enkele woningen gebouwd aan de
straat de Waterpoort en aan de Molenwal. De tussenliggende Lingewal is nog steeds onbebouwd.
Percelering
De erven tussen de huizen en (voormalige) boerderijen aan de Voorstra at, (Hoge) Minstraat,
Middelweg en Achterstraat zijn voor stadse begrippen erg diep. Lang niet alle percelen zijn gesplitst
voor nieuwbouw achter op de percelen, waardoor het landelijke, agrarische aspect van de stad
bewaard is gebleven.
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Figuur 102. Minstraat 9, voorzijde.

Figuur 103. Minstraat 9, erf aan de Middelweg.
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Figuur 104. Uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart met de bebouwing en waardering van de panden in
de binnenstad van Asperen.

Waterhuishouding
Vroeger maakte de Voorstraat deel uit van de Lingedijk en was de Min een oude bedding van de Linge.
Door de uitbreiding van de stad, waarbij een deel van de uiterwaard bij het stedelijke gebied werd
getrokken, werd de waterkering gevormd door de omwalling en ommuring. De Min bleef in open
verbinding staan met de Linge (over één of meer sluizen is niets bekend) maar kon mogelijk wel
afgesloten worden met schotbalken.
Infrastructuur
Het stratenpatroon van Asperen is sinds het midden van de 16e eeuw (de kaart van Jacob van
Deventer) nauwelijks veranderd. Het water van de Min is in de jaren ’60 van de vorige eeuw gedempt
en bestaat nu uit een groenstrook.
Defensie
Van de middeleeuwse verdedigingswerken zijn grote delen van de stadsmuur bewaard gebleven. Op
enkele plaatsen zijn muurresten van waltorens aanwezig. De beide landpoorten zijn verdwenen, van de
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twee waterpoorten is een deel van de poort aan de Hoge Minstraat gereconstrueerd, de Begijnepoort is
verdwenen. Een deel van de omgrachting is nog te zien langs de Molenwal, zij het in sterk versmalde
vorm. De vroegere gracht is als laagte herkenbaar aan de oostkant (tussen de Stadswal en de
Graswalseweg) en de zuidkant van de stad (bij de Stadswal en de Oranjewal).
Aan de zuidkant van de stad liggen imposante onderdelen van de Lingewerken en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De beide sluizen in de Linge, de Nieuwe Zuiderlingedijk, de inundatiesluizen in
de noordelijke en zuidelijke Lingedijk, fort Asperen en de Wapenplaats v ertellen het verhaal van de
verdedigingslinie die Holland ruim een eeuw lang heeft beschermd tegen vijandelijke aanvallen.

Figuur 105. Stadsmuur en delen van een muurtoren bij de Waterpoort.

Kastelen en buitenplaatsen
Van kasteel Waddestein resteren funderingen en muurresten, die begin 2016 bij graafwerkzaamheden
voor een deel zijn blootgelegd. De voorburcht is nog steeds beleefbaar omdat hier door de toenmalige
heer van Asperen in 1893 een nieuwe buitenplaats werd gesticht. De fr aaie villa is thans onderdeel van
het gemeentehuis.
Of er in de bodem nog resten aanwezig zijn van kasteel Lingestein, dat aan de zuidkant van de stad
moet hebben gestaan, is niet bekend.
Bijzondere kenmerken
Met uitzondering van de Hervormde kerk (15e eeu w) zijn vrijwel alle oudere gebouwen 19e of begin
20e-eeuws. De stad is diverse malen geteisterd door grote branden. Het gevolg hiervan is dat er
verschillende reeksen van aangrenzende panden zijn die van vrijwel dezelfde tijd dateren.
Ten oosten van de Middelweg is het reliëf van de vroegere kronkelwaard nog duidelijk te zien. De Linge
is in fasen naar het noordoosten geschoven en de oeverwallen en beddingen zijn nog als ruggen en
laagten herkenbaar.
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Figuur 106. In de Nieuwstraat is het reliëf van de kronkelwaard te zien.

Cultuurhistorische essentie
- Stratenpatroon en bebouwingsstructuur
- De vele stadsboerderijen
- Aaneengesloten agrarische bebouwing aan de Voorstraat en de Minstraat/Hoge Minstraat,
met een stedelijk voorkomen aan de straatzijde en een landelijk aspect aan de achterzijde
van de percelen.
- De loop van de vroegere Min, nu een open groenstrook
- Kasteelterrein en villa (nu deel van het voormalige gemeentehuis) met grachten
- Het sluizencomplex (keersluis, schutsluis en twee inlaatsluizen)
- Stadsmuur, stadsgracht en de resten van de Waterpoort.
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Deelgebied

aspect

Asperen
Dorpsstructuur

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Lint- of kerndorp

hoog

Stratenpatroon

hoog

Bebouwingsstructuur

hoog

Bijzondere kenmerken

Stadsboerderijen: hoog
Groenstrook Min: hoog
Reliëf: hoog

Historische bebouwing

Buitengebied

Ensembles

Agrarisch

hoog

Landgoederen/buitenplaatsen

hoog

Overig

nvt

Percelering

nvt

Wegen en waterlopen

nvt

Bijzondere landschapselementen

nvt

Agrarisch

nvt

Waterstaatkundig

Sluizencomplex: hoog

Defensie

Middeleeuwse verdedigingswerken: hoog

Overige

Elementen NHW: hoog

Totaal deelgebied

Top

Tabel 12. Waardering van deelgebied Asperen.
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5.3.2

Polder Asperen

Figuur 107. Begrenzing van het deelgebied Polder Asperen.

Deelgebied Polder Asperen bestaat uit de Eng en het Hooge Veld tussen de Lingedijk en de Tiendweg,
het Lage Veld en het Blokland tussen de Tiendweg en de A 15. In het oosten vormt de Laarwetering de
grens (tevens gemeentegrens), in het westen is de (Heukelumse) Zeiving de grens met de Heukelumse
Polder.
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Geschiedenis
De Polder Asperen is een middeleeuwse ontginning. De brede oeverwal van de Linge was al in de
vroege middeleeuwen bewoond. Hier treffen we een blokvormige percelering aan (De Eng) en enkele
kromme akkers. Later is het ten zuiden hiervan gelegen gebied en h et Hooge Veld ontgonnen en door
de boeren in gebruik genomen. Hier ontstond een brede waaier van strookvormige percele n tot de
Tiendweg. De derde fase van de ontginning was het komgebied ten zuiden van de Tiendweg. De
inrichting van dit gebied werd bepaald door de oost- en westgrens van het vroegere dorpsgebied: de
zijdwende De Laar op de grens met Gellicum (het verlengde van de Zeek) in het oosten en de Zeiving
in het westen. Er werden doorgaande, vrijwel noord -zuid lopende sloten gegraven die langgerekte
strookvomige percelen begrensden. Deze lange stroken werden onderbroken door korte dwarssloten en
oost-west lopende weteringen, die het overtollige water afvoerden naar de Asperense Vliet. In het
zuiden werd het ontginningsblok afgesloten door de 15e-eeuwse Achterdijk die de grens vormde met de
restontginning Blokland, een poldertje dat mogelijk behoorde bij de heerlijkhe id Leyenburg.

Figuur 108. Boomgaard op de Asperense Eng.

Tussen de Asperense Vliet en de Zeiving ligt een strook met een afwijkende oost -west percelering (de
Zooislagen). Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een brede zijdw ende, die later is verkaveld.
Dergelijke brede zijdwendes kennen we van enkele andere plaatsen in ons land, zoals in Eemnes en
Oudewater.
In het laagste en natste deel van de polder lagen verschillende eendenkooien. Een van deze kooien is
bewaard gebleven: de Herwijnsche kooi tussen de Bloklandweg en de Nieuwewegse Wetering. Van een
andere kooi is de kooikerswoning nog aanwezig op het erf van Nieuweweg 1. Ook in Blokland heeft een
kooi gelegen.
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Ten westen van Asperen wordt de Eng doorsneden door de Leerdams eweg, de Engweg en de
Heukelumseweg. Hier ligt ook de uitbreiding van Asperen, die grotendeels na de Tweede Wereldoorlog
tot stand is gekomen. Voor 1800 waren de Lingedijk en de Tiendweg de enige oost -west wegen in het
gebied ten zuiden van Asperen. De Oude Weg (nu Detsteeg) en de Nieuwe Weg (nu Nieuwe Steeg)
liepen de polder in naar de Achterdijk. Een andere Nieuwe Weg (de huidige Nieuweweg) loopt van de
Detsteeg naar de Asperense Vliet.

Figuur 109. De Asperense Vliet.

De omgang met het buitenwater van de Linge wordt geïllustreerd door de overlaat in de Lingedijk
tussen Asperen en Acquoy (ten noorden van het Fort aan de Nieuwe Steeg) en de Nieuwe
Zuiderlingedijk, die het noordwestelijke deel van de polder doorsnijdt. Deze dijk spe elde als
inundatiekade ook een rol in de werken die in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn
uitgevoerd, zoals het Fort bij de Nieuwe Steeg en diverse kazematten en groepsschuilplaatsen.
Bij de ruilverkaveling uit de jaren ’60 van de vorige eeu w is de waterhuishouding veranderd, is het
wegenpatroon licht gewijzigd en is de landbouwkundige structuur verbeterd door drainage, perceels vergroting en de bouw van nieuwe boerderijen. De hoofdstructuur van de polder is echter goed
bewaard gebleven.
De Eng en het Hoogeveld waren vroeger grotendeels als bouwland in gebruik, nu vinden we er vooral
akkers en boomgaarden. Het Lageveld was vrijwel geheel grasland (weide, maar vooral hooiland), en
ook nu overheerst het gebruik als grasland. Van de vier eendenko oien uit 1850 is er één overgebleven.
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Figuur 110. Kooikerswoning van een verdwenen eendenkooi aan de Nieuweweg.

Figuur 111. Het kooibos van de nog bestaande en geregistreerde kooi aan de Bloklandweg.

Ruimtelijke karakteristiek
De polder is een vrij open landbouwgebied, doorsneden door enkele ontsluitingswegen. Wegbeplanting
langs enkele wegen, de ruilverkavelingsboerderijen met hun erfbeplanting en verschillende
bospercelen, waaronder het kooibos en de bosjes en grienden bij de Nieuwe Zuiderlingedijk
onderbreken de openheid en accentueren de structuur van het gebied. Ondanks de wijzigingen die het
gebied heeft ondergaan door de ruilverkaveling, de A15 en de N848 is de hoofdstructuur van
weteringen en wegen bewaard gebleven en is de landschappelijke indeling in agrarische
gebruikseenheden (De Eng, het Hoogeveld en het Lageveld) nog herkenbaar aanwezig.
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Figuur 112. Het Munnikenwiel in de Linge-uiterwaard ten zuiden van Asperen.

Bebouwingsstructuur
In het kader van de ruilverkaveling zijn in de jaren ‘60 en ’70 van de 20e eeuw nieuwe boerderijen
gebouwd. Voordien kende de polder geen bebouwing, met uitzondering van de militaire gebouwen op
het Fort bij de Nieuwe Steeg en drie kooikerswoningen aan de Nieuweweg, waarvan er een bewaard is
gebleven.
Percelering
De eng ten westen van Asperen heeft vanouds een blokvormige percelering met een aantal kromme
akkers. Het Hooge Veld ten zuiden en zuidoosten van Asperen is verdeeld in strookvor mige percelen
die als een brede waaier tussen de zuidelijke Lingedijk en de Tiendweg liggen. Ten zuiden van de
Tiendweg bestond de percelering uit langgerekte, strookvormige percelen, onderbroken door
weteringen en dwarsslootjes. De percelering van de Zooi slagen stond hier loodrecht op. Door
perceelsvergroting is vooral de smalle strookvormige percelering van de polder ten zuiden van de
Tiendweg gewijzigd. Over het algemeen zijn de nieuwe percelen rechthoekig of strookvormig en is de
noord-zuidrichting (en de oost-westrichting van de percelen in de Zooislagen) bewaard gebleven.
Waterhuishouding
In het kader van de ruilverkaveling is de waterhuishouding in de polder herzien. De oude middeleeuwse
weteringen Nieuwewegse Wetering en Middelwetering zijn gehandhaa fd en de wetering langs de
Tiendweg is herkenbaar. De Vliet of Asperense Wetering heeft ook nu nog een belangrijke
watervoerende functie. Het water wordt niet meer bij kasteel Heukelum op de Linge uitgeslagen, maar

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[508]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

stroomt via de Doove Wetering naar gemaal Broekse Sluis in Vogelswerf. De Heukelumse Zeiving is
grotendeels bewaard gebleven, de zijdwende De Laar op de grens met Gellicum is verdwenen; hier ligt
nu een brede wetering naar gemaal De Laar. Door de aanleg van de A15 is de Achterkade, de grens
met de restontginning Blokland, grotendeels verdwenen (een deel is opgenomen in de Bloklandweg).
Omstreeks 1895 is de molenbemaling van de polder beëindigd na de bouw van het stoomgemaal, iets
ten noorden van Kasteel Heukelum.

Figuur 113. Machinistenwoning (1909) aan de Asperense Vliet.

Figuur 114. Stoomgemaal (1895) aan de Asperense Vliet.

Infrastructuur
De oude wegen zijn gehandhaafd (de Achterdijk gedeeltelijk); tijdens de ruilverkaveling hebben
onverharde wegen een verharding gekregen en is het wegenpatroon wat verdicht door de aanleg van
de Nieuwlandweg, Vijfhoevenweg, en Bloklandweg.
Defensie
Deelgebied Polder Asperen maakte in zijn geheel deel uit van het inundatiegebied van de Oude
Hollandse Waterlinie, en ook grotendeels van dat van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met
uitzondering van het gebied ten noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk kon de hele polder in tijd van
oorlogsdreiging onder water gezet worden. Tot de verdedigingswerken behoren de inundat iesluis aan
de Linge, de wapenplaats bij Asperen, de Batterij aan de Nieuwe Zuiderlingedijk, het in 1872 gebouwde
Fort bij de Nieuwe Steeg en diverse kazematten en groepsschuilplaatsen.
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Figuur 115. Batterij aan de Nieuwe Zuiderlingedijk.

Figuur 116. Joodse begraafplaats aan het Galgenwiel.
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Bijzondere kenmerken
De smalle strook grond (Zooislagen) tussen de Asperense Vliet en de Zeiving, is een restant van een
brede zijdwende. Belangrijke blikvanger is ook de Nieuwe Zuiderlingedijk als waterkering tussen
Holland en Gelderland.
Bij het Galgenwiel stond vroeger de galg van de Heerlijkheid Asperen. Langs de Oude Zuiderlingedijk
ligt een kleine Israëlitische begraafplaats.
Cultuurhistorische essentie
- Patroon van historische wegen, waterlopen en kades
- Strookvormige percelering, kromme akkers en kleinschalige percelering Zooislagen
- Nieuwe Zuiderlingedijk met aanliggende gronden waar men klei voor de dijk heeft gewonnen
- De vroegere overlaten ten zuidoosten van Asperen en bij het Galgenwiel
- Onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
- De vroegere overlaat in de Lingedijk ten noorden van het Fort bij de Nieuwe Steeg.
- De Herwijnse Kooi en de kooikerswoning aan de Nieuweweg
- De kleine Israëlitische begraafplaats bij het Galgenwiel
- Stoomgemaal, sluis en machinistenwoning aan de Asperense Vliet.
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Deelgebied

aspect

Polder

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Asperen
Dorpsstructuur

Lint- of kerndorp

De naoorlogse uitbreiding van Asperen is in
het kader van deze studie niet beoordeeld.

Historische bebouwing

Buitengebied

Stratenpatroon

nvt

Bebouwingsstructuur

nvt

Bijzondere kenmerken

nvt

Agrarisch

nvt

Landgoederen/buitenplaatsen

nvt

Overig

Kooikerswoning Nieuweweg: hoog

Percelering

Kromakkers: hoog
Zooislagen: hoog
Strookvormige percelering: middel
Waaiervorm Hoogeveld: hoog

Wegen en waterlopen

hoog

Bijzondere landschapselementen

Zooislagen: hoog
Herwijnse Kooi: hoog
Overlaten Lingedijk: middel
Nieuwe Zuiderlingedijk: hoog
Munnikewiel en Galgenwiel:hoog
Israëlitische begraafplaats aan het
Galgenwiel:
hoog

Ensembles

Agrarisch

nvt

Waterstaatkundig

Asperense Vliet met voormalig
stoomgemaal
en machinistenwoning: hoog
Nieuwe Zuiderlingedijk met aangrenzende
laaggelegen gronden en duikersluis: hoog

Defensie

Onderdelen Nieuwe Hollandse Waterlinie:
hoog

Overige
Totaal

nvt
hoog

Tabel 13. Waardering van deelgebied Polder Asperen.
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Figuur 117. In het kader van de ruilverkaveling Tielerwaard-West zijn tal van nieuwe betonnen bruggen met
groengeschilderde stalen relingen aangelegd. Zij vormen markante elementen in het nieuwe agrarische landschap.

5.3.3

Herwijnen (dorpsgebied)

Figuur 118. Begrenzing van het deelgebied Herwijnen (dorpsgebied).

Het deelgebied omvat het gebied tussen de Waal en de Graaf Reinaldweg (inclusief de uiterwaarden
Bovenwaard en Benedenwaard), in het oosten begrensd door de Zeek en in het westen door de
Wadesteinsesteeg.
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Figuur 119. De Waaldijk en de Onderweg.

