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1

INLEIDING
In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch
onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van twee nieuwe woningen aan de Zijl te Vuren. In afbeelding I
is de situering van de nieuwe woningen weergegeven.
Afbeelding I: situering woningen aan de Zijl te Vuren (Bron Google Earth)

De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Zijl en
Waaldijk.
Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidsbelasting op de
woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de Wet geluidhinder en het
gemeentelijk beleid.
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2

WETTELIJK KADER

2.1

Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het wettelijke kader voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege een
weg of spoorlijn op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, onderwijsgebouwen
en zorginstellingen.
Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting.
Binnen de geluidszone van een weg of spoorlijn dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is het zogenaamde maatgevende
jaar. In beginsel is dat minimaal 10 jaar na realisatie van de bouwplannen.
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Europese dosismaat Lden (day-evening-night) in dB
rekenkundig als volgt bepaald:
▪

Lden = 10log 1/24 (12 x 10^(Lday/10) + 4 x 10^(Levening/10) + 8 x 10^(Lnight/10))

De geluidbelasting Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode
gemiddelde van de volgende drie waarden:

2.2

▪

het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);

▪

het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;

▪

het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

Zones langs wegen
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone van een weg.
In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd
wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt en wegen gelegen binnen als een woonerf
aangeduid gebied.
De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard
(stedelijk of buitenstedelijk) van de omgeving. De afstanden worden aan weerszijden van de weg
gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In tabel 2.1 zijn de zonebreedten
weergegeven.
Tabel 2.1: zonebreedten
aantal rijstroken

datum

breedte van de geluidszone [m]
stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2

200

250

3 of 4

350

400

5 of meer

350

600
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In artikel 1 van de Wet geluidhinder is het stedelijk en buitenstedelijk gebied als volgt gedefinieerd:
▪

stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone
van een autoweg of autosnelweg;

▪

buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (begrensd door de borden van de
komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg
of autosnelweg.

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een
overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de
breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een
afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

2.3

Grenswaarden wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe
en bestaande woningen langs nieuwe en bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom.
In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven waarin in
verschillende situaties moet worden voldaan.
Tabel 2.2: overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai
stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

voorkeursgrenswaarde

maximale
ontheffing

voorkeursgrenswaarde

maximale
ontheffing

woning

weg

nieuw

nieuw

48 dB

58 dB

48 dB

53 dB

bestaand

nieuw

48 dB

63 dB

48 dB

58 dB

bestaand

in reconstructie

48 dB

68 dB

48 dB

68 dB

nieuw

bestaand

48 dB

63 dB

48 dB

53 dB

In situaties met nieuwe woningen en/of nieuwe wegen moet in beginsel voldaan worden aan de
voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op een
geluidgevoelige bestemming hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van
geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht.
In artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, indien toepassing van maatregelen,
gericht op het terugdringen van de geluidbelasting, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende
bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.
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2.4

30 km/h zone
Wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/h geldt, zijn in de zin van de Wet geluidhinder niet
zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.
Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200203751/1:
Abcoude) uitgesproken dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan
aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij 30 km/h zones de geluidbelasting onderzocht dient te worden.
Deze wegen worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder maar de geluidbelasting wordt inzichtelijk
gemaakt om de noodzaak van eventuele gevelmaatregelen te kunnen bepalen.

2.5

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het resultaat van de berekende geluidbelasting met
maximaal 5 dB worden verminderd voordat de geluidbelasting wordt getoetst aan de (voorkeurs)
grenswaarden.
Deze correctie biedt de mogelijkheid om rekening te houden met het afnemen van de geluidsproductie
van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek bedraagt:
▪

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van de lichte motorvoertuigen
70 km/h of meer bedraagt. In afwijking hiervan (en in de software van het gebruikte
programma al verwerkt) wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer
bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende
wegdektypen:
▪

Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB);

▪

tweelaags ZOAB, met uitzondering van fijn tweelaags ZOAB;

▪

uitgeborsteld beton;

▪

geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;

▪

oppervlakbewerking;

▪

Per 20 mei 2014 geldt een tijdelijke wijziging van de aftrek (tot uiterlijk 1 juli 2018)
van maximaal 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh
57 dB is.

datum

▪

5 dB voor overige wegen;

▪

0 dB voor de bepaling van de geluidwering van de gevel conform het Bouwbesluit.
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2.6

Plangebied
De woningen zijn ten aanzien van wegverkeerslawaai gelegen binnen de geluidszone van de Zijl en
Waaldijk. De geluidszone van deze 60 km/h wegen met 2 rijstroken (buitenstedelijk gebied) bedraagt
250 m.
De aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt voor deze weg 5 dB. In tabel 2.3 zijn de van toepassing
zijnde grenswaarden weergegeven.
Tabel 2.3: overzicht grenswaarden (incl. aftrek artikel 110g Wgh)
bronsoort
wegverkeer

2.7

Zijl, Waaldijk

voorkeursgrenswaarde

maximale ontheffingswaarde

48 dB

53 dB

Gemeentelijk beleid
Op 11 december 2014 is het "Gebiedsgericht geluidbeleid Gemeente Lingewaal" vastgesteld.
In dit beleid is onder andere aangegeven dat:
▪

bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde als compenserende maatregel een
geluidluwe gevel of buitenruimte kan worden vereist;
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3

ONDERZOEKSGEGEVENS

3.1

Onderzoeksgebied
In het plangebied worden twee nieuwe woningen gerealiseerd aan de oostkant van de Zijl.
De woningen bestaan uit maximaal drie bouwlagen met verblijfsruimten. In afbeelding II is de situering
van de woningen weergegeven.
Afbeelding II: situering nieuwe woningen de Zijl te Vuren

3.2

Rekenmethode wegverkeerslawaai
Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te
bouwen woning is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing
en de bodemgebieden zijn opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de
woningen is berekend volgens Standaard Rekenmethode II van bijlage 3 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid (RMG 2012).
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het modelleringsprogramma Geomilieu (versie V3.11)
waarbij rekening wordt gehouden met afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en
luchtdemping, relevante hoogteverschillen tussen weg- en waarneempunt en eventuele
kruispuntcorrecties.
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Berekend zijn de invallende geluidsniveaus, dus zonder reflectie van het achter het immissiepunt
gelegen gevelvlak. Gerekend is met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.
De wegen en wateroppervlakten zijn als akoestisch hard gebied (bodemfactor 0,0) in het rekenmodel
ingevoerd. Het overige bodemgebied is als overwegend zacht bodemgebied (bodemfactor 0,8)
gemodelleerd. De beoordelingspunten op de woning zijn geprojecteerd op respectievelijk 1,5 m, 4,5 m
en 7,5 m hoogte (en representeren het midden van de desbetreffende bouwlaag) boven maaiveld.
De Waaldijk ligt verhoogd in het landschap op een dijklichaam en is als zodanig gemodelleerd in het
akoestisch model. Gezien de geringe geluidbelasting is (worstcase) de afschermende werking van de
omliggende woonbebouwing verwaarloosd in de berekeningen.
Voor de situering van de gebouwen, bodemgebieden, wegen en beoordelingspunten wordt verwezen
naar de figuren in bijlage 1.