Geschiedenis
Herwijnen is in de vroege middeleeuwen bewoond geraakt. De eerste boeren streken neer op de
hoogste delen van de oeverwal van de Waal, bouwden daar hun boerde rijen en groeven sloten en
greppels om hun eigendom te markeren en hun akkers te ontwateren. Geleidelijk werden ook de lager
gelegen gronden ontgonnen en in gebruik genomen. De Achterweg is vermoedelijk de grens tussen de
oudste bewoningszone en de latere ontginningen uit de hoge en late middeleeuwen. Ook in de
perceelsvormen is dit te zien: ten noorden van de Achterweg vinden we vanouds een vrij regelmatige,
strookvormige percelering (die doorloopt tot in het einde van de Polder Herwijnen), terwijl de perc elen
in de zone tussen de Waaldijk en de Achterweg onregelmatig blokvormig zijn.
De aanleg van de Waaldijk, zo rond 1200, had tot gevolg dat nieuwe gebouwen aan de dijk werden
gebouwd. Stilaan ontstond een vrij dicht bebouwingslint van boerderijen en wonin gen van arbeiders,
ambachtslieden en winkeliers. De dijk was echter niet de enige plaats waar gewoond werd. Op de
oudste kadasterkaart is te zien dat in het begin van de negentiende eeuw ook de Katerdam, het
oostelijke deel van de Achterweg en de vier ‘parallelwegen’ langs de dijk (Onderweg, Peperstraat,
Molenweg en Rij- en Uitweg) bebouwd waren. De oude boerderijplaatsen aan deze wegen zijn vaak
opgeworpen heuvels (woerden).
In de uiterwaarden (Bovenwaard en Benedenwaard) zijn steenfabrieken gesticht. Hier aan herinneren
enkele kleiputten. Van de gebouwen is weinig bewaard gebleven, met uitzondering van een klein
schuurtje dat diende als remise van een locomobiel.
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Ruimtelijke karakteristiek
Herwijnen is een landelijk dorp met twee gezichten. Het noordelijke deel, aan weerskanten en ten
zuiden van de Nieuwe Steeg, is een naoorlogs dorp rondom een mooi vormgegeven open ruimte. Het
zuidelijke deel is de oorspronkelijke bebouwingszone van de Waaldijk met zijn parallel - en zijstraten.
Tussen deze delen, en aan de oost- en westkant van het ‘nieuwe’ dorp liggen landbouwpercelen die als
grasland, bouwland of boomgaard worden gebruikt. De Achterweg verbindt het nieuwe, naoorlogse deel
van het dorp met het oude, agrarische landschap.
Bebouwingsstructuur
Herwijnen heeft een bijzondere dorpsvorm. Veel dorpen in het rivierengebied zijn vrij regelmatig van
vorm met een evenwijdig stratenpatroon (dorpsdijk of voorstraat, middenstraat en achterstraat), maar
dat is in Herwijnen niet het geval. De voorstraat is wel aanwezig in d e vorm van de Waaldijk en is het
belangrijkste historische bewoningslint van het dorp. De Achterweg ligt op grote afstand van de dijk, en
omvat niet het hele bebouwingslint langs de dijk. Een doorgaande weg als middenstraat is er niet, in
plaats daarvan zijn er de vier parallelwegen, waarvan er drie (Peperstraat, Molenweg en Rij - en Uitweg)
langs de oude kwelsloot liggen.
Opmerkelijk is ook dat het drie kilometer lange lint aan de dijk drie concentraties vertoont: Boveneind,
Kerkeind en Benedeneind. Bij de dijkverzwaring in 1979 zijn nieuwe dijkgedeelten buitendijks
aangelegd waardoor de dijk in deze drie ‘einden’ niet versterkt hoefde te worden. Hierdoor bleef de
cultuurhistorische betekenis van dijk en dijkbebouwing gespaard.
Omstreeks 1925 is de Geerstraat aangelegd, vlakbij de T-kruising van de Achterstraat en de Nieuwe
Steeg. De bebouwing van de Geerstraat en een deel van de Achterweg is de eerste planmatige
uitbreiding van het dorp. In deze tijd werd ook de voormalige landbouwschool met directeurswoning
gebouwd (Achterstraat 6). Na de Tweede Wereldoorlog zijn woonwijken aangelegd tussen de
Achterweg en de Graaf Reinaldweg. De Achterweg werd ten oosten van de Nieuwe Steeg verbreed tot
een langgerekte pleinachtige ruimte waar winkels en het vroegere gemeen tehuis werden gevestigd.
Recent is een kleine uitbreiding gerealiseerd in een binnengedijkt stuk van de Bovenwaard, waar
vroeger één van de steenfabrieken stond.

Figuur 120. Woonhuizen uit ca 1930 aan de Achterweg.
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Percelering
De percelering in het gebied tussen de Achterweg en de Waaldijk heeft nog steeds het enigszins
onregelmatig karakter van de oudste ontginningsfase. Blokvormige en strookvormige percelen komen
naast elkaar voor. Ten noorden van de Achterweg zijn veel strookvo rmige percelen tijdens de
ruilverkaveling veranderd in grote rationele blokvormige kavels. Niet alle smalle stroken zijn
verdwenen, zoals langs de Zeek. Ook zijn enkele kromakkers (licht gebogen percelen) bewaard
gebleven.
Van het bijzondere, oost-west georiënteerde perceel (Heiligenland) van de uithof van het
Kartuizerklooster uit Vught is alleen de noordelijke sloot nog aanwezig.
Wat de uiterwaarden betreft is de Bovenwaard sterk gewijzigd, de percelering van de Benedenwaard is
sinds 1850 nauwelijks veranderd, behalve dat deze uiterwaard door de aanleg van het nieuwe
dijkgedeelte een stukje kleiner is geworden.

Figuur 121. Sluis in de zomerkade van de Benedenwaard.

Waterhuishouding
Van cultuurhistorische betekenis zijn de Waaldijk, zijdwende de Zeek, de Achterweg, de restanten van
de kwelsloot en kwelkade (onder meer bij de Peperstraat, de Molenweg en de Rij - en Uitweg) en de
zomerkade in de Benedenwaard, omdat ze een beeld geven van de vroegere en huidige
waterbeheersing. Aan vroegere dijkdoorbraken herinneren het kleine wiel tegenover de Pieterswaard
en het Grote Wiel bij de Katerdam. Deze Katerdam (verbastering van Kartuizerdam) dankt zijn naam
aan het Kartuizerklooster ui Vught dat een uithof had ten noorden van de Achterweg.
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De voortdurende dreiging van overstromingen wordt geïllustreerd door de vele woerden en ‘hoge
huizen’.
Infrastructuur
Het oorspronkelijke wegenpatroon is geheel gehandhaafd en bepaalt nog steeds de ruimtelijke indeling
van het dorp. Nieuwe wegen zijn aangelegd bij de uitbreidingswijken en tussen de Zeek en de
Zandsteeg (Raayweg).
Defensie
Herwijnen maakte deel uit van het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er zijn geen
verdedigingswerken of waterstaatkundige elementen van de linie in h et dorp.
Kastelen en buitenplaatsen
Van de vier kastelen van Herwijnen zijn (delen van) de omgrachtingen bewaard gebleven. Het meest
volledig zijn de grachten van de Engelenburg en het buitendijks gelegen Frissestein. Deze twee
kasteelterreinen zijn archeologisch rijksmonument. Van de Blauwe Toren of Drakenburg is een deel van
de omgrachting bewaard gebleven als erfsloot van de boerderij Achterweg 4. Ook van de gracht van
Wadestein is een deel bewaard gebleven. De laatste delen van dit kasteel zijn afgebrok en in de jaren
’40 van de vorige eeuw.

Figuur 122. Het kasteelterrein van Frissestein.
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Bijzondere kenmerken
Het peilhuisje in de uiterwaard is één van de weinige peilmeetstations die bewaard zijn gebleven in ons
land. Het peilhuisje is bovendien het enige in Nederland dat nog volledig intact is en waar – indien
gewenst – de peilmetingen hervat kunnen worden.
Bij de dijkversterking in de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn grote delen van de dijk in de uiterwaard
aangelegd. Hierdoor is de waardevolle dijkbebouwing van de oude bandijk bewaard gebleven.

Figuur 123. Het peilhuisje in de uiterwaard.

Cultuurhistorische essentie
- Bijzondere bebouwingsstructuur en wegenpatroon
- Interessante overgang tussen oude bebouwing en naoorlogse uitbreidingen
- Waardevolle agrarische bebouwing
- Vier kasteelterreinen
- Woerden en ‘hoge huizen’
- Vier parallelwegen
- Kwelsloot.
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Waardering

aspect

Deelgebied

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Herwijnen

Dorpsstructuur

Historische bebouwing

Lint- of kerndorp

hoog

Stratenpatroon

hoog

Bebouwingsstructuur

hoog

Bijzondere kenmerken

Drie ‘einden’: hoog

Agrarisch

hoog

Landgoederen/buitenplaatsen

hoog

Overig

Oude gereformeerde kerk: hoog
Schoolgebouw Waaldijk en directeurswoning
landbouwschool aan de Achterweg: hoog

Buitengebied

Percelering

middel

Wegen en waterlopen

nvt

Bijzondere landschapselementen

Kromakkers: hoog
Peilhuisje: hoog

Ensembles

Agrarisch

nvt

Waterstaatkundig

Grote Wiel, kade en Katerdam: hoog

Defensie

nvt

Overige

nvt

Totaal deelgebied

Top

Tabel 14. Waardering van deelgebied Herwijnen (dorpsgebied).
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5.3.4

Polder Herwijnen

Figuur 124. Begrenzing van het deelgebied Polder Herwijnen.

Het deelgebied wordt begrensd door de A15, de Zeek, de Graaf Reinaldweg, de Waal en de (Vurense)
Zeiving.
Geschiedenis
De Polder Herwijnen is een middeleeuwse ontginning. De brede oeverwal van de Waal was al in de
vroege middeleeuwen bewoond (zie deelgebied Herwijnen), maar aa n de Waaldijk tussen kasteel
Wadestein en De Braadaal (een herberg bij de Herwijnense boezem) stonden geen boerderijen. Het
gebied tussen de beide zijdwendes die het dorpsgebied begrenzen (de Zeek in het oosten en de
Zeiving in het westen) is geleidelijk ontgonnen en verdeeld in lange strookvormige percelen, die vrijwel
noord-zuid georiënteerd zijn. Loodrecht hierop staan de weteringen Hoofdgraaf en Broekgraaf, die
mogelijk fasen in de ontginning aangeven. Aan de noordzijde, op de grens met de bij Asperen h orende
polder Blokland, was de Herwijnense ontginning afgesloten door een achterkade, die in de late
middeleeuwen gedeeltelijk is rechtgetrokken (de Meerdam). De wetering De Mert is mogelijk ook in die
tijd aangelegd en is in ieder geval jonger dan de perc elering (die wordt door de wetering doorsneden).
De weteringen transporteerden het water naar het westen, naar de Herwijnense boezem. Bij de
vroegere herberg Braadaal werd het water aanvankelijk geloosd op de Waal. In de vijftiende eeuw is
over het grondgebied van Vuren de Herwijnense wetering aangelegd waardoor het uitwateringspunt
naar het westen werd verschoven. Omstreeks 1940 is een gemaal gebouwd ter plaatse van het oude
uitwateringspunt van de Herwijnense Boezem, tegenwoordig watert het gebied af op d e Linge.
Het deelgebied was ontsloten door paden/wegen langs de weteringen (Hoofdgraaf, Broekgraaf en
Mert), die alle min of meer oost-west lopen, en de noord-zuid lopende wegen Nieuwe Steeg (die
vroeger vanuit Herwijnen tot aan de Broekgraaf liep) en de Middelsteeg, die vanaf kasteel Wadestein
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naar de Mert liep (de huidig Wadesteinsesteeg). Op de beide zijdwenden waren doorgaande wegen
aanwezig: de Zeek leidde naar Asperen, over de Zeiving bereikte men Leuven en Heukelum.
Het Hoogland (tussen de Waaldijk en de Graaf Reinaldweg) was vanouds in gebruik als bouwland, in
de overige, lagergelegen delen van het gebied overheerste het grasland en lagen tal van grienden.
Deze grienden zijn allemaal verdwenen. Eendenkooien hebben er, voor zover ons bekend, in het
deelgebied niet gelegen.

Figuur 125. De Broekgraaf met het restant van het pad dat de wetering begeleidde.

Ruimtelijke karakteristiek
De polder is een vrij open landbouwgebied, doorsneden door enkele ontsluitingswegen. Wegbeplantin g,
de ruilverkavelingsboerderijen met hun erfbeplanting en het bosje bij de Zandput (een plas waar zand
gewonnen is voor de aanleg van de A15) onderbreken de openheid en accentueren de structuur van
het gebied. Ondanks de wijzigingen die het gebied heeft o ndergaan door de ruilverkaveling, de A15 en
de Graaf Reinaldweg is de hoofdstructuur van weteringen en wegen bewaard gebleven en is de
landschappelijke indeling in agrarische gebruikseenheden (Het Hoogland, Over de Hoofdgraaf, Over de
Broekgraaf en Over de Mert) nog herkenbaar aanwezig.
Bebouwingsstructuur
In het kader van de ruilverkaveling zijn in de jaren 60 en ’70 van de 20e eeuw nieuwe boerderijen
gebouwd. Voordien was de polder niet bebouwd, met uitzondering van Het Hoogland, waar enkele
woningen en boerderijen aan de Waaldijk stonden.
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Percelering
Door perceelsvergroting is de smalle strookvormige percelering gewijzigd. Over het algemeen zijn de
nieuwe percelen rechthoekig of strookvormig en is de noord -zuidrichting bewaard gebleven.
Waterhuishouding
Het beloop van de oude middeleeuwse weteringen Hoofdgraaf, Broekgraaf en Mert is herkenbaar. De
Zeek en de Vurense Zeiviing zijn bewaard gebleven, net als delen van de Herwijnense boezem, de
boezemkade en de molenplaats van de Hooglandse Molen. Door de aan leg van de A15 is de
achterkade (de grens met de polder Blokland waar de Meerdam deel van uitmaakte) verdwenen.
In het kader van de ruilverkaveling is de waterhuishouding in de polder herzien. Het oostelijke deel van
de wetering de Broekgraaf is vervangen door weteringen ten noorden en zuiden ervan. De afwatering
op de Waal is vervangen door afwatering op de Linge door het water bij Leuven onder de A15 en
vandaar naar gemaal Broekse Sluis te leiden. Langs de Waaldijk is een kwelsloot/kwelkade aanwezig
(Hooglandse Pad), die kwelwater van de Waal opving en afvoerde maar de boezem.

Figuur 126. Het Hoogland, gezien vanaf de Waaldijk. Bij de pijl bevindt zich het Hooglandse Pad, in de strook land
tussen dit pad en de dijk is klei gewonnen voor dijkversterking.

Infrastructuur
De wegen Zeek, Nieuwe Steeg, Middelsteeg (Wadensteinsesteeg/Mertse Steeg) en de wegen langs de
Hoofdgraaf (Graaf Reinaldweg) en het oostelijke deel van de Broekgraaf zijn nog aanwezig. Van de
weg langs de Mert zijn kleine delen bewaard gebleven, net als een stukje van de westelijke Broekgraaf
bij de kruising met de Wadensteinsesteeg. Langs de dijk is een deel van het Hooglandse Pad bewaard
gebleven. Nieuw (na 1960) zijn de weg Mert en de Peersteeg.
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Defensie
Deelgebied Polder Herwijnen maakte deel uit van het inundatiegebied van de Oude en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Militaire verdedigingswerken zijn er in het gebied niet.
Bijzondere kenmerken
De smalle strook grond tussen het Hooglandse Pad en de Waaldijk is lager gelegen en heeft een
afwijkende percelering door kleiwinning voor ophoging van de Waaldijk.
3.4.4 Cultuurhistorische essentie
- Patroon van historische wegen, waterlopen en kades
- Strookvormige percelering
- Hooglandse Pad met strook laaggelegen gronden
- Restanten van de Herwijnense boezem.

deelgebied

aspect

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Dorpsstructuur

Historische bebouwing

Buitengebied

Lint- of kerndorp

nvt

Stratenpatroon

nvt

Bebouwingsstructuur

nvt

Bijzondere kenmerken

nvt

Agrarisch

nvt

Landgoederen/buitenplaatsen

nvt

Overig

nvt

Percelering
Wegen en waterlopen
Bijzondere landschapselementen

Ensembles

Agrarisch
Waterstaatkundig

middel
hoog
Hooglandse Pad met strook grond: hoog
nvt
Herwijnense boezem met Broekwetering,
boezemkade en molenplaats: hoog

Defensie

nvt

Overige

nvt

Totaal

middel

Tabel 15. Waardering van het deelgebied Herwijnen.
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Figuur 127. Deel van de Herwijnense boezem met boezemkade.
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5.3.5

Heukelum (binnenstad)

Figuur 128. De Voorstraat in Heukelum.