3.3

Verkeersgegevens wegverkeer
De berekeningen zijn uitgevoerd aan de hand van de door de omgevingsdienst Rivierenland aangeleverde
digitaal verstrekte verkeersgegevens (shape bestanden) van de Waaldijk en de Zijl uit het Regionale
Verkeersmodel. Dit verkeersmodel is opgesteld door Goudappel Coffeng (opgeleverd in februari 2014)
voor het peiljaar 2025.
De etmaalintensiteit voor het jaar 2027 is in overleg met de omgevingsdienst Rivierenland
geëxtrapoleerd op basis van een autonome groei van het wegverkeer van 1,5 % per jaar vanaf 2025.
De etmaalintensiteit van de Zijl is door de nieuwbouw van 2 extra woningen (worstcase) verhoogd van
15 naar 100 motorvoertuigen per etmaal.
In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het akoestisch model weergegeven.
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4

ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1

Rekenresultaten en toetsing wegverkeerslawaai
Met behulp van het berekeningsmodel is op de ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer
van de Waaldijk berekend.
In afbeelding III t/m V zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. De rekenresultaten per
ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.
Afbeelding III: geluidbelasting ten gevolge van de Waaldijk, incl. aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woningen ten gevolge van de Waaldijk ten
hoogste 40 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.
Deze geluidbelasting is (ruimschoots) lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art.
110g Wgh voor wegverkeer.
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Afbeelding IV: geluidbelasting ten gevolge van de Zijl, incl. aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woningen ten gevolge van de Zijl ten hoogste
42 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt.
Deze geluidbelasting is (ruimschoots) lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, incl. aftrek art.
110g Wgh voor wegverkeer.
Afbeelding V: gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen, incl. aftrek conform art. 110g Wgh

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle omliggende wegen bedraagt ter plaatse van de
woningen maximaal 44 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh.
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5

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch
onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van twee nieuwe woningen aan de Zijl te Vuren.
De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Waaldijk en de Zijl.
Doel van het onderzoek is om in het kader van de ruimtelijke onderbouwing de geluidbelasting op de
woning ten gevolge van wegverkeerslawaai te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet
geluidhinder en het gemeentelijk beleid.
Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat:
▪

De berekende geluidbelasting op de woningen ten gevolge van de Waaldijk en de Zijl ten
hoogste respectievelijk 40 en 42 dB, incl. aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt en lager is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai, zodat er geen hogere grenswaarde
hoeft te worden aangevraagd;

▪

De woningen beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte, waarmee aan het
gemeentelijk beleid wordt voldaan.

Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de twee nieuwe woningen.
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eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

01
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

Model:
Groep:

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

ISO_H

ISO M

Type

Cpl

Cpl_W

Hbron

Helling

V(MR(D))

V(MR(A))

V(MR(N))

V(MR(P4))

V(LV(D))

V(LV(A))

V(LV(N))

V(LV(P4))

V(MV(D))

V(MV(A))

zijl
waaldijk
waaldijk
waaldijk
de steeg

zijl
waaldijk
waaldijk
waaldijk
de steeg

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-7,80
-7,80
--

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Verdeling
Verdeling
Verdeling
Verdeling
Verdeling

False
False
False
False
False

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0
0
0
0
0

W8
W8
W8
W8
W8

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

graaf
graaf
graaf
graaf

graaf
graaf
graaf
graaf

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Verdeling
Verdeling
Verdeling
Verdeling

False
False
False
False

1,5
1,5
1,5
1,5

0,75
0,75
0,75
0,75

0
0
0
0

W0
W0
W0
W0

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

rein
rein
rein
rein

reinaldweg
reinaldweg
reinaldweg
reinaldweg

Geomilieu V3.11

Hdef.

Wegdek

21-6-2016 7:40:04

Invoergegegevens akoestisch model
16.867

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

Model:
Groep:

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

V(MV(N))

V(MV(P4))

V(ZV(D))

V(ZV(A))

V(ZV(N))

V(ZV(P4))

Totaal aantal

%Int(D)

%Int(A)

%Int(N)

%Int(P4)

%MR(D)

%MR(A)

%MR(N)

%MR(P4)

%LV(D)

%LV(A)

%LV(N)

%LV(P4)

%MV(D)

%MV(A)

zijl
waaldijk
waaldijk
waaldijk
de steeg

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

100,00
401,39
165,00
415,75
358,00

6,61
6,63
6,62
6,63
6,63

3,61
3,55
3,59
3,55
3,54

0,77
0,78
0,78
0,78
0,78

------

------

------

------

------

97,50
93,57
96,51
93,71
93,30

98,69
96,55
98,13
96,63
96,40

97,01
92,28
95,51
92,44
91,94

------

1,98
4,85
1,97
4,75
5,02

1,02
2,56
1,03
2,51
2,66

graaf
graaf
graaf
graaf

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

4094,00
3945,00
3845,00
3952,00

6,52
6,52
6,52
6,52

3,28
3,28
3,28
3,28

1,07
1,08
1,08
1,08

-----

-----

-----

-----

-----

91,16
91,21
91,13
91,21

95,25
95,25
95,21
95,25

87,63
87,58
87,48
87,59

-----

3,70
3,46
3,51
3,46

1,77
1,65
1,67
1,65

rein
rein
rein
rein

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:40:04

Invoergegegevens akoestisch model
16.867

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

Model:
Groep:

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

%MV(N)

%MV(P4)

%ZV(D)

%ZV(A)

%ZV(N)

%ZV(P4)

MR(D)

MR(A)

MR(N)

MR(P4)

LV(D)

LV(A)

LV(N)

LV(P4)

MV(D)

MV(A)

MV(N)

MV(P4)

ZV(D)

ZV(A)

ZV(N)

ZV(P4)

LE (D) 63

zijl
waaldijk
waaldijk
waaldijk
de steeg

2,19
5,33
2,17
5,22
5,51

------

0,52
1,58
1,52
1,54
1,68

0,29
0,88
0,84
0,86
0,95

0,80
2,40
2,32
2,34
2,55

------

------

------

------

------

6,44
24,90
10,54
25,83
22,15

3,56
13,76
5,81
14,26
12,22

0,75
2,89
1,23
3,00
2,57

------

0,13
1,29
0,22
1,31
1,19

0,04
0,36
0,06
0,37
0,34

0,02
0,17
0,03
0,17
0,15

------

0,03
0,42
0,17
0,42
0,40

0,01
0,13
0,05
0,13
0,12

0,01
0,08
0,03
0,08
0,07

------

63,06
70,04
65,69
70,17
69,61

graaf
graaf
graaf
graaf

4,01
3,75
3,79
3,75

-----

5,13
5,33
5,36
5,32

2,99
3,10
3,12
3,10

8,36
8,67
8,73
8,66

-----

-----

-----

-----

-----

243,33
234,60
228,46
235,02

127,90
123,25
120,08
123,47

38,39
37,31
36,33
37,38

-----

9,88
8,90
8,80
8,92

2,38
2,14
2,11
2,14

1,76
1,60
1,57
1,60

-----

13,69
13,71
13,44
13,71

4,02
4,01
3,93
4,02

3,66
3,69
3,63
3,70

-----

78,47
78,36
78,26
78,36

rein
rein
rein
rein

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:40:04

Invoergegegevens akoestisch model
16.867

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

Model:
Groep:

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

LE (D) 125

LE (D) 250

LE (D) 500

LE (D) 1k

LE (D) 2k

LE (D) 4k

LE (D) 8k

LE (A) 63

LE (A) 125

LE (A) 250

LE (A) 500

LE (A) 1k

LE (A) 2k

LE (A) 4k

LE (A) 8k

LE (N) 63

LE (N) 125

LE (N) 250

zijl
waaldijk
waaldijk
waaldijk
de steeg

71,47
79,19
74,19
79,29
78,79

78,00
85,78
80,74
85,89
85,39

86,18
92,66
88,61
92,80
92,20

93,56
99,57
95,75
99,72
99,07

86,10
92,25
88,33
92,40
91,76

78,22
84,49
80,50
84,64
84,01

67,66
74,38
70,08
74,51
73,93

60,14
66,67
62,56
66,80
66,21

68,19
75,28
70,70
75,40
74,85

74,68
81,82
77,21
81,94
81,40

83,43
89,64
85,72
89,79
89,16

90,94
96,89
93,10
97,04
96,38

83,44
89,46
85,62
89,61
88,96

75,53
81,62
77,74
81,77
81,12

64,81
71,17
67,11
71,31
70,70

53,89
61,12
56,76
61,24
60,70

62,40
70,36
65,38
70,45
69,96

68,93
76,96
71,94
77,06
76,58

graaf
graaf
graaf
graaf

87,65
87,48
87,39
87,49

92,99
92,83
92,73
92,83

100,45
100,33
100,23
100,33

106,71
106,56
106,45
106,57

102,86
102,71
102,60
102,71

95,98
95,82
95,71
95,83

84,99
84,84
84,73
84,84

74,39
74,26
74,16
74,27

83,62
83,46
83,36
83,47

88,89
88,74
88,64
88,74

96,48
96,35
96,25
96,35

103,53
103,37
103,26
103,38

99,69
99,54
99,43
99,54

92,80
92,64
92,53
92,65

81,64
81,48
81,38
81,49

71,68
71,62
71,53
71,63

80,55
80,44
80,35
80,44

85,96
85,86
85,77
85,86

rein
rein
rein
rein

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:40:04

Invoergegegevens akoestisch model
16.867

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

Model:
Groep:

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

LE (N) 500

LE (N) 1k

LE (N) 2k

LE (N) 4k

LE (N) 8k

LE (P4) 63

LE (P4) 125

LE (P4) 250

LE (P4) 500

LE (P4) 1k

LE (P4) 2k

LE (P4) 4k

LE (P4) 8k

zijl
waaldijk
waaldijk
waaldijk
de steeg

76,93
83,58
79,53
83,72
83,13

84,22
90,28
86,47
90,43
89,78

76,78
83,01
79,09
83,16
82,52

68,92
75,29
71,29
75,44
74,82

58,42
65,32
61,00
65,45
64,88

------

------

------

------

------

------

------

------

graaf
graaf
graaf
graaf

93,55
93,48
93,39
93,49

99,11
99,01
98,90
99,01

95,21
95,10
95,00
95,11

88,33
88,22
88,11
88,22

77,49
77,38
77,27
77,38

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

rein
rein
rein
rein

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:40:04

Invoergegegevens akoestisch model
16.867
Model:
Groep:

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

eerste model
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam

Omschr.

Hoogte A

Hoogte B

Hoogte C

Hoogte D

Hoogte E

Hoogte F

Gevel

01-z
01-o
01-n
01-w
02-z

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
2

0,93
0,86
0,81
0,88
0,63

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

02-o
02-n
02-w

woning 2
woning 2
woning 2

0,56
0,54
0,61

Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50

----

----

----

Ja
Ja
Ja

Geomilieu V3.11

Maaiveld

Hdef.

21-6-2016 7:41:00

Invoergegegevens akoestisch model
16.867
Rapport:
Model:

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 2

Lijst van model eigenschappen
eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

eerste model
Gebruiker
RMW-2012
Gebruiker op 8-6-2016

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Gebruiker op 21-6-2016
Geomilieu V3.11
0
4

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Geometrische uitbreiding

Bronresultaten
Groepsresultaten
0,80
2
Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie
C0 waarde
Maximum aantal reflecties
Reflectie in woonwijkschermen
Aandachtsgebied

Conform standaard
3,50
1
Ja
--

Max. refl.afstand van bron
Max. refl.afstand van rekenpunt
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]

--Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:41:37

Bijlage 3:
Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai
(4 pagina’s)

R-JVO/1053 / 16.867

Geluidbelasting Waaldijk, incl. aftrek art. 110g Wgh
16.867
Rapport:
Model:

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 3

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Waaldijk
Ja

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

01-n_A
01-n_B
01-n_C
01-o_A
01-o_B

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

24,6
26,1
26,7
34,7
36,4

21,9
23,4
23,9
31,9
33,6

15,3
16,9
17,4
25,4
27,1

25,3
26,8
27,4
35,4
37,1

01-o_C
01-w_A
01-w_B
01-w_C
01-z_A

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

36,6
33,1
34,8
35,2
37,4

33,9
30,4
32,0
32,4
34,7

27,4
23,9
25,5
26,0
28,2

37,4
33,8
35,5
35,9
38,1

01-z_B
01-z_C
02-n_A
02-n_B
02-n_C

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
2
2
2

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

39,1
39,4
12,0
12,5
12,5

36,3
36,6
9,4
9,8
9,8

29,8
30,1
2,8
3,2
3,3

39,8
40,1
12,8
13,2
13,2

02-o_A
02-o_B
02-o_C
02-w_A
02-w_B

woning
woning
woning
woning
woning

2
2
2
2
2

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

30,3
31,9
32,5
31,6
33,0

27,6
29,2
29,7
28,9
30,3

21,1
22,7
23,3
22,4
23,8

31,0
32,6
33,2
32,3
33,7

02-w_C
02-z_A
02-z_B
02-z_C

woning
woning
woning
woning

2
2
2
2

7,50
1,50
4,50
7,50

34,2
34,2
35,8
36,6

31,4
31,4
33,0
33,8

25,0
24,9
26,6
27,4

34,9
34,9
36,5
37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:43:05

Geluidbelasting Zijl, incl. aftrek art. 110g Wgh
16.867
Rapport:
Model:

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 3

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Zijl
Ja

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

01-n_A
01-n_B
01-n_C
01-o_A
01-o_B

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

36,3
37,0
36,9
---

33,7
34,3
34,2
---

27,0
27,6
27,6
---

37,0
37,7
37,6
---

01-o_C
01-w_A
01-w_B
01-w_C
01-z_A

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

-40,9
41,3
41,1
34,7

-38,2
38,7
38,4
32,1

-31,5
32,0
31,8
25,4

-41,6
42,0
41,8
35,5

01-z_B
01-z_C
02-n_A
02-n_B
02-n_C

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
2
2
2

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

35,9
35,8
34,4
35,4
35,4

33,3
33,1
31,7
32,8
32,8

26,6
26,5
25,0
26,1
26,1

36,6
36,5
35,1
36,1
36,1

02-o_A
02-o_B
02-o_C
02-w_A
02-w_B

woning
woning
woning
woning
woning

2
2
2
2
2

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

19,5
20,1
20,5
39,4
40,1

16,9
17,5
17,9
36,8
37,5

10,2
10,8
11,2
30,1
30,8

20,2
20,8
21,2
40,1
40,8

02-w_C
02-z_A
02-z_B
02-z_C

woning
woning
woning
woning

2
2
2
2

7,50
1,50
4,50
7,50

40,0
33,0
34,4
34,5

37,4
30,4
31,8
31,9

30,7
23,7
25,1
25,2

40,7
33,7
35,1
35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:43:19

Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, incl. aftrek art. 110g Wgh
16.867
Rapport:
Model:

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 3

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Ja

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

01-n_A
01-n_B
01-n_C
01-o_A
01-o_B

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

38,9
39,5
39,7
36,3
37,7

36,0
36,6
36,8
33,5
34,8

30,4
31,0
31,3
27,7
29,0

39,8
40,5
40,6
37,2
38,6

01-o_C
01-w_A
01-w_B
01-w_C
01-z_A

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

38,0
42,4
43,0
42,9
39,6

35,1
39,6
40,2
40,1
36,9

29,3
33,4
34,0
34,0
30,5

38,9
43,2
43,8
43,7
40,4

01-z_B
01-z_C
02-n_A
02-n_B
02-n_C

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
2
2
2

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

41,0
41,2
38,6
39,4
39,5

38,3
38,4
35,6
36,4
36,5

31,9
32,0
30,5
31,2
31,3

41,8
41,9
39,7
40,5
40,5

02-o_A
02-o_B
02-o_C
02-w_A
02-w_B

woning
woning
woning
woning
woning

2
2
2
2
2

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

35,5
36,4
36,7
41,1
41,8

32,5
33,4
33,7
38,3
39,0

27,5
28,4
28,6
32,2
32,9

36,6
37,5
37,8
41,9
42,6

02-w_C
02-z_A
02-z_B
02-z_C

woning
woning
woning
woning

2
2
2
2

7,50
1,50
4,50
7,50

42,0
37,0
38,4
39,0

39,2
34,2
35,7
36,3

33,1
27,8
29,3
29,9

42,8
37,7
39,2
39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

21-6-2016 7:43:56

Gecumul. geluidbel. alle wegen, excl. aftrek art. 110g Wgh (gevelmaatregelen)
16.867
Rapport:
Model:

Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiek
bijlage 3

Resultatentabel
eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

01-n_A
01-n_B
01-n_C
01-o_A
01-o_B

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

42,9
43,5
43,6
40,6
42,1

40,1
40,8
40,8
37,8
39,3

34,1
34,8
34,9
31,7
33,2

43,8
44,4
44,5
41,4
42,9

01-o_C
01-w_A
01-w_B
01-w_C
01-z_A

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
1
1
1

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

42,4
47,0
47,6
47,5
44,5

39,5
44,3
44,9
44,8
41,8

33,5
37,9
38,5
38,4
35,3

43,2
47,7
48,4
48,3
45,2

01-z_B
01-z_C
02-n_A
02-n_B
02-n_C

woning
woning
woning
woning
woning

1
1
2
2
2

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

45,9
46,1
42,0
42,9
42,9

43,2
43,3
39,1
40,0
40,0

36,7
36,9
33,6
34,4
34,5

46,6
46,8
43,0
43,8
43,9

02-o_A
02-o_B
02-o_C
02-w_A
02-w_B

woning
woning
woning
woning
woning

2
2
2
2
2

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

38,7
39,8
40,2
45,6
46,4

35,8
36,9
37,2
42,9
43,7

30,4
31,5
31,8
36,5
37,3

39,7
40,8
41,1
46,4
47,1

02-w_C
02-z_A
02-z_B
02-z_C

woning
woning
woning
woning

2
2
2
2

7,50
1,50
4,50
7,50

46,5
41,8
43,3
43,9

43,8
39,1
40,6
41,1

37,5
32,6
34,1
34,7

47,3
42,5
44,0
44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Samenvatting
In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in mei en
juni 2016 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Zijl 2 te
Vuren. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van een deel van de huidige
bebouwing en de bouw van twee woningen.
Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat in de oeverafzettingen van de Spijkse
meandergordel en de Waal archeologische waarden aanwezig konden zijn: in de oeverafzettingen
van de Spijkse meandergordel van de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen en in de
oeverafzettingen van de Waal uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Een eventuele vindplaats zal
zich manifesteren als een archeologische laag. Dit betreft een humeuze, ontkalkte laag met
fragmenten aardewerk, houtskool, fosfaatvlekken en andere indicatoren. De oeverafzettingen van
de Spijkse meandergordel worden op 2 à 3 m –mv verwacht en de oeverafzettingen van de Waal
vanaf het maaiveld tot ca. 1 m –mv.
Het plangebied bevindt zich dichtbij een locatie van een vroegere dijkdoorbraak en daarom moet
rekening worden gehouden met zogenoemde overslaggronden. Deze bestaan uit grof zand en
grind. Vermoedelijk heeft de dijkdoorbraak in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd plaatsgevonden
en mogelijk zijn hierbij de oeverafzettingen verstoord geraakt.
Teneinde bovengenoemde verwachting te toetsen en waar nodig aan te vullen is in het westelijk
deel van het plangebied, waar bouwactiviteiten zullen plaatsvinden, een gecombineerd verkennend
en karterend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit zes boringen tot ca. 300 cm –
mv, die verspreid over het plangebied zijn gezet. Het oostelijk deel dat ingericht zal worden als tuin
is niet verder onderzocht.
Uit het booronderzoek blijkt dat in de ondergrond van het westelijk deel van het plangebied zich
oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel bevinden, afgedekt met komafzettingen, die op zijn
beurt weer worden afgedekt door een pakket oeverafzettingen van de Waal. De top van de
oeverafzettingen van de Waal is als gevolg van een dijkdoorbraak vermengd geraakt met grof zand
en het grind (overslaggronden). De top van de oeverafzettingen is tot een diepte van 20-70 cm
omgewerkt, dit is de huidige bouwvoor. In de oeverafzettingen van zowel de Spijkse meandergordel
en als van de Waal is geen archeologische laag aangetroffen.
Tijdens het booronderzoek is ook een reeds uitgegraven kabelsleuf onderzocht. In de vrijgekomen
grond zijn twee fragmenten aardewerk gevonden: een fragment roodbakkend aardewerk uit de Late
Middeleeuwen of Nieuwe tijd en een fragment witbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd. De
vondsten zijn mogelijk van elders afkomstig (meegevoerd tijdens de dijkdoorbraak of opgebracht
tijdens bemesting van het gebied). Er is geen sprake van een vondstconcentratie die kan duiden op
de aanwezigheid van een archeologische vindplaats.
Op grond van het ontbreken van ontbreken van een archeologische laag in de aanwezige
oeverafzettingen adviseert ADC ArcheoProjecten om het westelijk deel van het plangebied vrij te
geven voor de voorgenomen ontwikkeling, omdat binnen dit terreindeel geen archeologische
vindplaats wordt verwacht. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte
gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de
uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de
bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet.
Het oostelijk deel van het plangebied zal worden ingericht als tuin. Eventuele bodemingrepen zullen
niet dieper reiken dan de bouwvoor. Daarom is dit terreindeel niet onderzocht middels een
booronderzoek. De archeologische verwachting dient hier derhalve te worden gehandhaafd. Indien
wordt afgeweken van de genoemde bestemming wordt alsnog een inventariserend veldonderzoek
noodzakelijk geacht.
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Afkorting

Tijd in jaren

Nieuwe tijd

NT

1500 - heden

Middeleeuwen:

XME

450 – 1500 na Chr.