Geschiedenis
Heukelum is een stadje aan een buitenbocht van de Linge. De stad is ontstaan uit een langgerekt
dorpje op de linkeroeverwal van de Linge, van waaruit het achterland is ontgonnen. De oudste
vermelding van Heukelum (toen nog een agrarische nederzetting) dateert mogelijk van het jaar 996.
Geruime tijd later, maar in ieder geval vóór 1393 kreeg Heukelum stadsrechten. De boeren uit de
omgeving hebben zich geleidelijk in de stad gevestigd. Net als Asperen heeft Heukelum zich niet tot
een grote stad ontwikkeld. Het weinig welvarende achterland en de aanwezigheid van twee andere
stadjes in de onmiddellijke omgeving (Leerdam en Asperen) maakten een grote s tedelijke groei
onmogelijk. De verlening van stadsrecht is dan ook vooral een politieke en strategische daad geweest.
Opmerkelijk is dat het kasteel van de heren van Heukelum zo ver (bijna 700 meter) buiten de stad ligt.
De kasteelheren noemden zich ‘heer der stad en baronie van Heukelum en Leyenburg’. Het kasteel
Leyenburg lag ten oosten van de buurtschap Leuven, ongeveer midden tussen de Linge en de Waal, ter
hoogte van de afrit Vuren/Leerdam van de A15.
Bij de omwalling of de ommuring is de stad uitgebreid in de uiterwaard van de Linge. De Lingedijk werd
vroeger gevormd door de Voorstraat/Gasthuisstraat/Molenstraat. Net als veel andere steden in het
rivierengebied (onder andere Culemborg, Vianen, Asperen en Leerdam) is bij het vastleggen van de
stedelijke ruimte een deel van de uiterwaard van de rivier bij de stad getrokken. Aan de westzijde ligt
de haven, die al op de kaart van Jacob van Deventer (ca 1560) is aangegeven. De kaarten van Van
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Deventer, Blaeu (1649), de oude kadastrale minuut (ca 1825) en de modernere topografische kaarten
laten zien dat de oppervlakte binnen de muren van Heukelum tot de Tweede Wereldoorlog niet
helemaal volgebouwd is. Lange tijd stonden er niet meer dan 100 huizen in Heukelum langs de
Voorstraat, Gasthuisstraat en Torenstraat. Het grote aantal hooibergen dat op de kaart van Blaeu is
getekend geeft aan dat een groot deel van de bebouwing uit boerderijen bestond. Ook in het huidige
stadje zijn nog tal van voormalige boerderijen aanwezig. Ambachtelijke bedrijvigheid bleef beperkt tot
enkele brouwerijen, fluweel- en zijdeweverijen. Sinds 1925 zijn ook de overige straten bebouwd
geraakt. Na de Tweede Wereldoorlog is het stadje uitgebreid in zuidwestelijke richting.

Figuur 129. De bijzondere voormalige stadsboerderij Gasthuisstraat 13 (begin 20e eeuw).

Figuur 130. Groenewal 34, ook een stadsboerderij, oudste delen 17e of 18e eeuw.

Voordat in de 16e eeuw de stadsmuur werd gebouwd was het stadje omgeven door een gracht en een
omwalling. De kaart van Van Deventer laat zien dat de stadsmuur omstreeks 1560 al aanwezig was en
versterkt werd door diverse muurtorens. Twee poorten gaven toegang tot de stad: de Oostpoort of
Leerdamse Poort aan het begin van de Voorstraat en de Gorkumsepoort aan het westeinde van de
Torenstraat.
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Figuur 131. Een deel van de stadsgracht is in 1969 -1970 opnieuw aangelegd.

Ruimtelijke karakteristiek
De gevorkte wegenstructuur (de Voorstraat die zich splitst in Gasthuisstraat en Torenstraat) is
kenmerkend voor de structuur die we in veel dorpen in het rivierengebied tegenkomen (een voorstraat
die later verhoogd is tot dijk en een achterstraat – in dit geval de Torenstraat – die daarvan aftakt). Bij
de stadstichting en de omwalling is een deel van de uiterwaard bij de stad getrokken. Voorstraat,
Gasthuisstraat en Molenstraat, die deel uitmaakten van de doorgaande zuidelijke Lingedijk, werden als
het ware ‘binnengedijkt’ en ontwikkelden zich tot de belangrijkste straat in het stadje met aan beide
zijden bebouwing. De Torenstraat was aanvankelijk alleen aan de zuidzijde bebouwd, en voor een deel
is dat ook nu nog het geval. Andere historische bebouwing bevindt zich aan de westzijde van de
Groenewal, dicht bij de vroegere Gorkumse Poort. Tot in de eerste helft van de 20e eeuw bleef het
zuidelijke deel van de stad grotendeels onbebouwd en werd gebruikt als tuin, grasland of boomgaard.
Vanaf 1925 zijn hier de eerste nieuwe huizen gebouwd en na de Tw eede Wereldoorlog is de ruimte
verder opgevuld.
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Figuur 132. De plattegrond van Heukelum op de kaart van Blaeu (1649). Het noorden is beneden. Opmerkelijk zijn
de vier ‘steigers’ die via een kleine poort in de stadsmuur naar de Li nge lopen.

Bebouwingsstructuur
Vanouds waren alleen de Voorstraat en de Gasthuisstraat/Molenstraat aan twee zijden bebouwd. De
huizen en boerderijen aan de Torenstraat lagen voornamelijk aan de zuidzijde. waardoor de erven van
de huizen en boerderijen aan de zuidkant van de Gasthuisstraat direct toegankelijk bleven.
Het centrum van de stad is de plek waar de Voorstraat zich splitst in Gasthuisstraat en Torenstraat.
Hier staan de Hervormde kerk (oudste delen ca 1350), het vroegere stadhuis met school (Voorst raat
2/4), de smederij (Gasthuisstraat 1) en het Drostenhuis (Voorstraat 1). De overige oudere bebouwing
bestaat voor het grootste deel uit eenvoudige woonhuizen en enkele stadsboerderijen.

Figuur 133. Het voormalige Drostenhuis uit de 17e eeuw.
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Figuur 134. Het oude stadhuis uit de 17e eeuw.

Percelering
De percelen van de meeste huizen en boerderijen aan de zuidkant van de Gasthuisstraat liepen door
aan de Torenstraat. Hierdoor waren de erven direct vana f de Torenstraat toegankelijk. Hetzelfde was
het geval bij de voormalige boerderijen aan de zuidkant van de Torenstraat, waarvan de percelen
doorliepen tot de huidige Evert Noolstraat. Veel van deze percelen zijn gesplitst om nieuwbouw
mogelijk te maken, maar er zijn nog enkele percelen waar dit niet is gebeurd en waar de
oorspronkelijke situatie nog te zien is.

Figuur 135. Erf aan de Torenstraat van voormalige boerderij Gasthuisstraat 15.
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Waterhuishouding
De haven aan de westkant van de stad onderbreekt de doorgaande dijk en de oeverwal aan de
zuidkant van de Linge. Mogelijk is de haven het restant van een dijkdoorbraak en is de Appeldijk
nadien rond het wiel gelegd, om bij de Gorkumsepoort aan te sluiten o p de hogere gronden van de stad
en de stadsmuur, die tevens als waterkering diende.
Infrastructuur
De wegenstructuur is sinds het midden van de 16e eeuw (kaart van Van Deventer) niet veranderd. De
enige straat die er sindsdien is bijgekomen is de Walstraat.
Bijzonder is het viertal ‘steigers’ die vanaf de Voorstraat en de Gasthuisstraat n aar de Linge lopen. Op
de kaart van Blaeu is te zien dat deze steigers via een doorgang in de stadsmuur bij de Linge
uitkwamen. Kennelijk konden hier schepen aanleggen en dienden de steigers om de vracht van of naar
de schepen te brengen.
Defensie
In de 19e eeuw is de stadsgracht gedempt en zijn grote delen van de stadsmuur onder de grond
verdwenen. Een deel van de gracht is in 1969 -1970 weer open gegraven. Aan de oostkant is de
gedempte gracht gedeeltelijk bebouwd. Langs de haven is de stadsmuur grotendeels nieuw
opgemetseld. Van de beide poorten en de diverse muurtorens is niets zichtbaar. Begin 1940 is aan de
Rooijenburg een groeps-schuilplaats aangelegd.
Kastelen en buitenplaatsen
Kasteel Heukelum is beschreven in deelgebied Polder Heukelum.
Bijzondere kenmerken
De laatste vrouwe van Heukelum, jonkvrouw C.A.E. Fabricius, heeft nadrukkelijk haar stempel op de
stad gedrukt door de bouw van de christelijke bewaarscho ol (hoek Groenewal/Evert Noolstraat), het
hofje voor alleenstaande bejaarde vrouwen (Groenewal 2 -6), de school met de Bijbel (Torenstraat 8) en
de schoolmeesterswoning (Gasthuisstraat 23-25).
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Figuur 136. De vroegere bewaarschool (1881) aan de Groenewal/Evert Noolstraat.

Figuur 137. Bebouwing en waardering van panden in de binnenstad van Heukelum. Uitsnede uit de
cultuurhistorische waardenkaart.
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Cultuurhistorische essentie
- Oude historische bebouwing aan de Voorstraat, Gasthuisstraat en Torenstraat
- De ‘steigers’ tussen de Linge en de Voorstraat/Gasthuisstraat
- Kerk en kerkhof met grafkelder van de familie Fabricius
- De stichtingen van jonkvrouw C.A.E. Fabricius (bewaarschool, vrouwenhuis, school met de
bijbel met schoolmeesterswoning)
- De voormalige stadsboerderijen.

Deelgebied

aspect

Heukelum
Dorpsstructuur

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Lint- of kerndorp

hoog

Stratenpatroon

hoog

Bebouwingsstructuur

hoog

Bijzondere kenmerken

Stadsboerderijen: hoog
Steigers: hoog

Historische bebouwing

Agrarisch

hoog

Landgoederen/buitenplaatsen

nvt (kasteel Heukelum is behandeld bij
deelgebied polder Heukelum)

Overig

Vm stadhuis, school, drostenhuis en smederij
in
het centrum: hoog

Buitengebied

Ensembles

Percelering

nvt

Wegen en waterlopen

nvt

Bijzondere landschapselementen

nvt

Agrarisch

nvt

Waterstaatkundig

nvt

Defensie

nvt

Overige

De gebouwen van mevr. Fabricius: hoog

Totaal

hoog

Tabel 16. Waardering van deelgebied Heukelum.
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5.3.6

Polder Heukelum

Figuur 138. Begrenzing van het deelgebied Polder Heukelum.

De Polder Heukelum bestond vroeger uit drie delen:
- de Heukelumse Polder, van de Linge tot aan de Landscheiding, die door de Tiendweg in een
hoog en een laag deel werd verdeeld
- het Leuvense veld, gelegen tussen de Leuvense Kweldijk en de Landscheiding
- de polder Het Broek, bestaande uit een smalle strook tussen de Leuvense Kweldam en de
Herwijnense Wetering en een bredere strook land die omringd werd door de Herwijnense
Wetering, de Bossche Kade en de Dalemse en Spijkse Zijving.
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Bij het huidige deelgebied is de grens bij de A 15 gelegd, het zuidelijke deel van de polder Het Broek
valt binnen deelgebied Vuren.

Figuur 139. De Landscheiding, een polderkade de het Leuvense Veld scheidt van de Polder Heukelum.

Geschiedenis
De oeverwal van de Linge was de ontginningsbasis van het noordelijke deel van de Heukelumse
ontginningen. Vanaf de hogere gronden langs de rivier zi jn – min of meer loodrecht op de Linge –
sloten gegraven naar het zuiden die langgerekte strookvormige percelen begrensden. Een knik in de
percelen geeft aan dat de percelering hier aangesloten moest worden op het beloop van de
Heukelumse Zeiving, die de grens vormt met de Polder Asperen. Omdat de Linge ter hoogte van de
Koornwaard een bocht naar het zuiden maakt is de percelering langs dit deel van de Appeldijk oost west georiënteerd. Het ontginningsblok tussen de Linge en de Tiendweg is het oudste van de
Heukelumse ontginningen. Later is het blok tussen de Tiendweg en de Landscheiding (op sommige
kaarten ook aangeduid als ‘de Achtermolen Scheiding’) ontgonnen.
Ten zuiden hiervan ligt de Leuvense Polder, ook wel Leuvense Veld of Heukelumse Veld genoemd. Dit
is een rechthoekig ontginningsblok met de verdwenen buurtschap Leuven als ontginningsbasis. De
boerderijen van Leuven lagen op een oude stroomrug van de Spijkse Stroom. Vanuit deze rug zijn
percelen uitgezet naar het noorden. Wanneer dit gebied ontgonnen is weten we niet, maar de naam
Leuven is al genoemd in een akte uit 789. Als deze akte werkelijk over ons verdwenen dorpje gaat (dit
is niet geheel zeker) is het de oudste vermelding van een nederzetting in de westelijke Tielerwaard.
De onregelmatige vorm van de Polder Het Broek geeft aan dat het hier om een restontginning gaat. Het
oostelijke deel van de polder betreft een smalle strook grond tussen Leuven en de Donkere Kade langs
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de Herwijnse Wetering, die op de kaarten van Leempoel (onder andere de bijge werkte kaart van 1787)
‘buitendijks’ wordt genoemd. Buitendijks wil in dit geval zeggen dat het gebied tussen de achterkade
(de Donkere Kade) van Vuren en de voorkade van Leuven lag. Het ‘buitendijkse’ land sloot in het
oosten aan op de polder Blokland, ook een restontginning, en in het westen op een ander deel van de
polder Het Broek. Dit deel strekte zich uit van de Bossche Kade, vlak bij de Waal, tot aan de Broekse
Sluis aan de Linge.

Figuur 140. De Leuvense Kweldijk is een bijzondere lijn in het buitengebied van Lingewaal. De kweldijk is
aangelegd om kwelwater te keren uit de Herwijnense Wetering.

Ruimtelijke karakteristiek
De polder is een vrij open landbouwgebied, doorsneden door enkele ontsluitingswegen. Wegbeplanting
langs enkele wegen, de ruilverkavelingsboerderijen met hun erfbeplanting en verschillende
bospercelen, waaronder het kooibos in het Leuvense Veld en de bosjes en grienden bij de Nieuwe
Zuiderlingedijk, onderbreken de openheid en accentueren de structuur van h et gebied. Ondanks de
wijzigingen die het gebied heeft ondergaan door de ruilverkaveling, de A15, de N848 en de Betuwelijn
is de hoofdstructuur van weteringen en wegen bewaard gebleven en is de landschappelijke indeling in
agrarische ontginningsblokken nog herkenbaar aanwezig.
Bij de aanleg van de Nieuwe Zuiderlingedijk in 1809 is aan weerskanten van de dijk klei gewonnen.
Hierdoor kwam de onder de klei gelegen veenlaag aan de oppervlakte. De slechte bodem en de
drassige ligging maakten normaal agrarisch bodemgebruik onmogelijk, vandaar dat deze gronden
vooral als griend zijn gebruikt. Nu vinden we hier een mozaïek van grienden, opgaande bossen en
natte graslanden.
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In de Koornwaard was een steenfabriek gevestigd. Sinds ca 1930 is in de uiterwaard veel klei
gewonnen waarbij uitgestrekte plassen zijn ontstaan. Ook binnendijks liggen enkele kleinere plassen
die mogelijk ontstaan zijn door kleiwinning.
Bebouwingsstructuur
In het kader van de ruilverkaveling zijn in de jaren 60 en ’70 van de 20e eeuw nieuwe boerderijen
gebouwd. Voordien was de polder niet bebouwd, met uitzondering van het bebouwingslint van
Vogelswerf en van enkele woningen aan de Appeldijk. Vogelswerf is een buurtschap tussen de oude
Heukelumse boezem en de vroegere Broekse Sluis, waar nu het gema al met dezelfde naam staat. De
structuur van de buurtschap lijkt op die van Spijk: de bebouwing staat aan de Zuidelingedijk en ten
zuiden van de bebouwingsstrook ligt een kweldijk, die ook hier, maar ten onrechte, Spijkse Kweldijk
heet.

Figuur 141. Buurtschap Vogelswerf op de topografische kaart van omstreeks 1920.

Percelering
Het Hooge Veld is verdeeld in blokken strookvormige percelen die ontgonnen zijn vanuit het noorden
en het westen. Het verschil in oriëntatie van de percelen is nog goed te zien. Ten zuiden van de
Tiendweg bestond de percelering uit langgerekte, strookvormige percelen, onderbroken door
weteringen en dwarsslootjes. Ondanks de perceelsvergroting is het strookvormige karakter en de
noord-zuidrichting van de percelering in het Leuvense Veld en het gebied tussen de Tiendweg en de
Landscheiding bewaard gebleven.
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Waterhuishouding
Het water uit het noordelijke deel van de polder (ten noorden van de Tiendweg) werd vroeger door de
Kromme Wetering naar de Heukelumse boezem gevoerd. Twee molens sloegen het water uit op de
boezem. Het land tussen de Tiendweg en de Landscheiding waterde af via de Doovewetering waar het
door de molen Stabij in de boezem werd gemalen. Het water uit de boezem werd op de Linge geloosd
door de Heukelumse Boezemsluis.
Het overtollige water van het Leuvense Veld kwam terecht in de Eerste en Tweede Middelste Wetering
en liep door de Leuvense Achtervliet naar de Landscheiding en kwam via een duiker bij de Leuvense
Achtermolen. Van daar ging het water via de Voorvliet naar de Leuvense Voormolen en belandde
tenslotte in de Linge. Ook de polder Het Broek waterde via een tweetrapsbemaling uit op de Linge, via
de Broekse Sluis, op de plek waar nu het gelijknamige gemaal staat.
In het zuidelijke deel van de Appeldijk is omstreeks 1820 een overlaat aangelegd om het Hoge Veld
van Heukelum onder water te zetten. Dit was nodig om tegendruk te geven aan de zwakke Nieuwe
Zuiderlingedijk als de gronden ten zuiden daarvan overstroomden. In 1820, elf jaar na de aa nleg van
de dijk, was de dijk al eens doorgebroken. Sindsdien zette men het gebied rond Heukelum (en
Asperen) uit voorzorg onder water als het land ten zuiden van de Nieuwe Zuiderlingedijk onderliep.
Aan de westzijde van de Nieuwe Zuiderlingedijk werd Duik ersluis nr 4 gebouwd om het water van de
Heukelumse Wetering naar het zuiden door te laten, in de richting v an de Heukelumse boezem. In het
kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kreeg de sluis een functie om het water te keren als het
gebied ten zuiden van de Nieuwe Zuiderlingedijk onder water werd gezet. Het windwerk waarmee de
sluis bediend werd was vanaf de dijk bereikbaar.
Delen van de Heukelumse Boezem zijn nog herkenbaar aan het westelijke uiteinde van de Tiendweg,
net als van de Broekse Boezem langs de Spijkse Zijving. Hierin ligt een wiel dat in de vijftiende eeuw is
ontstaan bij een doorbraak van de Spijkse Zijving. Ook het wiel dat ontstond bij de doorbraak van de
Nieuwe Zuiderlingedijk is nog aanwezig (aan de noordkant van de dijk, tussen de Ni euwe Weg en de N
848).
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Figuur 142. Heukelumse wetering bij de vroegere Heukelumse boezem, aan het westelijke deel van de Tiendweg.

In het kader van de ruilverkaveling Tielerwaard-West is de waterhuishouding van het gebied gewijzigd,
maar de structuur van de grotere waterlopen is vrijwel niet veranderd. De weteringen van de Polder
Asperen, Polder Herwijnen en Polder Vuren zijn gekoppeld aan de Heukelumse weteringen en het
water wordt getransporteerd naar gemaal Broekse Sluis in Vog elswerf.
Infrastructuur
Het wegenpatroon was vanouds gekoppeld aan het stelsel van kaden en zijdwendes. Oost -westwegen
waren (van noord naar zuid) Zuiderlingedijk, Dwarsweg, Nieuwe Zuiderlingedijk, Tiendweg,
Landscheiding en Leuvense Kweldijk. Molenaarsweg, Kerkweg, Nieuwe Weg en Heukelumse Zijving
waren de noord-zuidverbindingen. Dit patroon is weinig veranderd, met uitzondering van de snelweg
A15 met zijn op- en afritten bij Leuven en de in het kader van de ruilverkaveling aangelegde Molenweg
en de N848. De N848 volgt het oude tracé van de Heukelumse Zeiving tot de Nieuwe Zuiderlingedijk en
gaat vandaar met een bocht over de Asperense Eng naar de Lingebrug bij Leerdam.
Defensie
De Nieuwe Zuiderlingedijk was onderdeel van de hoofdweerstandslijn van de Nieuw e Hollandse
Waterlinie. Langs de dijk liggen verschillende groepsschuilplaatsen en bij de Broekse Sluis bevindt zich
een batterij. Het hele gebied ten zuiden van de Nieuwe Zuiderlingedijk was inundatiegebied.
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Kastelen en buitenplaatsen
Kasteel Merkenburg ligt ongeveer 700 meter ten oosten van de stad Heukelum. Het kasteel is rond
1270 gebouwd. Van het middeleeuwse kasteel is alleen de veertiende -eeuwse poorttoren bewaard
gebleven. Het huidige huis is gebouwd in de jaren 1737 -1740. Uit deze tijd stammen ook de beide
rechthoekige bouwhuizen op het voorplein. Het park in formele stijl uit ca 1740 rondom het huis is in de
negentiende eeuw veranderd in landschapsstijl, waarbij diverse oudere elementen in de nieuwe aanleg
werden opgenomen. Het huis en de bijgebouwen zijn rijksmonumenten, ook het park heeft een
beschermde status.
Van het middeleeuwse kasteel Leyenburg ten oosten van Leuven zijn geen zichtbare delen bewaard
gebleven. Bij de aanleg van de A15 en de op- en afritten bij Vuren is het kasteelterrein archeologisch
onderzocht. De funderingsresten zijn naderhand weer afgedekt.

Figuur 143. Kasteel Merkenburg ten oosten van Heukelum.

Bijzondere kenmerken
Belangrijke landschapselementen zijn de Nieuwe Zuiderlingedijk als majeure waterk ering tussen
Holland en Gelderland, de Leuvense Kweldijk en de eendenkooi in het Leuvense veld.
Cultuurhistorische essentie
- Patroon van historische wegen, waterlopen en kades (zijdwendes, Landscheiding en
Tiendweg)
- Strookvormige percelering
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- Nieuwe Zuiderlingedijk met aanliggende gronden waar men klei voor de dijk heeft gewonnen
- Onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
- De vroegere overlaat in de Appeldijk ten noorden van de Nieuwe Zuiderlingedijk
- De eendenkooi in het Leuvense Veld
- De Leuvense Kweldijk
- Kasteel Merkenburg met landschapspark
- Buurtschap Vogelswerf.

Deelgebied

aspect

Polder

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Heukelum
Dorpsstructuur

Lint- of kerndorp

De naoorlogse uitbreiding van Heukelum is in
het kader van deze studie niet beoordeeld
Buurtschap Vogelswerf: hoog

Historische bebouwing

Buitengebied

Stratenpatroon

hoog

Bebouwingsstructuur

nvt

Bijzondere kenmerken

nvt

Agrarisch

middel

Landgoederen/buitenplaatsen

hoog

Overig

nvt

Percelering
Wegen en waterlopen
Bijzondere landschapselementen

Strookvormige percelering: middel
hoog
Leuvense Kwelkade: hoog
Broekse Wiel en wiel Nieuwe Zuiderlingedijk:
hoog
Eendenkooi Leuvense veld: hoog
Restanten boezemgebieden: hoog
Grienden in het Leuvense Veld en aan de
Nieuwe Zuiderlingedijk: hoog
Landscheiding en Tiendweg: hoog

Ensembles

Agrarisch
Waterstaatkundig

nvt
Nieuwe Zuiderlingedijk met aangrenzende
laaggelegen gronden en duikersluis: hoog

Defensie
Overige
Totaal
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Figuur 144. Natte graslanden en broekbos langs de Nieuwe Zuiderlingedijk.

5.3.7

Polder Vuren (en delen van Het Broek)

Figuur 145. Begrenzing van het deelgebied Vuren.

Deelgebied Vuren bestaat uit het zuidwestelijke deel van de gemeente Lingewaal. Het omvat de oude
polder Vuren, het zuidelijke deel van de polder Het Broek en een klein puntje van het vroegere
dorpsgebied van Dalem. Het gebied wordt begrensd door de A 15, De Vurense Zeiving, de Waal en de
Dalemse Zeiving.
Geschiedenis
De polder Vuren is ontgonnen vanaf de oeverwal van de Waal en wordt in het noorden begrensd door
de Herwijnense Wetering, die is aangelegd langs de Donkere Kade, de oude ach terkade van Vuren. In
de Vurense polder liggen verschillende blokken die qua hoogteligging en bodem van elkaar verschillen.
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Het gebied tussen de Waaldijk en de Groene Weg (nu deel van de Graaf Reinaldweg) is een breed stuk
Waaloeverwal. Het was vanwege de hoge ligging en de goede grond in gebruik als bouwland (de Eng
en De Koels, gescheiden door de Mildijk). Nu wordt dit gebied grotendeels ingenomen door de
naoorlogse bebouwing van Vuren. Tussen de Waaldijk/Groene Weg en de Laaglandse Watering (thans
Graaf Reinaldweg/Achterdijk) ligt het Hoge Land van Vuren. Het lage gebied ten noorden van de
Laaglandse Watering stond bekend als het Lage Veld of het Strooy Broek.
Het westelijke deel van het dorpsgebied van Vuren bestond uit een smalle strook grond langs de W aal,
dat doorliep tot de Dalemse Zeiving. Hier bevond zich de uitwatering van de Herwijnense Wetering en
hier is in 1842 fort Vuren gebouwd. Ten noorden hiervan lag een gebied met een vrij onregelmatige
percelering, het zuidelijke deel van de Polder het Broek, die bij Heukelum behoorde. De Bossche Kade,
die de zuidgrens tussen Vuren en Heukelum vormde, is verdwenen.
In de 15e eeuw werd de Herwijnense Wetering aangelegd en werd het water aan de westkant van
Vuren geloosd. Aan het eind van de wetering stonden twee voormolens die het water opmaalden
waarna het via een uitwateringssluis naar de Waal stroomde. Het hoge water op de Herwijnense
Wetering zorgde voor overlast door kwel. Om deze problemen tegen te gaan zijn de Leuvense Kweldijk
en de kweldijk in de polder Laag-Dalem (die gedeeltelijk in het deelgebied Vuren ligt) aangelegd.
De uitwatering op de Waal was gebrekkig, zeker na de aanleg van Fort Vuren, dat de wind uit de zeilen
van de voormolens nam. De uitwatering verleggen naar de Linge, wa t door de aanleg van het Kanaal
van Steenenhoek in 1818 aantrekkelijk zou zijn, werd tegengegaan door de Polder Heukelum, waar de
waterloop doorheen moest om bij Asperen op de Linge te kunnen lozen.
De oplossing werd gevonden in de bouw van een stoomgemaal bij de uitmon ding van de Herwijnense
Wetering bij Vuren. Op 1 april 1857 was het gemaal klaar: het eerste stoomgemaal in de Tielerwaard.
De ruïne van het gebouw is te zien vanaf de Waaldijk.

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[542]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

Figuur 146. De ruïne van het Herwijnense stoomgemaal ten oosten van het Fort bij Vuren.

Polder Het Broek waterde in noordelijke richting af. Door de twee Broekse molens (deelgebied
Heukelumse Polder) werd het water opgemalen en via de Broekse sluis kwam het water in de Linge.
Ruimtelijke karakteristiek
Het grootste deel van deelgebied Vuren is open polderland, onderbroken door bomenrijen langs de
wegen, enkele bosjes en erfbeplanting. In het vroeger onbebouwde gebied zijn in het kader van de
ruilverkaveling ca 15 nieuwe boerderijen gebouwd. Het onderscheid tussen de regelmatig ingerichte
polder Vuren en de wat rommelige percelering van de polder Het Broek is grotendeels verdwenen. Ook
de vroegere grens tussen beide polders, die in het verleden gevormd werd door het westelijke deel van
de Donkere Kade en de Bossche Kade langs de Herwijnense Wetering, is grotendeels verdwenen. Aan
de oostkant ligt het recente bedrijventerrein Zeiving. De gebouwen hier sluiten het deelgebied aan deze
kant visueel af. Tussen de A 15 en de Herwijnense Wetering staat een brede boss trook die de snelweg
aan het oog onttrekt.
Bebouwingsstructuur
Het dorp Vuren heeft in de 20e eeuw grote veranderingen ondergaan. In de laatste anderhalve eeuw is
het zwaartepunt van het dorp steeds verder naar het westen verschoven. Het bestuurlijke en re ligieuze
hart van het dorp lag eerst bij het Huis te Vuren en de nabijgelegen Hervormde Kerk. Omstreeks 1900
waren de belangrijkste openbare functies (school en gemeentehuis) aan de Nieuwe Dijk gevestigd. Na
de Tweede Wereldoorlog is het nieuwe Vuren gebou wd tussen de Waaldijk en de Graaf Reinaldweg,
met de oude Mildijk als centrale as of ‘dorpsstraat’. Net als in Herwijnen is een open ruimte gecreëerd,
die hier visueel afgesloten wordt door twee kerkgebouwen. Door de bouw van het nieuwe dorp is de
lintbouwing van de dijk, die in 1950 nog behoorlijk dicht was, belangrijk afgenomen.
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Figuur 147.

Figuur 148. Het oude ‘centrum’ van Vuren: boven het oude gemeentehuis (Waaldijk 91), onder het vroegere
schoolgebouw uit 1874 (Waaldijk 90).

Figuur 149. De Mildijk, centrale as in het nieuwe Vuren.
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Percelering
In de Polder Vuren is de strookvormige percelering veranderd in een blokvormige, waardoor de
herkenbaarheid van de middeleeuwse ontginningsstructuur daar verminderd is. Ook het onderscheid
tussen de polder Vuren en de polder Het Broek is grotendeels verloren gegaan.
Waterhuishouding
De Vurense Polder waterde tot 1826 af op de Waal. Het water verzamelde zich in de Laaglandse
Watering, werd door de Vurense Veldmolen uitgeslagen op een waterloop parallel aan de Herwijnense
Wetering. Door een heul (uitwateringssluis) in de Waaldijk kwam het water in het buitendijkse deel van
de boezem. Daar stond een buitenmolen die het water uiteindelijk in de Waal uitsloeg. Na 1826 werd
de afwatering verlegd naar de Kromwegse Wetering (ook wel Vurens Ka naal genoemd) en werd het
water uitgeslagen op de Linge. Tegenwoordig gaat het water via twee duikers onder de A 15 door naar
het gemaal Broekse Sluis.
In het noordwesten van het deelgebied ligt een stukje van de Kweldijk die in de polder Laag Dalem was
aangelegd om het kwelwater uit de Herwijnense Wetering te keren.
Interessant is de Nieuwe Dijk, die door het rechte beloop duidelijk af wijkt van de rest van de Waaldijk
en hierdoor herkenbaar is als inlaagdijk.

Figuur 150. De Herwijnense Wetering bij de Molenweg.

Infrastructuur
Het wegenpatroon in dit deelgebied is sterk veranderd door de aanleg van de A 15 en d e Graaf
Reinaldweg. De Graaf Reinaldweg volgt vanuit het industriegebied de Zeiving het oude tracé van de
Laaglandse Wetering, waar vroeger een onverharde weg langs liep. Bij Vuren maakt de weg een bocht
naar het zuiden en loopt hier over een deel van de Steeg. Dan volgt weer een bocht naar het westen,
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over de vroegere Groeneweg. Voorbij Vuren volgt de weg ongeveer, maar niet helemaal, het tracé van
de Bossche Kade. Het gedeelte van de weg in Dalem is geheel nieuw. Ten westen van Vuren zijn de
Herwijnense Wetering en de beide wegen aan weerszijden grotendeels verdwenen. De huidige
Molenweg loopt voor een deel over de westelijke weg langs het nog aanwezige deel van de wetering,
tussen de Achterdijk en de snelweg. De Achterdijk zelf is verbonden met de Broekst eeg in de polder
Het Broek. De Zijl en de Waaldijk zijn de enige wegen in het deelgebied die weinig veranderd zijn. De
Zijl is bovendien een van de schaarse klinkerwegen in de gemeente.
Defensie
Fort Vuren is een belangrijk verdedigingswerk van de Nieuwe H ollandse Waterlinie. Het is en dubbele
versterking met het torenfort aan de dijk en een grote redoute ten noorden daarvan. In de Waaldijk ligt
een inlaatsluis om het water in de fortgracht te brengen. Aan de oostkant van de fortgracht, vlak bij de
ruïne van het oude Herwijnense stoomgemaal, bevindt zich de inundatiesluis om de polder onder water
te zetten. Bij het fort staan verder diverse groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog en uit de
laatste jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1914 werd de hoofdverdedigingslijn
verschoven van de Lingedijk naar de Dalemse en Spijkse Zijving. Recent is een deel van deze
zijdwende, die was vergraven tijdens de ruilverkaveling, weer opnieuw aangelegd.

Figuur 151. Fort Vuren.
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Bijzondere kenmerken
De gebouwen, infrastructuur en het terrein van de steenfabriek van Van Heuff geven een mooi beeld
van de baksteenproductie die in de uiterwaard bijna twee eeuwen heeft plaatsgehad. D e hoge
schoorsteen is een ‘landmark’ die van verre te zien is.

Figuur 152. De westelijke ovens van de steenfabriek.

Cultuurhistorische essentie
- De restanten van de Herwijnense Wetering
- De onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Terrein en gebouwen van de steenfabriek
- Voormalige kerk en kerkhof aan de Waaldijk
- Ruïne van het stoomgemaal bij Fort Vuren.
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Deelgebied

aspect

Vuren
Dorpsstructuur

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Lint- of kerndorp

Lintbebouwing aan de dijk: middel
Kerndorp: nvt (na 1945)

Historische bebouwing

Buitengebied

Stratenpatroon

Mildijk: hoog

Bebouwingsstructuur

nvt

Bijzondere kenmerken

nvt

Agrarisch

middel

Landgoederen/buitenplaatsen

Kasteelterrein: laag

Overig

Voormalige kerk: hoog

Percelering

laag

Wegen en waterlopen

Herwijnense Wetering: hoog
Wiel met ringkade en sluis: hoog

Bijzondere landschapselementen

Steenfabriek: hoog
Dalemse Zeiving en Vurense Zeiving: hoog
Steenfabriek: hoog
Achterdijk: middel

Ensembles

Agrarisch
Waterstaatkundig

Achterdijk met molenplaats: middel
Herwijnense Wetering met ruïne
stoomgemaal:
hoog

Defensie

Fort Vuren en overige onderdelen van de
NHW:
hoog

Overige

Voormalige Hervormde kerk en kerkhof:
hoog
Voormalige school, schoolmeesterswoning
en
gemeentehuis: hoog

Totaal
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Figuur 153. Kweldijk in de vroegere polder Laag-Dalem. Op de achtergrond de A15.

5.3.8

Spijk

Figuur 154. Begrenzing van het deelgebied Spijk.

Deelgebied Spijk omvat het dorp en de polder Spijk, tussen de Linge, de Spijkse Zijving en de A15.
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Figuur 155. De Linge ten noorden van Spijk.