Late Middeleeuwen

LME

Vroege Middeleeuwen

VME

Romeinse tijd:

ROM

1050 - 1500 na Chr.
450 - 1050 na Chr.
12 voor Chr. – 450 na Chr.

Laat-Romeinse tijd

ROML

270 - 450 na Chr.

Midden-Romeinse tijd

ROMM

70 - 270 na Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

ROMV

12 voor Chr. - 70 na Chr.

IJzertijd:

IJZ

Late IJzertijd

IJZL

250 - 12 voor Chr.

Midden-IJzertijd

IJZM

500 - 250 voor Chr.

Vroege IJzertijd

IJZV

Bronstijd:

BRONS

Late Bronstijd

BRONSL

800 – 12 voor Chr.

800 - 500 voor Chr.
2000 - 800 voor Chr.
1100 - 800 voor Chr.

Midden-Bronstijd

BRONSM

1800 - 1100 voor Chr.

Vroege Bronstijd

BRONSV

2000 - 1800 voor Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):

NEO

Laat-Neolithicum

NEOL

5300 – 2000 voor Chr.
2850 - 2000 voor Chr.

Midden-Neolithicum

NEOM

4200 - 2850 voor Chr.

Vroeg-Neolithicum

NEOV

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

MESO

5300 - 4200 voor Chr.
8800 – 4900 voor Chr.

Laat-Mesolithicum

MESOL

6450 - 4900 voor Chr.

Midden-Mesolithicum

MESOM

7100 - 6450 voor Chr.

Vroeg-Mesolithicum

MESOV

8800 - 7100 voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

PALEO

Laat-Paleolithicum

PALEOL

35.000 - 8800 voor Chr.

Midden-Paleolithicum

PALEOM

300.000 - 35.000 voor Chr.

Vroeg-Paleolithicum

PALEOV

tot 300.000 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992

tot 8800 voor Chr.
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Inleiding en administratieve gegevens
In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft ADC ArcheoProjecten in mei en
juni 2016 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Zijl 2 te
Vuren (afb. 1 en 2). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van een deel van
de huidige bebouwing en de bouw van twee woningen.
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te
vervallen. De bepalingen van de Monumentenwet zijn echter opgenomen in de Erfgoedwet. Op
grond van de Erfgoedwet moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het
bestemmingsplan. In het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’, dat op 9 oktober 2012
door de gemeente Lingewaal is vastgesteld, heeft het zuiden van het plangebied de
dubbelstemming ‘Waarde- Archeologische Verwachting 1’ en het noorden van het plangebied
‘Waarde- Archeologische Verwachting 3’. In de zone met de dubbelbestemming WaardeArcheologische Verwachting 1 geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij
bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm –mv. In de zone met
de dubbelbestemming Waarde- Archeologische Verwachting 3 geldt dat archeologisch onderzoek
noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 30 cm –
mv. 1 Op de archeologische Beleidskaart van de gemeente Lingewaal heeft de zone met de
dubbelbestemming Waarde- Archeologische Verwachting 1 een hoge en de zone met de
dubbelbestemming Waarde- Archeologische Verwachting 3 een middelmatige archeologische
verwachtingswaarde.2
Ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer een rapport
te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het
plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven
onderzoek plaatsgevonden.
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren
op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3).3 Gemeenten kunnen
hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente Lingewaal heeft voor zover bekend
echter geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch
vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld.4 Dit onderzoek is dus
gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan geformuleerd.

1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

2

Schrijvers & Deunhouwer 2011.

3

SIKB 2010.

4

Telefonisch contact met mevr. Kales, van de gemeente Lingewaal
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De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing:
Opdrachtgever:

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.
Dhr. R. de Groot
Lekdijk 44
2967 GB Langerak
Tel.: 0184 – 600 240
E-mail: ronald@vandenheuvelbv.eu

Fasen AMZ-cyclus:

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in
de vorm van een verkennend en karterend
booronderzoek

Aanleiding:

sloop van een deel van de huidige bebouwing en de
bouw van twee woningen

Locatie:

Zijl 2

Plaats:

Vuren

Gemeente:

Lingewaal

Provincie:

Gelderland

Kadastrale gegevens:

gemeente Vuren sectie S nummer 256

Kaartblad:

38F (1:25.000)

Oppervlakte plangebied

ca. 1,0 ha (waarvan 5.600 m onderzoek middels

2

booronderzoek)
Coördinaten:

NW: 133.241 / 426.949
ZO: 133.376 / 426.842
ZW: 133.324 / 426.829
NO: 133.341 / 426.974

Bevoegde overheid met contactgegevens:

Gemeente Lingewaal
Mevr. B. Kramer-Huijgen
Postbus 1014
4147 ZG Asperen
Tel.: 0345 – 63 40 00
E-mail: b.kramer@lingewaal.nl

Deskundige namens de bevoegde overheid met

Dhr. H.J. van Oort

contactgegevens:

Omgevingsdienst Rivierenland
Van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Tel.: 0344 – 579 314
E-mail: H.vanOort@ODRivierenland.nl

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):

4000592100

ADC-projectcode:

4180338

Auteur:

I.S.J. Beckers

Projectmedewerker(s):

I.S.J. Beckers

Autorisatie:

R.M. van der Zee

Periode van uitvoering:

mei en juni 2016 en maart 2017

Beheer en plaats documentatie:

ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort

Beheer en plaats digitale documentatie (e-depot):

http://dx.doi.org/10.17026/dans-zqb-hgma
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Bureauonderzoek
2.1

Doelstelling en vraagstelling

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van
het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven
van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om
daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
•
Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de
specifieke archeologische verwachting?
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?

2.2

Methodiek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3
Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek.
Het bureauonderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen:
1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk
toekomstig gebruik;
2. Aanmelden onderzoek bij Archis;
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid;
4. Beschrijven huidig gebruik;
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond;
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden;
8. Opstellen gespecificeerde verwachting;
9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek;
10. Afmelden onderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens;
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-Depot.
De processtappen 1 tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8, de
gespecificeerde verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachting kan worden
beschouwd als een belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt
aangegeven of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht, indien relevant
weergegeven op een kaart.
De resultaten van processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 2.1 tot en met
2.5. Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben
betrekking op het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauonderzoek bij
onder meer Archis en het e-Depot.