Geschiedenis
Spijk is een middeleeuwse ontginning op de zuidoever van de Linge. De Linge heeft hier, in
tegenstelling tot de omgeving van Asperen en Heukelum, slechts smalle oeverwallen gevormd. Dit
heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de stroom hier door een veengebied liep. In dergelijke
situaties is de vorming van brede oeverwallen niet mogelijk. De eerste bewoners vestigden zich op
deze smalle oeverwal en groeven sloten naar de Linge. Geleidelijk is het zuidelijk gelegen komgebied
door de boeren ontgonnen en in gebruik genomen. Waar de eerste boerderijen hebben gestaan is niet
bekend. Mogelijk stonden ze dichter bij de rivier. Ook is niet duidelijk of de Lingedijk vroeger
noordelijker heeft gelegen dan nu. De dijk ligt thans vrijwel op de grens van de oeverwal en de venige
kom. Wel is duidelijk dat de aanleg van de huidige dijk later plaatsvond dan de percelering, gezien het
feit dat sloten ten noorden en ten zuiden van de dijk in elkaars verlengde liggen (zogeheten oudhoevig
land). Toen de dijk er eenmaal was zijn de boerderijen hieraan gevestigd en is het lange bewoningslint
ontstaan dat ook het huidige dorp nog kenmerkt. Diverse woerden of pollen zijn opgeworpen om de
boerderijen te beschermen tegen het hoge binnenwater.
Het westelijke deel van het Spijkse Veld is ook vanaf de oever van de Linge ontgonnen. Omdat de
Linge hier bijna noord-zuid loopt zijn de sloten en percelen hier oost-west georiënteerd. Oudhoevig
land ontbreekt hier. De zuidkant van het deelgebied, de strook tussen de A 15, de golfbaan en het
Lingebos, behoorde vroeger tot de polder Laag Dalem.
Aan de zuidkant van het ontginningsblok werd de Achterdijk aangelegd, de grens met het dorpsgebied
van Dalem. Het nieuw ontgonnen gebied werd verdeeld in lange smalle percelen, die vrijwel noord -zuid
georiënteerd waren. Aan het slotenpatroon is te zien dat de Lingedijk la ter is aangelegd dan de
percelering, omdat de strookvormige percelen doorlopen in de uiterwaard.

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[550]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

Figuur 156. De Spijkse Zijving bij gemaal Broekse Sluis.

Figuur 157. Lingedijk met boerderijen.

In de loop der tijden is Spijk beurtelings Hollands en Gelders gebied geweest. De heerlijkheid Spijk is
in de 15e eeuw, en mogelijk al eerder, gesplitst in Overeinde en Nedereinde. De grens was een noord zuidlijn op een afstand van ongeveer 450 meter ten oosten van de kerk, van de Lingedijk tot de
Achterdijk, de grens met Dalem. Het oostelijke deel (Overeinde) behoorde tot de heerlijkheid (en sinds
1498 tot het graafschap) Leerdam, het westelijke (Nedereinde) was tot het begin van de 15e eeuw
Arkels gebied. In de 15e eeuw is het Huis te Spijk gesticht als centrum van de (halve) heerlijkheid
Spijk. Dit buitendijks gelegen kasteel is in de vroege 17e eeuw vervangen door een buitenhuis met
tuinen, die deels in de uiterwaard en deels binnendijks lagen, rondom de parochie kerk. In het
stratenpatroon van het huidige dorp is de begrenzing van dit park nog herkenbaar, het kerkhof beslaat
een deel van de vroegere tuinen. Het huis is aan het begin van de 19e eeuw afgebroken. Het nieuwe
buiten ‘Dijkzicht’, dat de bewoners als vervanging hebben laten aanleggen, lag verder naar het oosten
binnendijks aan de Zuiderlingedijk. Van dit landhuis en de parkaanleg zijn geen zichtbare resten
bewaard gebleven.
De afwatering van de polder is zo ver mogelijk stroomafwaarts in de Linge gelegd. De huidige sluizen,
het boezemgebied en het vroegere stoomgemaal herinneren hier nog aan.
In de uiterwaarden aan de westkant van Spijk stonden in de 19e eeuw een glasfabriek en twee
steenfabrieken. Van deze industriële activiteit is niets meer terug te vinden, met uitzondering van
kleiputten in de grote meander van de Linge. Na de Tweede Wereldoorlog heeft enige komvorming
plaatsgehad ten zuiden van de kerk.
De ruilverkaveling, de aanleg van het Lingebos en het grote golfterrein hebben het landelijke gebied
van de polder sterk veranderd. Alleen het Hoge Veld, onmiddellijk ten zuiden van het dorp, en een
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smalle strook land ten noorden van de snelweg hebben hun agrarische karakter behouden. In de rest
van het gebied ligt het accent nu op de recreatie.
Ruimtelijke karakteristiek
Het dorpsgebied van Spijk wordt gekenmerkt door een langgerekt bewoningslint van (voormalige)
boerderijen en vrijstaande woningen. Bij de middeleeuwse kerk en aan de Spijkse Steeg zijn na de
Tweede Wereldoorlog enkele nieuwe straten aangelegd en nieuwe woningen gebouwd. Ten noorden
van de dijk liggen de gaaf bewaard gebleven uiterwaarden van de Linge, een mozaïek van grasland - en
griendpercelen. Ten zuiden van de dorpsbebouwing ligt het grasland van het Hoge Veld, waar de
strookvorige percelering vrij goed bewaard is gebleven. Het midden van de polder is geheel in beslag
genomen door de golfbaan en het Lingebos. Het agrarische gebied tussen golfbaan/Lingebos en de
A15 is verdeeld in grote blokvormige percelen. Alleen de oriëntatie van de s loten herinnert hier nog aan
de oorspronkelijke percelering. Tussen de Spijksesteeg en de Zuiderlingedijk is de vanouds aanwezige
oost-west oriëntering van percelen en sloten nog herkenbaar.
Het Lingebos is een ruim 100 ha groot recreatiegebied dat ontworpen is in 1968. De aanleg vond plaats
in het kader van de ruilverkaveling Tielerwaard-West. Rondom een plas, waar zand is gewonnen voor
de aanleg van de A 15, is een bosgebied aangelegd met verschillende recreatieve functies, waaronder
een camping. Het ontwerp is erg in zichzelf gekeerd en heeft qua vormgeving geen relatie met het
aangrenzende agrarische landschap. Grenzend aan het Lingebos is een golfterrein aangelegd dat het
oorspronkelijke landschap geheel veranderd heeft.
Het grootste deel van de westelijke Lingeuiterwaarden wordt in beslag genomen door water: een klein
buitengedijkt wiel bij de noordwestelijke bocht in de Lingedijk en plassen die ontstaan zijn door zand en kleiwinning.
Bebouwingsstructuur
Het dorp bestaat uit het oorspronkelijke, ijle en voornamelijk agrarische bebouwingslint aan de
zuidzijde van de Zuiderlingedijk met een naoorlogse kom ten zuiden van de kerk. In het kader van de
ruilverkaveling zijn enkele nieuwe boerderijen gebouwd aan de Spijkse Kweldijk en in het Spijkse Veld .
Van de steenfabrieken in de westelijke Lingeuiterwaarden zijn geen resten bewaard gebleven. De plek
in de uiterwaard waar vroeger de steenfabriek stond is thans als bedrijventerrein in gebruik.
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Figuur 158. Aan de Zuiderlingedijk staan diverse panden van voor 1800, zoals boven Zuiderlingedijk 89 (het
Wapen van Leiden, 1760) en onder Zuiderlingedijk 40 (1774).

Percelering
De oorspronkelijke percelering is grotendeels verdwenen of sterk sterk gewijzigd. Alleen in het
oostelijke deel van het Hoge Veld en in de strook tussen de Spijksesteeg en de Zuiderlingedijk is het
oorspronkelijke strookvormige karakter redelijk bewaard gebleven.
Waterhuishouding
Waardevolle elementen van de waterhuishouding in Spijk zijn de Zuiderlingedijk, de Kleine Wetering in
het Hoge Veld en de vroegere uitwatering van de polder, met de vroegere boezem (met wiel), het
voormalige stoomgemaal en de sluizen in de Zuiderlingedijk en de zomerdijk. Rondom de uiterwaard
ten westen van het dorp, die vroeger met een eigen molen bemalen werd, is een deel van de zomerdijk
bewaard gebleven. In deze uiterwaard bevindt zich een klein wiel. Bijzonder zijn de Spijkse Kweldijk,
die parallel aan de Zuiderlingedijk ligt, en de Tiendweg. Anders dan andere, in de middeleeuwen
aangelegde Tiendwegen, is deze Tiendweg pas in 1760 aangelegd als waterkering tussen het Hoge
Veld en het Spijkse Veld. De Spijkse Zijving, de middeleeuwse zijdwende aan de oostkant van het
ontginningsblok van Spijk, is nog geheel aanwezig, de Achterdijk is met de aanleg van het Lingebos
bijna helemaal verloren gegaan.
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Figuur 159. Het voormalige stoomgemaal uit 1913.

Infrastructuur
Het wegenpatroon is grotendeels onveranderd gebleven, met uitzondering van het zuidelijke deel. Bij
de golfbaan en het Lingebos zijn nieuwe wegen aangelegd (Haarweg en Poelweg), terwijl de weg over
de Achterdijk is verdwenen.

Figuur 160. Het onlangs gerestaureerde weeghuisje aan de Zuiderlingedijk, gebouwd in 1921. Vroeger bevond zich
hier een laad- en loskade waar suikerbieten en andere landbouwproducten in schepen geladen werden.
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Defensie
Spijk lag tot 1914 in het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; daarna werd de
hoofdweer-standslijn over de Spijkse Zijving en de Dalemse Zeiving gelegd. Bij de Broekse Sluis ligt
een batterij en op enkele andere plaatsen bevinden zich groepsschuilplaatsen.
Kastelen en buitenplaatsen
In het huidige landschap is van buitenplaatsensemble Huis te Spijk behalve de kerk niets meer te zi en.
Mogelijk bevinden zich nog fundamenten van het kasteel in de uiterwaard. Van het park zijn binnendijks
(rondom de kerk) nog de contouren zichtbaar in de vorm van het stratenpatroon. Het kerkhof beslaat
een deel van de vroegere tuinen. Van de buitenplaats Dijkzicht zijn geen zichtbare herinneringen
aanwezig.
Bijzondere kenmerken
De uiterwaard van de Linge aan de noordkant van het dorp is een waardevol voorbeeld van zogeheten
oudhoevig land. Hiermee worden uiterwaarden bedoeld die waren ingericht voordat de rivierdijk werd
aangelegd. De kadasterkaart van ca 1830 laat zien dat sommige sloten in de uiterwaard in het
verlengde liggen van sloten binnendijks. Ook in het huidige landschap is dit het geval. Dergelijke
situaties worden steeds zeldzamer en zijn van grote cultuurhistorische betekenis omdat ze de
bewonings- en ontginningsgeschiedenis van het gebied illustreren.

Figuur 161. De uiterwaard van de Linge met ‘oudhoevig’ land.

Cultuurhistorische essentie
- Middeleeuwse kerk met kerkhof ter plaatse van de tuinen van Huis te Spijk
- Bebouwingslint met deels historische agrarische bebouwing aan de Zuiderlingedijk
- Waterstaatkundige elementen bij de vroegere uitwatering van de polder
- De vanouds onbebouwde Spijkse Kweldijk
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- Diverse kleine objecten: drie schuren (gemeentelijke monumenten), duifhuisje, weeghuisje,
voormalig dijkmagazijn
- Oudhoevig land in de uiterwaard.

Deelgebied

aspect

Spijk
Dorpsstructuur

score
(hoog, middel, laag of nvt)

Lint- of kerndorp

Het bebouwingslint van de Zuiderlingedijk
heeft een hoge cultuurhistorische waarde,
de naoorlogse kom is niet beoordeeld

Stratenpatroon

Zuiderlingedijk, Spijkse Kweldijk en Spijkse
Steeg: hoog

Historische bebouwing

Bebouwingsstructuur

hoog

Bijzondere kenmerken

nvt

Agrarisch

Zuiderlingedijk: hoog

Landgoederen/buitenplaatsen

Contouren van de binnendijks gelegen
tuinen
van Huis te Spijk zichtbaar; de kerk maakte
hier
onderdeel van uit: middel

Buitengebied

Overig

Hervormde kerk: hoog

Percelering

Lingeuiterwaard: hoog

Wegen en waterlopen

Tiendweg: hoog

Bijzondere landschapselementen

Spijkse Kweldijk, Spijkse Zijving en
Tiendweg:
hoog

Ensembles

Agrarisch

Oudhoevig land in Lingeuiterwaard: hoog

Waterstaatkundig

Voormalige boezem met wiel, gemaal en
sluizen
bij de uitwatering van de polder: hoog

Defensie

laag

Overige

nvt

Totaal
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Figuur 162. Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats in Spijk.
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6 Historische bouwkunst en stedenbouw
CeesJan Frank

6.1 Inventarisatie
De geïnventariseerde objecten en complexen zijn, voor zover uiteindelijk van voldoende belang geacht,
als historische bouwkundige waarden aangegeven op de inventarisatiekaart. Op deze kaart zijn locatie
en omvang van de objecten weergegeven. Binnen de onderscheiden bouwcategorieën vallen weer
verschillende bouwtypen, ter verfijning van de hoofdcategorie. Deze bouwtypen zijn in een aparte
kolom van de bijbehorende database vermeld. In de categorie ‘agrarisch’ wordt bijvoorbeeld
onderscheid gemaakt in de bouwtypen boerderij, schuur, hooiberg en bakhuis. In de inventarisatie zijn
de volgende categorieën onderscheiden:
- Agrarisch
- Bestuur en rechtspraak
- Gezondheidszorg
- Handel en bankwezen
- Herdenken
- Industrie, nijverheid en ambacht
- Infrastructuur en waterstaat
- Kastelen en buitenplaatsen
- Kunst en cultuur
- Maatschappelijk
- Nutsvoorziening
- Onderwijs
- Oorlog en defensie
- Religie
- Sport, recreatie en horeca
- Straatmeubilair
- Wooncultuur
De verschillende categorieën zijn door middel van verschillende kleuren inzichtelijk gemaakt op de
inventarisatiekaart en zijn opgenomen in de aan de kaart gekoppelde database. Het separaat
aangeleverde beeldmateriaal (actuele foto’s, jpg-bestanden) is voorzien van adreslabels.
De kaartlaag met de historisch-bouwkundige waarden biedt verder de volgende informatie:
- alle rijksmonumenten (hoofd- en bijgebouwen);
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- alle gemeentelijke monumenten (hoofd- en bijgebouwen);
- de karakteristieke objecten, complexen en ensembles, waaronder niet alleen de gebouwde
objecten worden verstaan, maar ook historisch straatmeubilair, herinneringsmonumenten,
begraafplaatsen, (monumentale wand)kunst, waardevolle infrastructurele objecten,
historische buitenplaatsen met opstallen en militaire ensembles;
- gebouwen met bouwhistorische verwachting;
- de beschermde stads- en dorpsgezichten;
- overige bijzondere ensembles.
Bij de beschermde militaire complexen is een combinatie gemaakt van vlakaanduiding met explicatie in
de database en een zoveel als mogelijk afzonderlijke weergave van de objecten binnen de ze
complexen. Hierbij was de bag-ondergrond en het daarin wel of niet getekende detail leidend. In enkele
gevallen zijn details niet of bij benadering in deze ondergrond ingetekend; anderszins zijn in de
redengevende beschrijvingen van deze complexen struc turen benoemd die alleen bij benadering
gekarteerd kunnen worden. In de database worden dus in ieder geval alle beschermde (en eventueel
andere waardevolle) onderdelen genoemd en gewaardeerd.
In de kaartlaag met de historisch-bouwkundige waarden zijn alle rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten in beeld gebracht, inclusief de archeologische monumenten. Dit is gebeurd op basis van
de meest recente informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente West Betuwe. De redengevende beschrijvingen leverden de informatie over welke onderdelen per adres zijn
beschermd.
Op de inventarisatiekaart is een groot aantal karakteristieke objecten gemarkeerd. Het gaat om allerlei
soorten historische gebouwen en complexen, objecten als herinneringsmonu menten, historische
begraafplaatsen, bruggen, etc. In de inventarisatie is geen minimale leeftijdsgrens aangehouden, maar
enkele uitzonderingen daargelaten zijn de objecten niet jonger dan circa 1970. De periode van het
naoorlogs erfgoed (1945-1970) is dus volledig in de inventarisatie meegenomen.
Tot slot is de ruimtelijk ontwikkeling van de dorpen opgenomen, waarbij vier perioden zijn
onderscheiden:
- historische dorps- of stadskern tot 1850;
- bebouwing 1850-1950;
- bebouwing 1950-1970;
- bebouwing 1970-heden.
Tot de bebouwde gebieden zijn bebouwing, erf en tuin gerekend. Waardevolle ensembles hierbinnen
worden in § 6.2.4 beschreven.

6.2 Waardering
6.2.1

Waardering/status bouwkunst

De inventarisatie van de historische bouwkunde in de gemeente West -Betuwe bevat alleen de objecten
met een zeer hoge, hoge of positieve/beeldondersteunende (cultuurhistorische) kwaliteit. Uit het grote
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aantal objecten in de inventarisatie spreekt de behoorlijke tot hoge kwaliteit van de bebouwing in de
kernen en het buitengebied. De meeste kernen zijn dan ook relatief gaaf behouden gebleven (in alle
kernen zijn ook bijzondere bebouwingsensembles geïnventariseerd) en bij eerdere
erfgoedinventarisaties zijn in het bijzonder in de voormalige gemeente Geldermalsen relatief veel rijks en gemeentelijke monumenten geselecteerd en aangewezen. De rijks - en gemeentelijke monumenten
zijn op de waarderingskaart aangegeven.
In sommige gevallen is enigszins afgeweken van de beschreven scoreberekening, bijvoorbeeld bij
objecten die zich moeilijk via de bouwkundig georiënteerde criteria laten beoordelen (bijvoorbeeld
straatmeubilair, herinneringsmonumenten, begraafplaatsen, panden met vooral bouw historische
waarden) of in gevallen waarin een of meer criteria ten opzichte van de andere uitzonderlijk hoog
scoren. Ook bij uit verschillende bouwdelen bestaande complexen is in zeldzame gevallen afgeweken
van deze ‘scoreberekening’. Zo kan een Orde 2 -boerderij uiteindelijk toch worden opgewaardeerd tot
de Orde 1 als er sprake is van een bijzonder gaaf erf met belangwekkende bijgebouwen die Orde 1
hebben gescoord. Het ensemble is dan van zeer hoge cultuurhistorische kwaliteit.
De in de kaart opgenomen karakteristieke objecten hebben op de vijf genoemde criteria (met enkele
uitzonderingen) ten minste overwegend positief gescoord. Ze zijn dan ook veelal van belang als
onderdeel/ondersteuning van de cultuurhistorische gebiedskarakteristiek en/of vanwege
ensemblewaarde met nabijgelegen karakteristieke en/of beschermde objecten. Ook is er altijd sprake
van een goede herkenbaarheid van het oorspronkelijke concept en een zekere mate van gaafheid van
hoofdvorm, in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis en de hist orische gelaagdheid van het gebied.
De in 2020 uitgevoerde objectinventarisatie van de gebieden van de voormalige gemeente Lingewaal
en Neerijnen heeft zich, op verzoek van de opdrachtgever, vooral gericht op de selectie van niet
beschermde objecten met een hoge of zeer hoge cultuurhistorische waarde. Tevens is expliciet
aandacht besteed aan het erfgoed uit de wederopbouwperiode (1940 -1970), dat in deze gebiedsdelen
nog onvoldoende in kaart was gebracht.
In de beoordeling via een set van vijf waarderingscri teria zijn scores toegekend aan de objecten. Aan
de hand van de scores zijn de objecten in drie verschillende waarderingscategorieën ondergebracht:
Orde 1: zeer hoge cultuurhistorische waarde
De op de waarderingskaart als Orde 1 gekwalificeerde objecten scoren op de in § XXX genoemde
criteria merendeels hoog. Het betreft zeer hoogwaardige onderdelen (gebouwen, objecten en
ensembles), die vanwege de voornamelijk hoge ruimtelijke waarden, de historische waarden en de
objectwaarden van wezenlijk en onlosmakelijk belang zijn voor ofwel de gehele gemeente West-Betuwe
ofwel één van de kernen, de historische ensembles ofwel de historisch -ruimtelijke
gebiedskarakteristieken.
Wanneer ze zouden worden getoetst aan de algemeen gehanteerde monumentenselectiecriteria dan is
de kans zeer groot dat ze voldoende waarden bezitten voor de kwalificatie gemeentelijk monument.
Integrale instandhouding is zeer gewenst. Orde 1 kan dan ook als ‘monumentwaarde’ worden
gekenschetst. Mocht er in de toekomst overgegaan worden tot het ac tualiseren van de gemeentelijke
monumentenlijst dan is dit de topcategorie, waaruit geselecteerd kan worden.
Rijks- en gemeentelijke monumenten scoren vanwege hun hoge cultuurhistorische kwaliteiten
eveneens vrijwel altijd Orde 1.
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Orde 2: hoge cultuurhistorische waarde
De categorie Orde 2 scoort vooral bij de criteria architectuurhistorische waarden, gaafheid,
herkenbaarheid en zeldzaamheid wat lager dan de categorie Orde 1, vaak vanwege de wijzigingen aan
details. Verder betreft het karakteristieke onderdelen (gebouwen, objecten en ensembles) die vanwege
de voornamelijk hoge én positieve ruimtelijke waarden, historische waarden en objecten van grote
betekenis zijn ofwel de gehele gemeente West-Betuwe ofwel één van de kernen, de historische
ensembles ofwel de historisch-ruimtelijke gebiedskarakteristieken. Instandhouding van het gevelbeeld
en/of hoofdvormen is wenselijk.
Orde 3: positieve cultuurhistorische (beeldondersteunende) waarde
De laagste categorie Orde 3 is voornamelijk wat betreft de hoofdverschijningsvorm goed herkenbaar
gebleven; details of gevelindelingen kunnen verstoord zijn. Voorwaarde is dat er sprake is van een
meer dan voldoende mate van herkenbaarheid van het oorspronkelijke concept en dat deze objecten
een wezenlijk onderdeel vormen van een van de gebiedskarakteristieken, de bijzondere ensembles of
de beschermde dorpsgezichten. Deze objecten hebben vooral een beeldondersteunende waarde.
Instandhouding van de hoofdvormen is wenselijk.

6.2.2

Tabel aantallen inventarisaties en scores

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aantallen in de chwk opgenomen
waardevolle bebouwing, te weten:
- Rijksmonumenten
- Gemeentelijke monumenten
- Overige orde-1-objecten (potentiële gemeentelijke monumenten)
- Orde-2-objecten (onderdeel inventarisatie Geldermalsen, gedeeltelijke inventarisatie
Lingewaal en Neerijnen).
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Voormalige
Gemeente

Rijksmonumenten
(op basis van

Gemeentelijke
monumenten

aantal items op de

(op basis van

chwk)

aantal items op
de chwk)

Orde 1

Orde 2

Potentiële

Potentiële

Gemeentelijke

Karakteristieke

monumenten (op

objecten (op

basis van aantal

basis van aantal

items op de chwk)

items op de chwk)

Geldermalsen

135

192

250

300

Lingewaal

112

50

92

55*

Neerijnen

98

161

42

39*

345**

403***

384

394

Totaal

*geen volledige
inventarisatie
**De officiële RM-lijst meldt 281 objecten; in de chwk zijn
rijksmonumentregistraties die uit meerderen objecten bestaan (bijv. een boerderij
met bijschuur en bakhuis, of een uit verschillende items bestaande
verdedigingslinie) opgesplitst. Dat verklaart het hogere aantal items op de chwk.
***De officiële GM-lijst meldt 316 objecten; in de chwk zijn gemeentelijk
monumentregistraties die uit meerderen objecten bestaan (bijv. een boerderij
met bijschuur en bakhuis) opgesplitst. Dat verklaart het hogere aantal items op
de chwk.

6.2.3

Bouwhistorische verwachtingswaarde

In de cultuurhistorische waarderingskaart zijn ook de panden met een bouwhistorische verwachting
gemarkeerd. Het gaat om beschermde en niet-beschermde gebouwen, waarvan op basis van
beschikbare informatie uit bouwhistorische rapportages, redengevende beschrijvingen en
inventarisatiegegevens bekend is of verwacht wordt dat er (intern) historische bouwconstructies en
bouwsporen van belang en daterend uit de periode voor circa 1850 b ewaard zijn gebleven.

6.2.4

Waardering vlakken historische bouwkunde en stedenbouw (ensembles)

Ten behoeve van de integrale waarderingskaart is ook de discipline ‘historische bouwkunde en
stedenbouw’ als vlak globaal beoordeeld. Vanuit het perspectief van de his torische gebouwde
omgeving zijn gebieden en ensembles gemarkeerd, die vanwege de zeer duidelijk aanwezige
gebiedskarakteristiek, de gave structuren en een hoge dichtheid aan waardevolle (beschermde)
gebouwen cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Er is gekeken naar de samenhang tussen
historische dorpsstructuren, dorpsuitbreidingen, oude lintstructuren in het landschap en groen enerzijds
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en het de bebouwing anderzijds. Een hoge dichtheid aan cultuurhistorische waarden (stapeling) heeft
hier geleid tot de globale definitie van een aantal karakteristieke gebieden. De gehanteerde criteria zijn
gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid op gemeentelijk niveau, wat betreft de aanwezige
historische ruimtelijke structuren en de bebouwing. Ook worden ze vaak gek enmerkt door een hoge
dichtheid aan beschermde monumenten en karakteristieke objecten.
In alle kernen zijn waardevolle ensembles aangetroffen (tabel X). Het betreft in veel gevallen historisch
gegroeide ensembles in de kerngebieden van de dorpen, maar ook planmatige ontwikkelingen zoals
bijzondere voor- en naoorlogse dorpsuitbreidingen. Verder bevat de selectie een aantal markante dijk en weglintstructuren met waardevolle (agrarische) bebouwing, jonge boerderijenlinten in de
ruilverkavelingsgebieden en historische vesting-, kasteel- en buitenplaatslocaties.
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Bijzondere ensembles

1

2

3

4

1 Acquoy, dorpskern

xx

xx

xx

xx

1

xx

xx

xx

xx

1

xx

xx

xx

xx

1

x

x

xx

0

3

x

x

xx

0

3

xx

xx

xx

xx

1

xx

xx

xx

xx

1

xx

xx

xx

x

2

xx

xx

xx

xx

1

Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerk met bijgebouwen en andere
artefacten langs de Lingedijk en de achterliggende dorpsstructuur. Er is sprake van
een bebouwing met een opvallende en gave samenhang in schaal, korrelgrootte,
traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en
kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
2 Acquoy, militair ensemble
Uitgestrekt militair ensemble, bestaande uit het in 1845 -1847 gebouwde Fort
Asperen als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en diverse militaire
werken uit latere perioden rond en op het fort, alsmede langs de Langendijk.
3 Asperen, stadskern
Historische stadskern van Asperen, omgeven door wallen, gracht en Linge;
compacte kern met laatmiddeleeuws regelmatig stratenpatroon, restanten van
middeleeuwse verkavelingsstructuren en een deels zeer waardevol historisch
bebouwingsensemble. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en gave
samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en
materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
4 Asperen, naoorlogse uitbreiding Van Boetzelaerstraat en omgeving
Naoorlogse stadsuitbreiding ten westen van de historische stadkern; dateert uit het
midden van de jaren 60; kleine woonbuurt met eenvoudig orthogonaal stratenplan,
grote en kleine blokken geschakelde eengezinswoningen in een halfopen
verkaveling; in enkele straten tuinen en plantsoenen met hagen.
5 Asperen, naoorlogse uitbreiding, villabuurtje Leerdamseweg
Naoorlogse stadsuitbreiding ten noorden van de historische stadkern; dateert uit het
midden van de jaren 60; bescheiden villabuurtje tussen Leerdamseweg en Oude
Zuiderlingedijk, met vrijstaande woningen op grote groen ingerichte percelen.
6 Beesd, dorpskern, Voorstraat
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerken met bijgebouwen en
andere artefacten langs de Voorstraat en de Havendijk en de achterliggende
dorpsstructuur. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en gave
samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en
materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur met langs de Voorstraat een markante lindenbeplanting.
7 Beesd, landgoed Mariënwaerdt
Bebouwingsensemble in de landgoedkern van Mariënwaerdt, bestaande uit het
landhuis met bij- en dienstgebouwen, tuinen met tuinelementen, boerderijen,
schuren, stallen en hooibergen. Het bebouwingscluster vertoont een gave ruimtelijke
en functionele samenhang.
8 Buurmalsen, dorpskern
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerk met bijgebouwen en andere
artefacten langs de Rijksstraatweg en in de omgeving van de Brink en de
achterliggende dorpsstructuur. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende
en redelijk gave samenhang in schaal, korrelgroot te, traditionele bouwvormen en
typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
9 Deil, dorpskern
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerk met bijgebouwen en andere
artefacten langs de Lingedijk en de achterliggende dorpsstructuur. Er is sprake van
een bebouwing met een opvallende en gave samenhang in schaal, korrelgrootte,
traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en
kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
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10 Deil, Krooiweg