2.3

Resultaten

2.3.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen
van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Vuren en betreft de locatie Zijl 2. Het plangebied
bestaat uit het perceel dat kadastraal bekend staat als ‘gemeente Vuren sectie S nummer 256’. De
west- en zuidgrens van het plangebied wordt gevormd door de straat Zijl. De locatie wordt aan de
noordzijde begrensd door een sloot. Het oostelijk deel is niet fysiek begrensd.
In het noordelijke deel van het plangebied is momenteel een woning aanwezig. Ten noorden
daarvan bevinden zich enkele garages en bedrijfsgebouwen. De bebouwing strekt zich uit langs
een groot deel van de noordgrens van het plangebied. De funderingswijze van de genoemde
bebouwing is niet bekend en tevens is het niet bekend of er kelders aanwezig zijn. Vanuit de
bebouwing in het noorden van het plangebied loopt een oprijlaan in zuidelijke richting naar de
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openbare weg. De gebieden ten oosten en westen van deze oprijlaan zijn in gebruik als tuin. Het
oostelijk deel maakt deel uit van een weiland en wordt van het overige deel van het plangebied
gescheiden door een sloot.
Recentelijk is in het plangebied een milieukundig verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De
resultaten van dit onderzoek zijn nog niet voorhanden.
In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van
ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC.5 Uit de hierop ontvangen gegevens
blijkt dat langs de westelijke zijde van de oprijlaan huisaansluitingen aanwezig zijn. Langs de
westgrens van het plangebied zijn verschillende waterleidingen aanwezig, een waterleiding loopt
van west naar oost door het plangebied heen.
Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar
om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens
gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden
gedefinieerd als het gebied binnen een straal van circa 500 m rondom het plangebied. De
begrenzing van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen sprake is van voldoende
informatie om een uitspraak te doen over de archeologische verwachting die representatief is voor
het plangebied.
Eerst zal in het plangebied de huidige bebouwing, met uitzondering van de huidige woning,
gesloopt worden. De huidige woning zal worden gerenoveerd. In het zuidoosten van het plangebied
zullen twee woningen worden gebouwd (afb. 2). Deze woningen zullen een oppervlakte krijgen die
vergelijkbaar is met de huidige woning en zullen op de Zijl georiënteerd worden. De
funderingsconstructie is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de nieuwe woningen
gefundeerd zullen worden met funderingsbalken op heipalen. De verstoringsdiepte gerelateerd aan
het aanbrengen van de funderingsbalken bedraagt ongeveer 1 m –mv. Het oostelijk deel van het
plangebied zal worden ingericht als tuin.
2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden
In het plangebied bevindt zich volgens de geraadpleegde gegevens een opeenvolging van de
volgende geologische niveaus6:
Geologisch niveau

Gemiddelde

Omschrijving

Ouderdom / periode

diepte top niveau
(m t.o.v. mv)
Formatie van Echteld

mv

Overslagafzettingen

Late Middeleeuwen / Nieuwe

Formatie van Echteld

mv

Oeverafzettingen van de Waal

Middeleeuwen / Nieuwe tijd

Formatie van Echteld

-1

Komafzettingen van de Waal of

IJzertijd / Middeleeuwen

tijd

de Spijkse meandergordel
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld

-2
-3

Oeverafzettingen van de Spijkse

IJzertijd / Vroege

meandergordel

Middeleeuwen

Komafzettingen

Mesolithicum-IJzertijd

5

KLIC meldingsnummer 16G211572_1.

6

http://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen, Cohen, et al. 2012; de Mulder, et al. 2003; Verbraeck 1966.
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Volgens de geraadpleegde bronnen is de aardwetenschappelijke situatie van het plangebied het
volgende:
Bron

Informatie
Doorbraakwaaier, fluviatiel (kaartcode: 3G7)

Geomorfologische Kaart van Nederland
1:50.000 (digitale versie)

7

Bodemkaart van Nederland 1:50.000

8

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Overslaggrond, grondwatertrap VI (kaartcode: AO-VI)
9

Plangebied loopt geleidelijk omhoog van het noorden naar
het zuiden , van ca. 0,5 tot 1,4 m +NAP

Digitale paleomeandergordelkaart (afb. 3)10

Het plangebied bevindt zich direct ten noorden van de Spijkse
meandergordel (actief ca. 800-500 v. Chr) en ten noorden
van de Waal (actief vanaf 325 n.Chr.)

Zanddieptekaart11

Top zand van de Spijkse meandergordel tussen 1 en 2 m –
mv in het zuiden van het plangebied.

Het plangebied maakt deel uit van het centrale Nederlandse rivierengebied. In het Holoceen heeft
hier vooral sedimentatie vanuit de voorlopers van de Rijn en de Maas plaatsgevonden, die in deze
periode uit verschillende meanderende systemen bestonden. De hieraan gerelateerde afzettingen
worden tot de Formatie van Echteld gerekend. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in:
stroomgordelafzettingen, crevasse-afzettingen, komafzettingen en dijkdoorbraakafzettingen (ook
wel overslagafzettingen genoemd). De stroomgordelafzettingen worden verder onderverdeeld in
bedding-, oever-, en restgeulafzettingen.12 Ingeschakelde veenlagen worden gerekend tot het
Hollandveen Laagpakket behorende tot de Formatie van Nieuwkoop.
Bij meanderende rivieren bestaan beddingafzettingen over het algemeen uit zand en grind. Naast
de rivierbedding en op de al verlaten zandbedding werden oeverafzettingen afgezet.
Oeverafzettingen bestaan uit sterk zandige en/of sterk siltige klei en worden naar boven toe
gekenmerkt door een steeds hoger klei- en siltgehalte (aflopend profiel). Omdat de
oeverafzettingen direct naast de riviergeul afgezet werden, ontstonden er oeverwallen langs de
bedding. Door de relatief hoge ligging en makkelijker bewerkbare gronden zijn oeverwallen van
oudsher in gebruik door de mens.
Op grotere afstand van de oeverwallen kon als gevolg van afnemende stroomkracht ook het fijne
materiaal bezinken en werd matig tot zwak siltige klei afgezet (komafzettingen). Op nog grotere
afstand van de rivier vond veengroei plaats.
Op basis van de geraadpleegde gegevens worden in de ondergrond van het plangebied
meandergordelafzettingen van de Spijkse meandergordel verwacht. Deze meandergordel was
actief van ca. 800 tot 500 v. Chr. (afb. 3).13 Op basis van de gegevens van het Dinoloket worden
voornamelijk oeverafzettingen van deze meandergordel in het plangebied verwacht,
beddingafzettingen zijn ook mogelijk onder de oeverafzettingen. Volgens de modelgegevens
worden oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel tussen 2 en 3 m –mv verwacht.14
Na het droogvallen van de Spijkse meandergordel zijn in het plangebied volgens de
modelgegevens komafzettingen afgezet. Vanaf 375 n. Chr. werd de Waal actief. Het plangebied
bevond zich waarschijnlijk op de noordelijke oeverwal van de Waal, waarschijnlijk komen dus direct
onder het maaiveld oeverafzettingen van de Waal voor. De natuurlijke sedimentatie van de Waal is
in het plangebied gestopt na de bedijking in de 12e of de 13e eeuw.15
7

Alterra 2006.