xx

x

xx

xx

2

xx

xx

xx

xx

1

xx

x

x

x

3

x

x

x

x

3

x

0

x

0

4

xx

xx

xx

xx

1

x

xx

xx

xx

2

x

x

xx

xx

2

Ensemble van historische woonhuizen en boerderijen langs de Krooiweg, aangevuld
met de representatieve bebouwing van het kleine landgoed Noordenhoek. Er is
sprake van een bebouwing met een opvallende en gave samenhang in schaal,
korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een
bijzondere en kenmerkende historische nederzettingsstructuur, in de periferie van
het dorp Deil.
11 Enspijk, dorpskern
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerk met bijgebouwen en andere
artefacten langs de Lingedijk (Kampsedijk) en de ten zuiden hiervan gelegen
dorpsstructuur rond de oude dorpskerk. Er is sprake van een bebouwing met een
opvallende en vrij gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen
en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur met markante open (agrarische) ruimte.
12 Est, dorpskern
Kleine dorpskern langs de doorgaande Dorpsstraat en haaks hierop aansluitende
Dreef; op de splitsing een markant, met bomen beplant driehoekig plein met karakter
brink; tot het ensemble behoren de Hervormde dorpskerk met naast gelegen school
en enkele historische boerderijen en woningen.
13 Est, lintbebouwing Dreef
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een langgerekt lint met kleine
boerderijen en boerenwoningen uitsluitend langs de zuidzijde van Dreef; de
merendeels gewijzigde bebouwing vormt een karakteristiek ensemble door de
situering direct en evenwijdig aan de openbare weg.
14 Est, naoorlogse uitbreiding Wethouder van Akenstraat
Kleine naoorlogse dorpsuitbreiding in de vorm van een woonbuurtje langs de
haakvormige Van Akenstraat. De oorspronkelijke bebouwing uit de jaren 50 en 60
bestaat uit kleine vrijstaande of geschakelde eengezins of bejaardenwoningen met
kap, in een halfopen stratenverkaveling, als lint langs de straat.
15 Geldermalsen, dorpskern, Kerkstraat
Ensemble van historische woonhuizen en winkelpanden, dorpskerk en andere
artefacten langs de Kerkstraat, hart van het dorp en in oorsprong het historische
dijklint. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en gave samenhang in
schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik,
ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
16 Geldermalsen, west, villawijk
Vanaf circa 1920 ontwikkelde representatieve woonwijk in het westelij ke deel van
Geldermalsen, tussen station en oude dorp. Hoofdstructuren zijn de oude Lingedijk
(hier Koppelsedijk en Genteldijk) en de Stationsweg, waaraan in het interbellum
grote en kleine villa’s en middenstandswoningen werden gerealiseerd op relatief
ruime kavels. Deze bebouwing waaiert uit in de zijstraten Meidoornweg en
Burgemeester Geusaweg en langs de Van Dam van Isseltweg, die de verbinding
vormt naar de dorpskern. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en
gave samenhang in schaal, korrelgrootte, vormen en typen (villa- en
middenstandswoningbouw in merendeels traditioneel-zakelijke trant) en
materiaalgebruik, ingebed in een kenmerkende historische wijkstructuur, waarin
oudere elementen werden opgenomen.
17 Geldermalsen, Tuindorp
Goed en in deze vorm in de gemeente Geldermalsen inmiddels uniek voorbeeld van
een kleinschalige tuindorpontwikkeling uit de vroege jaren twintig van de vorige
eeuw. Het complex bestaat uit kleine geschakelde arbeiderswoningen met tuinen
rond een vierkant pleintje met uitlopend straatje.
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18 Geldermalsen, Burgemeester van Verweijlaan
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Complex met in verschillende blokken geschakelde arbeiderswoningen uit het vroege
interbellum, gebouwd aan de oostzijde van de Burgemeester van Verweijlaan . In
schaal en hoofdvormen goed bewaard voorbeeld van sociale woningbouwcomplex uit
de eerste helft van de 20e eeuw.
19 Geldermalsen, Burgemeester Vernedelaan
Stedenbouwkundig ensemble van een viertal markante in het verlengde van elkaar
gelegen driehoekige plantsoenen binnen een vroegnaoorlogse uitbreidingswijk van
Geldermalsen. Aan de zuidoostzijde sluit het door groen omzoomde terrein van de
voormalige Tunnelkerk aan op de plantsoenenstructuur. De structuur fungeert als
een groene scheg in de kleine wijk en tegelijk als verbinding van de Tunnelweg naar
het stationsgebied van Geldermalsen. De bebouwing bestaat uit kleinschalige
woningbouw uit de jaren zestig en later.
20 Gellicum, dorpskern
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerken met bijgebouwen en
andere artefacten langs de Lingedijk en de haaks hierop staande Vlietkant. Er is
sprake van een bebouwing met een opvallende en gave samenhang in schaal,
korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en materiaalgeb ruik, ingebed in een
bijzondere en kenmerkende historische nederzettingsstructuur met markante open
(agrarische) ruimte.
21 Haaften, dorpskern en Dreef
Historische dorpskern omsloten door Waalbandijk, met netwerk van straatjes met
dijkstoepen en karakteristieke laan Dreef. In het ensemble een groot aantal
historische boerderijen, (dijk)woningen, de Hervormde kerk, centrale pleinruimte aan
de Molenstraat en restanten kasteel. Er is sprake van een bebouwing met een
opvallende en redelijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele
bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en
kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
22 Haaften, lintbebouwing Graskamp
Lineaire dorpsuibreiding uit het interbellum in de vorm van lintbebouwing langs de
Graskamp, bestaande uit kleine dubbele en enkelvoudige woningen uit de jaren 20.
De woningen, waarvan de meeste met mansarde- of zadeldak, staan op relatief grote
percelen.
23 Haaften, naoorlogse uitbreiding Burgemeester van Willigenstraat
Naoorlogse dorpsuitbreiding ten noorden van oude dorpskom; vanaf eind jaren 40
ontwikkeld woonbuurtje met orthogonaal stratenplan. Het buurtje is merendeels
bebouwd met blokjes (veel tweeslagjes) geschakelde traditionele kleine
eengezinswoningen in een stratenverkaveling.
24 Haaften, naoorlogse uitbreiding Goudensteinstraat
Naoorlogse dorpsuitbreiding ten westen van oude dorpskom; in de jaren 60
ontwikkeld woonbuurtje met orthogonaal stratenplan; mere ndeels bebouwd met
blokjes geschakelde eengezinswoningen (systeembouw) in een half open
verkaveling.
25 Haaften, lintbebouwing Buitenweg
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van kleine (boeren)woningen en
boerderijtjes uit het interbellum, deels parallel aan Waalbandijk; panden met
voorgevel gericht op openbare weg, met tuinen met veel karakteristiek groen als
solitairen, fruitbomen, etc.
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26 Heesselt, dorpskern Kerklaan
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Historische dorpskern, globaal het gebied omvattend tussen W aalbandijk en
Kerkstraat-Gerestraat. Het ensemble bestaat uit de dorpskerk met begraafplaats en
de deels historische boerderij- en woonhuisbebouwing aan de Kerklaan; tussen
Kerklaan en dijk een fraai groengebied met tuinen en boomgaarden. Er is sprake van
een bebouwing met een opvallende en redelijk gave samenhang in schaal,
korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een
bijzondere en kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
27 Heesselt, lintbebouwing Waalbandijk
Lineaire nederzettingsstructuur, bestaande uit eenvoudig kort lint langs dijkvoet
Waalbandijk; het ensemble bestaat uit een korte reeks meest gewijzigde boerderijen
en woonhuizen op grote groene percelen, goed zichtbaar vanaf de dijk.
28 Heesselt, naoorlogse uitbreiding Gerestraat
Naoorlogse dorpsuitbreiding in de vorm van lintbebouwing langs de Gerestraat ten
oosten van de dorpskom; het lint bestaat uit korte (tweeslag -jes) en langere blokken
geschakelde eengezinswoningen in een eenvoudige stratenverkaveling; de woningen
dateren uit de jaren 50, 60 en 70.
29 Heesselt, lintbebouwing Donkerstraat
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een lang en los bebouwingslint langs
de Donkerstraat; aan de zuidzijde loopt een s loot; het ensemble omvat enkele
historische boerderijen en jongere woningen, afgewisseld door open (weide)percelen
en boomgaarden.
30 Hellouw, lintbebouwing Waalbandijk
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch bebouwingslint langs
Waalbandijk; in het ensemble karakteristieke historische boerderijen, voormalige
kerk, oude verkavelingsstructuren en groenelementen.
31 Hellouw, lintbebouwing Beatrixstraat
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een lang bebouwingsli nt aan een of
beide zijden van voormalige kade langs Hellouwsche Polder; het lint bestaat uit
eenvoudige eenlaags woningen met kap uit merendeels eerste helft 20e eeuw,
evenwijdig aan straat; de woningen zijn ingrijpend gewijzigd.
32 Hellouw, naoorlogse uitbreiding Karel Doormanstraat
in de jaren 50 en 60 werd woonbuurt ontwikkeld met orthogonaal stratenplan
(voornamelijk Karel Doormanstraat), gevuld met geschakelde woningblokjes in
halfopen verkaveling;
33 Hellouw, lintbebouwing Waalbandijk / Kortgraaf
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch bebouwingslint langs
Waalbandijk en achterstraatstructuren.In het lint een ensemble karakteristieke
historische boerderijen, voormalige kerk, oude verkavelingsstructuren en
groenelementen.
34 Hellouw, ruilverkavelingslint Meikampgraaf
Boerderijenlint in ruilverkavelingsgebied; boerderijen van gestandaardiseerd type,
merendeels met kop-hals-rompopzet op grote, soms nog door groen omzoomde
erven. Erven zijn in het lint verbonden middels lange weg met enkelzijdige
laanbeplanting.
35 Herwijnen, dorpskern Benedeneind
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch bebouwingslint langs Waaldijk
en achterstraatstructuren Molenstraat en Rij - en Uitweg; in de deels dicht bebouwde
linten diverse waardevolle boerderijen en woonhuizen, oude verkavelingsstructuren,
kleine weiden en boomgaarden. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende
en redelijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvo rmen en
typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
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36 Herwijnen, dorpskern Kerkeneind
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Lineaire nederzettingsstructuur met historisch bebouwingslint langs Waaldijk en
achterstraatstructuur Peperstraat; in de deels dicht bebouwde linten diverse
waardevolle boerderijen en woonhuizen, de oude dorpskerk met begraafplaats, oude
verkavelingsstructuren, kleine weiden en boomgaarden. Er is sprake van een
bebouwing met een opvallende en redel ijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte,
traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en
kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
37 Herwijnen, dorpsuitbreiding Achterweg -Geerstraat
Kleine planmatige dorpsuitbreiding uit het interbellum (circa 1930). Aan de
Achterweg en de haaks hierop geplande Geerstraat werden vrijstaande en twee onder-eenkapwoningen gebouwd. Alle woningen hebben een bouwlaag en met
pannen gedekte (mansarde)daken; mogelijk bouwi nitiatief van de directie van
steenfabriek.
38 Herwijnen, dorpsuitbreiding Achterweg
In naoorlogse periode ontwikkelde nieuwe dorpskern ten noorden van Achterweg;
deels in aansluiting op de vooroorlogse lintbebouwing langs Achterweg en
Geerstraat; in de jaren 50 en 60 werd woonbuurt ontwikkeld met orthogonaal
stratenplan, gevuld met geschakelde woningblokjes in halfopen verkaveling, bij
Berkenlaan met groot plantsoen; in lint verrezen kerk en school.
39 Herwijnen, boerderijenlint Achterweg / Waaldijk / Onderweg
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch bebouwingslint langs Waaldijk
en achterstraatstructuur Achterweg; deels het aansluitende lint langs de Onderweg.
In de deels dicht bebouwde linten diverse waardevolle boerderijen en woonhuizen,
oude verkavelingsstructuren, kleine weiden en boomgaarden.
40 Herwijnen, ruilverkavelingslint Mert
Boerderijenlint in ruilverkavelingsgebied; boerderijen van gestandaardiseerd type,
merendeels met kop-hals-rompopzet op grote, soms nog door groen omzoomde
erven. De erven zijn in het lint verbonden middels lange weg met laanbeplanting.
41 Herwijnen, ruilverkavelingslint Laarweg
Boerderijenlint in ruilverkavelingsgebied; boerderijen van gestandaardiseerd type,
merendeels met kop-hals-rompopzet op grote, soms nog door groen omzoomde
erven. De erven zijn in het lint verbonden middels lange weg met enkelzijdige
laanbeplanting.
42 Herwijnen, ruilverkavelingslint Bloklandweg
Boerderijenlint in ruilverkavelingsgebied; boerderijen van gestandaardiseerd type,
merendeels met kop-hals-rompopzet op grote, soms nog door groen omzoomde
erven. De erven zijn in het lint verbonden middels lange weg met enkelzijdige
laanbeplanting.
43 Heukelum, stadskern
Historische stadskern van Heukelum, omgeven door wallen, gracht en Linge;
compacte kern met laatmiddeleeuws regelmatig stratenpatroon, restanten van
middeleeuwse verkavelingsstructuren en een deels zeer waardevol historisch
bebouwingsensemble. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en
redelijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen
en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur
44 Heukelum, naoorlogse uitbreiding Prins Bernhardstraat en omgeving
Naoorlogse stadsuitbreiding ten zuiden van de historische stadkern; dateert uit het
midden van de jaren 60; kleine woonbuurt met eenvoudig orthogonaal stratenplan,
grote en kleine blokken geschakelde eengezinswoningen in een halfopen
verkaveling; deels gewijzigd.
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45 Meteren, dorpskern
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Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerk met bijgebouwen en andere
artefacten langs de Dorpsstraat en de aansluitende dorpsstructuur. Er is sp rake van
een bebouwing met een opvallende en vrij gave samenhang in schaal, korrelgrootte,
traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en
kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
46 Neerijnen, dorpskern en lintbebouwing Van Pallandtweg en Waalbandijk
Historische dorpskern, bestaande uit twee haaks op de Waalbandijk staande
structuren (Voorstraat, Achterstraat) en de lintbebouwing langs de Van Pallandtweg;
tevens het losse boerderijenlint langs de Waalbandijk ter hoogte van Van
Pallandtweh. Het ensemble bevat een aantal historische boerderijen in linten langs
de beide structuren en het terrein van de Hervormde kerk; voorts vele tuinen,
boomgaardjes en kleine weiden. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende
en redelijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en
typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
47 Neerijnen, cluster boerderijen 1 e Tieflaarsestraat
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een klein cluster boerderijen langs
oude weg in Polder Neerijnen; tot het ensemble behoren enkele verbouwde
hallehuisboerderijen, deels op rijk begroeide erven.
48 Ophemert, dorpskern, ensembles Waaldijk en kasteelterrein
Historische dorpskern, voornamelijk bestaande uit deels historische bebouwing langs
de Molenstraat, Dorpsstraat en Weverstraat; deze straten haken aan op de
Waalbandijk; aansluitend het terrein rond en nabij Kasteel Ophemert; in het
ensemble bevinden zich de oude Sint Maartenskerk, diverse monumentale
herenhuizen en boerderijen en enkele dorpswoningen, deels in grote tuinen met
karakteristieke groenelementen; historisch kasteelterrein met opstallen, tuinen en
laanstructuren. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en redelijk gave
samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en
materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
49 Ophemert, lintbebouwing Uilenburgsestraat
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een agrarische lintbebouwing langs
de Uilenburgsestraat in het buitengebied van Ophemert. De lintbebouwing bestaat uit
twee clusters dicht opeen staande kleine boerderijen en boerenwoningen uit late 19e
en eerste helft 20e eeuw.
50 Ophemert, lintbebouwing Akkersestraat
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een los boerderijenlint langs de
Akkerstraat; in het ensemble enkele markante, deels monumen tale historische
boerderijen met bijbehorende erven, deels met karakteristiek groen, hekwerken, etc.
51 Ophemert, naoorlogse uitbreiding Jonathanstraat en omgeving
Kleine naoorlogse dorpsuitbreiding in de vorm van een woonbuurtje met orthogonaal
stratenplan ten westen van de dorpskern; het ensemble bestaat uit geschakelde
blokjes eengezinswoningen in een eenvoudige halfopen verkaveling en een reeks
geschakelde patiobungalows; de bebouwing dateert uit jaren 60 en begin jaren 70.
52 Ophemert, naoorlogse uitbreiding Gulhofstraat
Kleine naoorlogse dorpsuitbreiding in de vorm van een woonbuurtje aan de oostkant
van de dorpskom; bestaat in feite uit lineaire bebouwing langs twee parallelle
straten. de bebouwing bestaat uit blokjes van twee of drie geschakelde eengezins- of
bejaardenwoningen met zadeldak uit midden jaren 60, in eenvoudige halfopen
stratenverkaveling.
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53 Ophemert, naoorlogse uitbreiding, Akkerstraat –Blankenburgsestraat
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Bescheiden dorpsuitbreiding uit de periode rond 1940-1950, deels langs oudere
landweg. Het ensemble bestaat grotendeels uit klein woningbouwcomplex met
vrijstaande kleine arbeiderswoningen uit 1940.
54 Opijnen, dorpskern
Historische dorpskern, bestaande uit lintbebouwing langs Waalbandijk, Stoepstraat
en Pastoriestraat. Binnen het ensemble ligt ook de Hervormde kerk met begraaf plaats, de voormalige dorpsschool en een aantal historische boerderijen en
woningen.
55 Opijnen, naoorlogse uitbreiding Gemeentstraat
Kleine naoorlogse dorpsuitbreiding in de vorm van woonbuurtje met blokken
geschakelde eengezinswoningen, ontwikkeld vanaf late jaren 40 (Stoepstraat) en in
de jaren 60. Woningblokjes in eenvoudige straten - op halfopen verkaveling met aan
Gemeentstraat en Zandpad plantsoenachtige ruimten.
56 Opijnen, lintbebouwing Zandstraat
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch boerderijenlint langs de
Zandstraat, ten oosten van Opijnen; het ensemble bestaat uit een los lint met deels
historische boerderijen, afgewisseld door weiden en boomgaarden; ook veel recente
woningen en bedrijven.
57 Rhenoy, dorpskern
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerk met bijgebouwen en andere
artefacten langs de Lingedijk (Dorpsdijk) en de achterliggende dorpsstructuur. Er is
sprake van een bebouwing met een opvallende en vrij gave samenhang in schaal,
korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een
bijzondere en kenmerkende historische nederzettingsstructu ur, met markante open
(agrarische) ruimte.
58 Rumpt, dorpskern
Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerken met bijgebouwen en
andere artefacten langs de Lingedijk (Dorpsdijk) en de achterliggende
dorpsstructuur. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en gave
samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en
materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur met markante open (agrarische) ruimte.
59 Rumpt-Gellicum, ruilverkavelingsgebied
Ruilverkaveilingsgebied langs de zuidrand van de gemeente Gellicum, onder de
dorpen Rumpt en Gellicum. In het getransformeerde landschap liggen langs
voornamelijk de Lageveldweg en de Nieuwendijk in losse lin ten markante
ruilverkavelingsboerderijen volgens gestandaardiseerde kophalsromptypen, daterend
uit de periode circa 1962-1967.
60 Spijk-Heukelum, dorpskern en dubbellint Zuiderlingedijk en Spijkse Kweldijk
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch bebouwingslint langs
Zuiderlingedijk en parallel gelegen "achterstraatstructuur" (Spijkse Kweldijk). In het
ensemble diverse waardevolle historische boerderijen en de in oorsprong
middeleeuwse dorpskerk van Spijk, oude perceelsstructuren, e tc.
61 Spijk, naoorlogse uitbreiding Plantagestraat en omgeving
Bescheiden voor- en vroeg naoorlogse dorpsuitbreiding aan de zuidrand van Spijk,
ter hoogte van dorpskerk. De kleine woonbuurt met eenvoudig orthogonaal
stratenplan, grote en kleine blokken geschakelde eengezinswoningen in een
halfopen verkaveling; deels gewijzigd; aan de Burgemeester Vonklaan complex
arbeiderswoningen uit jaren 30.
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62 Tricht, dorpskern, Kerkstraat
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Ensemble van historische woonhuizen, boerderijen, kerken en andere artefacten
langs de Kerkstraat, hart van het dorp en een eeuwenoude, haaks op de Lingedijk
staande nederzettingsstructuur. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende
en vrij gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvo rmen en typen
en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
63 Tricht, Bulkstraat
Ensemble van merendeels historische boerderijen langs de Bulkstraat, een oude
haaks op de Lingedijk staande nederzettingsstructuur in het westelijke deel van
Tricht. Er is sprake van bebouwing met een opvallende en vrij gave samenhang in
schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen en materiaalgebruik,
ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische nederzettingsstructuur, deels
met markante open (agrarische) ruimte.
64Tuil, dorpskern
Historische dorpskern, bestande uit twee parallelle haaks op Waaldijk aansluitende
staten met enkele dwarsstructuren. Bebouwingslinten met diverse historische
boerderijen en woningen, kerkelijk ensemble en begraafplaats.
65 Tuil, naoorlogse uitbreiding Wilhelminastraat
Lineaire dorpsuitbreiding uit vroege naoorlogse periode, bestaande uit blokjes
geschakelde eengezinswoningen aan weerszijden van lange, in het midden geknikte
straat.
66 Varik, dorpskern, lint Grotestraat
Langs oude structuur haaks op de Waalbandijk ontwikkelde "2e" kern van Varik, in
de vorm van lintbebouwing. In het lint en rond de knoop met de Walgtsestraat
diverse historische boerderijen; tevens in het lint het complex van de RK HH Petrus
en Pauluskerk met begraafplaats. Er is sprake van een bebouwing met een
opvallende en redelijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele
bouwvormen en typen en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en
kenmerkende historische nederzettingsstructuur.
67 Varik, dorpskern, lint Kerkstraat en Molenstraat
Historische dorpskern, bestaande uit lintbebouwing langs de Kerkstraat, Molenstraat
en rond de dijkstoep; het gebied bevat twee kleine kerkelijke ensembles, waaronder
die rond de schilderachtige middeleeuwse kerktoren aan de dijk, voorts enkele oude
boerderijen en woonhuizen. Er is sprake van een bebouwing met een opvallende en
redelijk gave samenhang in schaal, korrelgrootte, traditionele bouwvormen en typen
en materiaalgebruik, ingebed in een bijzondere en kenmerkende historische
nederzettingsstructuur.
68 Varik, lintbebouwing Achterstraat
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een los boerderijenlint langs de
Achterstraat en het aansluitende deel van de Benedenweg. Het lint aan de bochtige
straat bestaat uit een aantal markante grote en kleine boerderijen van verschillende
typen en ouderdom, markante erven en groenelementen al s hagen en boomgaarden.
69 Vuren, dorpskern
In naoorlogse periode ontwikkelde nieuwe dorpskern aan weerszijden van Mildijk;
bestaat deels uit lintbebouwing langs Mildijk, waarin lange pleinvormige verbreding is
ontworpen, met moderne kerken op uiteinden. Ten noorden en zuiden van Mildijk
kleine woonbuurten met orthogonaal stratenplan en geschakelde woningen in
halfopen verkaveling.
70 Vuren, lintbebouwing dijklint oud Vuren
Lineaire nederzettingsstructuur met deels historisch bebouwi ngslint langs Waaldijk,
in feite het dijklint van het oude Vuren. In het uit drie clusters bestaande ensemble
enkele markante dijkwoningen- en boerderijen en de voormalige dorpskerk met
begraafplaats.
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71 Vuren, ruilverkavelingslint Landscheiding
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Boerderijenlint in ruilverkavelingsgebied; boerderijen van gestandaardiseerd type,
merendeels met kop-hals-rompopzet op grote, soms nog door groen omzoomde
erven. De erven zijn in het lint verbonden middels lange weg met laanbeplanting.
72 Waardenburg, dorpskern
Historische dorpskern aan twee haaks op de Waalbandijk aansluitende straten
(Dorpsstraat-Kerkstraat), Steenweg en Meerwijk en het gedeelte oostelijk van de
spoorlijn. Ondanks veel nieuwe invullingen herkenbaar dorpsensemble met diverse
historische boerderijen en woonhuizen, school en dorpskerk.
73 Waardenburg, lintbebouwing Achterweg
Lineaire nederzettingsstructuur bestaande uit kort bebouwingslint langs in
bedrijvengebied opgenomen stukje van de Achterweg. De li ntbebouwing omvat
enkele eenvoudige woningen en kleine boerderijen uit de eerste helft 20e eeuw, en
jongere bebouwing, afgewisseld door enkele boomgaarden.
74 Waardenburg, naoorlogse uitbreiding Koningin Julianaplantsoen
Kleine naoorlogse dorpsuitbreiding in de vorm van woonbuurtje met vrijstaande en in
blokjes geschakelde eengezinswoningen uit jaren 50 en 60. Woningen deels in
stratenverkaveling, deels in halfopen verkaveling; een aantal blokken zijn schuin op
de doorgaande staat geplaatst en flankeren driehoekige plantsoenen, waaraan straat
naam dankt.
75 Waardenburg, lintbebouwing Rijweg
Lineaire nederzettingsstructuur in de vorm van een bebouwingslint langs de zuidzijde
van de Rijweg, omvattende een complex dubbele arbeiderswoningen uit 1947 en
enkele enkelvoudige woningen. De dubbele bakstenen woningen hebben dwarse,
met rode pannen gedekte zadeldaken; typologisch en stilistisch kenmerkend voor de
vroege naoorlogse periode; bijzonder lintje in het buitengebied, met uitzicht over de
velden.
76 Neerijnen-Waardenburg, dorpskern en kasteelterreinen, landgoederen
Historische dorpskern met kenmerkende langgerekte structuren, met aanpalende
kasteel- en landgoedterreinen. Het gebied is een van rijkswege beschermd
dorpsgezicht.
Tabel 17. Bijzondere (bebouwings)ensembles gemeente West -Betuwe
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6.3 Bijzondere zones
6.3.1

Rijksbeschermde buitenplaatsen

In de gemeente West Betuwe bevinden zich vijf van rijkswege beschermde buitenplaatsen, te weten
Neerijnen (rijksmonumentnummer 520245; ingeschreven 09-12-2002), Ophemert (nr. 511819; 20-092004), Heukelum (nr. 512018; 20-12-2004), Waardenburg (nr. 521400; 29-08-2005) en Mariënwaerdt
(nr. 513560; 17-07-2006).

6.3.2

Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten

In de gemeente West Betuwe bevinden zich in feite drie van rijkswege beschermde dorpsgezichten. Het
beschermd dorpsgezicht te Acquoy is aangewezen op 18 april 1967. In Beesd is het dorp sgebied rond
de Voorstraat beschermd (besluit 7 september 1967). Het rijksbeschermd dorpsgezicht
Neerijnen/Waardenburg is aangewezen op 14 september 1993. 104 Dit gezicht omvat de beide
beschermde buitenplaatsen Neerijnen en Waardenburg.
Op dezelfde datum als Neerijnen/Waardenburg werd Hellouw aangewezen, maar daarvan is de
rijksbescherming op 20-05-1997 ingetrokken omdat de dijkversterking uit 1989 teveel schade aan het
ensemble gedaan had. Dijkwoningen waren gesloopt, groen geveld en de dijk in beton en basalt
gelegd. Bij de kerk werd op de dijk een monumentje aan de dijkverzwaring gewijd. 105

Figuur 163. Hellouw is geschrapt als rijksbeschermd dorpsgezicht (foto: RAAP, 14 november 2019).

104

Zie https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Beschermde_Gezichten/BG1616/TOELICHTING_aanwijzing_1616.pdf
NRC Handelsblad, 3 september 1994 (https://www.nrc.nl/nieuws/1994/09/03/de-nadagen-van-het-rivierenland-het-vergeefseprotest-7237362-a911284).
105

RAAP-rapport 4150 / versie 31-01-2021

[573]

Erfgoed in de gemeente W est Betuwe. Een actualisatie van de archeologische vindplaatsen - en verwachtingskaart
en cultuurhistorische waardenkaart: deel 3

Verder is nog vermeldenswaardig dat de contour van de rijksbescherm ing van Zaltbommel formeel
doorloopt binnen de voormalige gemeente Neerijnen. Omdat dit een smalle zone in de hartlijn van de
Waal betreft, heeft dit in de praktijk weinig betekenis.

6.3.3

Molenbiotoop

Maalvaardigheid is een cruciale vereiste voor molens om te kunnen functioneren en technisch in goede
staat te blijven. In principe is er in dit rapport van uitgegaan dat voor elke molen, wil deze behouden
kunnen blijven, windvang een vereiste is. Per geval zal aan de hand van het molenbiotoop, dat vooral
ter signalering op de kaart staat, een afweging moeten worden gemaakt welke belangen zwaarder
wegen. Op de kenmerkenkaart is een molenbiotoop met een straal van 400 m getekend.
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Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en
appendices
Figuren:
Figuur 1. Vroegere dorpspolders in de gemeente West Betuwe, situatie in de 18e eeuw.

360

Figuur 2. Hoofdlandschappen in de gemeente West Betuwe.

362

Figuur 3. Een regelmatig ingedeelde oeverwal met bewoning vinden we onder meer ten noorden van
Waardenburg, waar het slotenpatroon aan de westelijke, nattere zijde van de Zandweg dichter is
dan aan de droge, oostelijke zijde. Nattere gronden vroegen om een intensievere ontwatering (bron:
Chromotopografische Kaart des Rijks, ca 1900).

363

Figuur 4. Bebouwing op de kenmerkende strokenverkaveling in dit landschapstype (foto: RAAP, 14 november
2019).

364

Figuur 5. Een beeld van het onbebouwde karakter van dit landschapstype (foto: RAAP, 14 november 2019).
365
Figuur 6. Het akkerbouwgebied tussen Neerijnen en Opijnen (bron: Chromotopografische Kaart des Rijks, ca
1900).

366

Figuur 7. Het huidige landschapsbeeld, waarin de fruitteelt enorm is toegenomen en nu ook bebouwing langs
de Repensestraat staat (bron: OpenTopo).

367

Figuur 8. Het vanouds onbewoonde stroomruggenlandschap tussen Herwijnen en Hellouw (foto: RAAP, 23
september 2020).

368

Figuur 9. Een fraai ensemble binnen dit landschapstype tegen de kern van Ophemert (foto: RAAP, 14
november 2019).

369

Figuur 10. Fruitteelt op de oeverwallen bij Rumpt (foto: RAAP, 23 september 2020).

370

Figuur 11. Een intacte stroomrugontginning met landgoedkenmerken bij Heukelum (foto: RAAP, 23 september
2020).

371

Figuur 12. Door moderne teelten zijn sommige landschappen niet meer duidelijk herkenbaar (foto: RAAP, 14
november 2019).

372

Figuur 13. Misschien wel de best herkenbare kwelkom is, vanwege zijn bebossing, die ten zuiden van Varik
(foto: RAAP, 14 november 2019).

373

Figuur 14. Bebouwing in een kwelkom bij Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

374

Figuur 15. Deze dijkenkaart van het gebied tussen Haaften en Hellouw geeft nauwkeurig alle dijken en
kwelkaden aan. Tussen Haaften en de grens met Herwijnen was een aaneengeregen reeks van
kwelkommen (bron: Gelders Archief, archief ORA Tuil (0201), inventarisnr. 1117, d.d. mei-juni
1774).

375

Figuur 16. Kenmerkend voor de landgoederen Waardenburg en Neerijnen zijn de zichtassen. We zien hier,
met de voetgangers er precies in, de zichtas van Huis Neerijnen richting Waardenburg (foto: RAAP,
14 november 2019).

376

Figuur 17. Aan de watergangen is het orthogonale patroon van Ophemert ook nog te herkennen (foto: RAAP,
14 november 2019).

377

Figuur 18. Ontwerp van park met bloementuin, door L.A. Springer, 1923 (bron: WageningenUR, Database
TUiN).

378

Figuur 19. Ontwerp van het parkgebied tussen Neerijnen en Waardenburg, door L.A. Springer, omstreeks
1922 (bron: Wageningen UR, Database TUiN).
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Figuur 20. Het park bij het Huis Asperen (foto: RAAP, 23 september 2020).

380

Figuur 21. Op het terrein van Huis Opijnen ligt nu een begraafplaats (foto: RAAP, 14 november 2019).

381

Figuur 22. Het terrein van kasteel Wadestein, waar het omgrachte terrein zelf nog als een verhoogd plateau in
het weiland zichtbaar is (foto: RAAP, 23 september 2020).

382

Figuur 23. De herkenbare natte laagte langs de Buitenweg (foto: RAAP, 14 november 2019).

383

Figuur 24. Fruitteelt in dit landschapstype aan de Zijvelingsestraat (foto: RAAP, 14 november 2019).

384

Figuur 25. Zicht over de overgang tussen oeverwal en kom (voorgrond) en oeverwal (achtergrond) op de kerk
van Asperen, vanaf de Nieuwe Zuiderlingedijk (foto: RAAP, 23 september 2020).

385

Figuur 26. Een vogelvluchtperspectief over het komgebied bij Haaften, kijkend naar het noorden in de richting
van Gellicum en Rumpt op de achtergrond, omstreeks 1900. Daar herkennen we de iets hoger
liggende oeverwallen, in gebruik als akker. De afbeelding is een combinatie van het bonneblaadje
en het huidige hoogtebestand (AHN3).

386

Figuur 27. Eenzelfde beeld, maar dan langs de hoger liggende Diefdijk (links), kijkend richting het
noordoosten.

386

Figuur 28. Ruilverkavelingsboerderij in het komgebied bij Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

387

Figuur 29. De open komgebieden, vanouds alleen met windwatermolens (in de spiegel), zijn tegenwoordig ook
in intensiever agrarisch gebruik (foto: RAAP, 14 november 2019).

388

Figuur 30. De rivierkom van Hellouw vóór de ruilverkaveling, omstreeks 1900 (bron: Chromotopografische
Kaart des Rijks, ca 1900).

389

Figuur 31. De Broekse Sluis aan de uitmonding van de boezem (foto: RAAP, 23 september 2020).

390

Figuur 32. Kleinschalige erven in de dijkonderhoudszone van de Diefdijk (foto: RAAP, 23 september 2020). 391
Figuur 33. Zicht op één van de straten van het oude dorp Tuil (foto: RAAP, 14 november 2019).

392

Figuur 34. Een deel van het katholieke ensemble van Varik (foto: RAAP, 14 november 2019).

393

Figuur 35. Het dijkdorp Acquoij (foto: RAAP, 23 september 2020).

394

Figuur 36. Aaneensluitende lintbebouwing in de binnenstad van Heukelum (foto: RAAP, 23 september 2020).
395
Figuur 37. De Betuweroute en A15 doorsnijden de gemeente als een gebundeld lint (foto: RAAP, 23
september 2020).

396

Figuur 38. De nieuwe autobrug, de oude autobrug en de spoorbrug naast elkaar, 2008. Links in beeld
herkennen we het westelijke deel van de Waardenburgse kil (foto: Reformatorisch Dagblad, 17
november 2008).

397

Figuur 39. Een duidelijk verband tussen de ligging van grote infrastructuur (weg, spoor) en de situering van de
binnendijkse bedrijventerreinen. Selectie uit de landschappenkaart.

398

Figuur 40. De Nieuwe Zuiderlingedijk wordt aan beide zijden door bos omsloten (foto: RAAP, 23 september
2020).

399

Figuur 41. Entree van Fort Vuren (foto: RAAP, 23 september 2020).

400

Figuur 42. De zandwinplas langs de A15 heeft nu een recreatieve functie (foto: RAAP, 23 september 2020).
401
Figuur 43. Delen van de uiterwaard bij Hellouw worden nog agrarisch gebruikt (foto: RAAP, 14 november
2019).

402

Figuur 44. De smalle uiterwaarden ten westen van Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

403

Figuur 45. De Waardenburgse Middelwaard, 1571. De hoofdstroom van de Waal liep ten noorden van de
middelwaard langs, terwijl langs de zuidzijde een nevengeul liep. De huidige rivier loopt nog
zuidelijker dan deze nevengeul, vlak langs de dijk die we op deze kaart ook zien afgebeeld (bron:
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Gelders Archief, archief Leenkamer van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 266A, d.d. 15-101571 (kopie van 02-01-1666)).

404

Figuur 46. Doorscheuringe van de Waal door de Mattheuswaard door de doorgraving van de waard bij
Hurwenen, 1641 (bron: Gelders Archief, archief Huizen Waardenburg en Neerijnen,
inventarisnummer 1066, d.d. 20-10-1641).

405

Figuur 47. Doorsnijdingsplannen uit 1653-1654, met daarop de geprojecteerde doorsnijdingen bij Hurwenen
(A) en de Rijswaard (B). In het westen, voorbij Waardenburg, zien we enkele inlaagdijken (bron:
Gelders Archief, archief Huizen Waardenburg en Neerijnen, inventarisnummer 1071, d.d. ca 16531654).

406

Figuur 48. De situatie van de Mattheeuswaard voor de doorsnijding, 1660. Om het noorden boven te krijgen, is
de kaart op zijn kop afgebeeld. Onder zien we de dijk bij Zaltbommel. Rechtsboven is de toen al
dode strang, die nog altijd bestaat, afgebeeld. Deze strang vormt nog een eerdere fase van de
Waal. Het noordelijk deel van de uiterwaard was toen een recent aangewassen zandplaat (bron:
Gelders Archief, archief Huizen Waardenburg en Neerijnen, inventarisnummer 1072, d.d. 27-091660).

407

Figuur 49. De geplande doorsnijding van de Mattheuswaard in 1665 (bron: Gelders Archief, archief Hof van
Gelre en Zutphen, inventarisnummer 5522, d.d. 06-06-1665).

408

Figuur 50. In 1729 werd een kaart opgemaakt van het nieuw ‘aangewonnen’ land in de Rijswaard onder
Waardenburg en Neerijnen. Dit was nodig om de belastingheffing te actualiseren. De verschillende
strangen en de kavelgrenzen zijn nu nog altijd in het landschap herkenbaar (bron: Gelders Archief,
archief Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inventarisnummer 440, d.d.
12-09-1729).

409

Figuur 51. De Kerkenwaard ten westen van Haaften (rechtsonder, in groen) in 1701. Links (oostelijk) daarvan
herkennen we nog een wiel en een schaardijk, waarvoor men toen al plannen had deze terug te
leggen. Dat gebeurde uiteindelijk pas in de 19e eeuw (bron: Gelders Archief, archief Staten van het
Kwartier van Nijmegen (0003), inventarisnr. 550, d.d. 08-07-1701).

410

Figuur 52. Het smalle perceel op de voorgrond is de dijkonderhoudszone, waaruit enkele eeuwen geleden
specie voor de dijk werd gehaald (foto: RAAP, 14 november 2019).

411

Figuur 53. De Lingeuiterwaarden ten westen van Rumpt (foto: RAAP, 23 september 2020).

413

Figuur 54. De buitengedijkte stroomrug, waar eertijds de zuidelijke helft van het dorp Tuil lag (foto: RAAP, 14
november 2019).

414

Figuur 55. Detail uit de hiervoor al afgebeelde kaart van de Kerkenwaard te Haaften, met gestippeld twee
varianten voor een dijkteruglegging (bron: Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van
Nijmegen (0003), inventarisnr. 550, d.d. 08-07-1701).

415

Figuur 56. Tuil zoals het werd opgemeten door de landmeters van het kadaster, kort voor 1832 (bron: HisGIS
Gelderland).

416

Figuur 57. Dezelfde kaartuitsnede, maar nu zo’n 70 jaar later op de Chromotopografische Kaart des Rijks. De
buitengedijkte delen van het dorp zijn grotendeels als bos in gebruik, en er is een ‘Veerbogt’
aangelegd (bron: Topografische Dienst).

417

Figuur 58. Als gevolg van dijkdoorbraken is een deel van de oeverwal ten noordwesten van Rumpt
buitengedijkt. De twee kolken zijn nog aanwezig (foto: RAAP, 23 september 2020).

418

Figuur 59. Het beplante kasteelterrein van Frissestein (foto: RAAP, 23 september 2020).

419

Figuur 60. Buitendijks bij Waardenburg vinden we nog een fraaie kil, met daarachter een griend. Op de
achtergrond zien we de Waalbrug die Waardenburg met Zaltbommel verbindt (foto: RAAP, 14
november 2019).
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Figuur 61. Het buitendijkse dijklint van Herwijnen (foto: RAAP, 23 september 2020).

421

Figuur 62. Het buitendijkse bedrijventerrein bij Vuren (foto: RAAP, 23 september 2020).

422

Figuur 63. Het haventje van de steenfabriek van Opijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

424

Figuur 64. Een kleiput naast de voormalige fabriek in Opijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

425

Figuur 65. Kleiwinningsputten met natuurontwikkeling bij Ophemert (foto: RAAP, 14 november 2019).

426

Figuur 66. De voormalige buitendijkse grienden bij Spijk zijn opgenomen in een natuurontwikkelingsproject
(foto: RAAP, 23 september 2020).

427

Figuur 67. Op de achtergrond is de enige nog bestaande steenfabriek in het onderzoeksterrein zichtbaar.
Daarvóór ligt een zandwinningsplas (foto: RAAP, 14 november 2019).

428

Figuur 68. De zware dijk bij Opijnen (foto: RAAP, 14 november 2019).

430

Figuur 69. De druk bevaren Waal bij Hellouw (foto: RAAP, 14 november 2019).

431
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Figuur 84. Een kenmerkend ruilverkavelingserf in de ruilverkaveling Tielerwaard-West (foto: RAAP, 14
november 2019).

466

Figuur 85. De verdwenen begraafplaats van Haaften (foto: RAAP, 14 november 2019).

469

Figuur 86. Oude graven op de begraafplaats van Ophemert (foto: RAAP, 14 november 2019).

470

Figuur 87. De dichtgemetselde grafkelder bij de kerk van Ophemert (foto: RAAP, 14 november 2019).

471

Figuur 88. Kazemat met op de achtergrond Fort Asperen (foto: RAAP / S. van der Veen).

472
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