8

Stichting voor Bodemkartering 1981.

9

http://www.ahn.nl/viewer

10

Cohen, et al. 2012.

11

Berendsen 2001.

12

de Mulder, et al. 2003.

13

Cohen, et al. 2012.
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http://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen

15

Cohen, et al. 2012.
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In de Waaldijk heeft in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd ter hoogte van het plangebied een
dijkdoorbraak plaatsgevonden. Hierbij is een relatief groot wiel ontstaan (afb. 2). In de gebieden
achter de dijk zijn dijkdoorbraak- of overslagafzettingen afgezet, bestaande uit grof zand en grind.
Waarschijnlijk zijn de overslagafzettingen vermengd geraakt met de al aanwezig oeverafzettingen
van de Waal.
Uit een analyse van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) blijkt dat de hoogte van het
maaiveld in het plangebied van noord naar zuid geleidelijk toeneemt. In het noorden van het
plangebied bedraagt de maaiveldhoogte ongeveer 0,5 m + NAP en in het zuiden van het
plangebied ongeveer 1,4 m + NAP. De reden hiervoor is dat het zuidelijke deel van het plangebied
zich dichter bij de Waal bevindt en dat de oeverwal van de Waal zich hier hoger heeft ontwikkeld.16
Op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 maakt het plangebied deel uit van een zone waarin het
samengestelde bodemtype overslaggronden is gekarteerd.17 Overslaggronden bevinden zich
dichtbij een voormalige dijkdoorbraak. De doorbraak van de dijk heeft als gevolg gehad dat in het
waaiervormige overslaggebied een pakket grof zand en grind is afgezet, vermengd met de al
aanwezige zavel en klei. Het patroon van afzetting is zeer grillig. Grofzandige, soms grindige
banen, worden afgewisseld met plaatsen waar weinig overslagmateriaal is terechtgekomen. Vaak
is de dijkdoorbraak ook gepaard gegaan met erosie van de oorspronkelijke bovengrond.18
2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden
Het zuidelijke deel van het plangebied heeft op de archeologische beleidskaart van de gemeente
Lingewaal een hoge archeologische verwachtingswaarde (afb. 4). 19 De reden hiervoor is de
aanwezigheid van de Spijkse meandergordel, waarop archeologische waarden vanaf de IJzertijd
aanwezig kunnen zijn. Het overige deel van het plangebied maakt deel uit van een zone met een
middelmatige archeologische verwachtingswaarde, dit is de noordelijke oeverzone van de Waal.
Op de oeverzone van de Waal kunnen archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe
tijd aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek zijn de oudere en minder gedetailleerde cultuurhistorische
waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland en de Indicatieve Kaart van Archeologische
Waarde (IKAW) buiten beschouwing gelaten.
In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse
bouwhistorische waarden vastgesteld (zie afbeelding 4):
Onderzoeksmelding Soort onderzoek

Resultaat

Advies

30.169

In het gebied worden oever-

Vervolgonderzoek door

afzettingen van de Waal en de

middel van

Bureauonderzoek

Spijkse meandergordel verwacht booronderzoek
32.534

Booronderzoek

Oeverafzettingen aanwezig maar Vrijgave

34.231

Booronderzoek

Komafzettingen aangetroffen,

geen archeologische lagen
Vrijgave

geen archeologische lagen
38.920

Booronderzoek

Oeverafzettingen aanwezig maar Vrijgave

57.718

Archeologische begeleiding

Geen vindplaats aangetroffen

Geen vervolgonderzoek

63.852

Bureauonderzoek

Geen resultaten bekend

Geen advies bekend

geen archeologische lagen

Waarneming

Omschrijving

Datering20

Opmerking

419.568

Fragment roodbakkend aardewerk

NT

In slootvulling
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Harbers 1981.

19

Schrijvers & Deunhouwer 2011.

20

Voor een verklaring van de afkortingen, zie tabel 1.
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Op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) zijn in het onderzoeksgebied geen archeologische
terreinen en monumenten aanwezig.
Het zuidelijke deel van het plangebied vormt onderdeel van het gebied waarvoor in 2014 een
bureauonderzoek is opgesteld. Dit bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de geplande
dijkverbetering van de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg. De resultaten van het
onderzoek zijn niet digitaal gepubliceerd of vermeld in Archis.21
Op ongeveer 50 m ten zuidoosten van het plangebied is een locatie langs de Waaldijk onderzocht
door middel van een bureau- en booronderzoek. Hierbij werden in het onderzochte gebied
uitsluitend komafzettingen gevonden. Binnen het onderzochte bodemtraject waren geen
archeologische lagen aanwezig en daarom werden in het gebied geen archeologische waarden
verwacht. In een slootvulling is een fragment roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd gevonden,
maar dit werd niet beschouwd als een indicatie voor bewoning in het gebied. Het onderzochte
gebied is na het onderzoek vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling.22
Op ongeveer 250 m ten zuidoosten van het plangebied zijn twee gecombineerde bureau- en
booronderzoeken uitgevoerd, op de locatie Mariahoeve en op de locatie Waaldijk 149. Hierbij
werden op een diepte van ongeveer 240 tot 330 cm –mv oeverafzettingen gevonden op
beddingafzettingen, beide behorende tot de Spijkse meandergordel. In de oeverafzettingen werden
geen archeologische lagen aangetroffen en daarom werden in het gebied geen archeologische
resten vermoed. Geadviseerd is om de locaties vrij te geven voor de voorgenomen
ontwikkelingen.23
Op 500 m ten zuidwesten van het plangebied heeft een kribverlaging plaatsgevonden waarbij een
archeologische begeleiding is uitgevoerd. Waarschijnlijk zijn tijdens de archeologische begeleiding
geen archeologische resten aangetroffen, want in Archis zijn voor deze locatie geen
vondstmeldingen of waarnemingen geregistreerd.24
2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische
waarden
De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron

Jaartal

Kadastrale minuut25

1811-1832

moeras en bouwland

1847-48

onbebouwd

Bonnekaart27

1874

onbebouwd

Bonnekaarten28

1883-1917

zuidelijke deel plangebied in gebruik als tuin
enkele oost-west en noord-zuid georiënteerde sloten doorsnijden het

Topografische kaart

26

Historische situatie

Topografische kaarten

29

1936-1965

Topografische kaarten

30

1969-1980

bebouwing in het noorden van het plangebied

Topografische kaarten

31

1981-1989

bebouwing in oostelijke richting uitgebreid

plangebied

21

Onderzoeksmelding 63852

22

Onderzoeksmelding 34231 en waarneming 419568.

23

Onderzoeksmeldingen 30169, 32534 en 38920, Wullink 2009.

24

Onderzoeksmelding 57718

25

Kadaster 1811-1832.

26

Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990.

27

Bureau Militaire Verkenningen 1874.

28

Bureau Militaire Verkenningen 1883, 1892, 1907, 1917.

29

Topografische Dienst Nederland 1920-1989.

30

Topografische Dienst Nederland 1920-1989.

31

Topografische Dienst Nederland 1920-1989.
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Het plangebied bevindt zich ten noorden van de uit de 12e of 13e eeuw daterende Waaldijk en
waarschijnlijk is het gebied in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in gebruik geweest als weiland
of bouwland. In de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd heeft een dijkdoorbraak plaatsgevonden
waarbij het ten zuidwesten van het plangebied gelegen wiel is ontstaan. Volgens de heer
Blankevoort (bewoner van het perceel) heeft deze doorbraak tijdens de Mariavloed in ca. 1450 n.
Chr. plaatsgevonden. Op het geraadpleegde historische kaartmateriaal van voor de 19e eeuw is het
wiel niet ingetekend, maar deze kaarten zijn niet gedetailleerd genoeg om uitsluitsel over de
datering van het wiel en de dijkdoorbraak te geven.
De oudste gedetailleerde kaart van het plangebied is de kadastrale minuutkaart32 uit het begin van de
19e eeuw. Op deze kaart is het wiel afgebeeld. In de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende
Tafels (OAT) is het landgebruik van het centrale deel van het plangebied als bouwland geregistreerd.
De gebieden langs de randen van het perceel zijn volgens de OAT moeras, net zoals het wiel. In de
19e eeuw blijft het plangebied onbebouwd; in de periode tussen 1874 en 1883 werd het zuidelijke deel
van het plangebied in gebruik genomen als tuin van de bebouwing langs de Waaldijk (afb. 5).33
In het begin van de 20e eeuw is het plangebied nog in gebruik als bouwland. Volgens de kaarten34
uit deze periode doorkruisen meerdere oost-west en noord-zuid georiënteerde sloten het
plangebied. Uit de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)35 blijkt dat de
woning in 1965 is gebouwd en tegelijkertijd zal het noordelijke deel van het plangebied in gebruik
zijn genomen als tuin. De bebouwing in het noordoosten van het plangebied dateert uit de jaren 70
of 80 van de vorige eeuw.

2.4

Gespecificeerde verwachting en conclusie

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische
waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?”
kan als volgt worden beantwoord:
In de oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel en de Waal kunnen archeologische waarden
aanwezig zijn; in de oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel van de IJzertijd tot en met de
Middeleeuwen en in de oeverafzettingen van de Waal uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Een
archeologische vindplaats zal zich manifesteren als een archeologische laag; een humeuze,
ontkalkte laag met daarin fragmenten aardewerk, houtskool, fosfaatvlekken en andere indicatoren.
De oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel worden op 2 à 3 m –mv verwacht en de
oeverafzettingen van de Waal vanaf het maaiveld tot ca. 1 m –mv.
Het plangebied bevindt zich dichtbij een locatie van een vroegere dijkdoorbraak en daarom kunnen
in de bovengrond overslaggronden aanwezig zijn. Deze bestaan uit grof zand en grind.
Vermoedelijk heeft de dijkdoorbraak in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd plaatsgevonden en
mogelijk zijn hierbij de oeverafzettingen verstoord geraakt.
De beantwoording van de overige onderzoeksvragen is als volgt:
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
In het plangebied kunnen archeologische waarden uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd
aanwezig zijn. Het oostelijk deel zal worden ingericht als tuin. Daarom wordt hier geen
nader onderzoek noodzakelijk geacht. In het westelijk deel zal woningbouw plaatsvinden.
Daarom wordt hier vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een archeologisch
booronderzoek. Gezien de geringe omvang van dit terreindeel zullen de verkennende en
karterende fase gecombineerd worden uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het
inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de aan- of afwezigheid van archeologische lagen
vast te stellen.
32

Kadaster 1811-1832.

33

Bureau Militaire Verkenningen 1874, 1883, 1892, 1907, 1917.

34

Topografische Dienst Nederland 1920-1989.

35

https://bagviewer.kadaster.nl/
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3

Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)
3.1

Plan van Aanpak

3.1.1 Inleiding
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op
basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting, zoals deze is
geformuleerd in par. 2.4. Bij aanwezigheid van archeologische resten vormt conform het Verdrag
van Valletta behoud in situ het uitgangspunt.36 In de aanbeveling wordt, indien relevant, ingegaan
op behoudsmaatregelen en eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek, zodat er een weloverwogen
keuze tussen opgraven en behoud in situ gemaakt kan worden. Op 23 mei 2016 werd een Plan van
Aanpak opgesteld, waarin de werkwijze van het onderzoek werd vastgelegd.
Naar aanleiding van de gespecificeerde verwachting (par. 2.4) is gekozen voor een gecombineerd
verkennend en karterend booronderzoek. Met het verkennende booronderzoek zal de
bodemopbouw en de mate van intactheid daarvan bepaald worden. Het karterende booronderzoek
heeft als doel het plangebied systematisch te onderzoeken op het voorkomen van één of meerdere
typen archeologische vindplaatsen. Het leidt tot beantwoording van de volgende
onderzoeksvragen:
•
Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
plangebied?
•
In hoeverre is deze opbouw nog intact?
•
Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
•
Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
•
Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type
archeologische vindplaatsen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
•
Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die
verband houden met andere typen vindplaatsen?
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
•
In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
worden bijgesteld?
•
In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
toekomstige planontwikkeling?
•
Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?

36

Uitgangspunt van het Verdrag van Valletta is het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in situ te bewaren en

beheersmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Bodemverstoorders zijn verplicht archeologisch onderzoek te (laten)
uitvoeren om inzicht te krijgen in de waarde van het bodemarchief. Daar waar behoud van belangrijke archeologische waarden
in situ niet mogelijk is, moet de archeologische informatie door opgravingen (behoud ex situ) worden veiliggesteld.
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3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende
onderzoeksmethode toegepast (zie afb. 6):
Aantal boringen:

zes

Boorgrid:

in twee raaien met een onderlinge boorafstand van 30 m, afstand tussen de raaien is 35 m

Diepte boringen:

300 cm -mv

Boormethode:

Edelman met diameter 7cm en guts met diameter 3cm (handmatig)

Bemonstering:

versnijden en/of verbrokkelen

Deze methode is gebaseerd op de Leidraad inventariserend veldonderzoek, deel karterend
booronderzoek van de SIKB, en heeft een betrouwbaarheid van 100 % voor het opsporen van
vindplaatsen met een archeologische laag, een matig hoge vondstdichtheid en een oppervlakte van
500 tot 2000 m2. De gekozen methode is methode D1 uit de leidraad karterend booronderzoek.
Vindplaatsen met een lage vondstdichtheid, een kleinere omvang, alsmede lineaire vindplaatsen en
puntelementen kunnen hiermee niet worden gekarteerd.37
De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het
NITG-TNO waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104
wordt gehanteerd.38 De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS met een nauwkeurigheid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van
AHN-beelden.
3.1.3 Monsternameplan
Relevante archeologische indicatoren zullen worden bemonsterd en indien mogelijk globaal worden
gedetermineerd.

3.2

Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O)

3.2.1 Veldinspectie
Tijdens de uitvoering van het booronderzoek bleek dat van het noorden naar het zuiden van het
plangebied een ca. 20 cm brede kabelsleuf gegraven was (afb. 6 en 7). Deze kabelsleuf had een
diepte van ca. 50 cm. De vrijgekomen grond is doorzocht op de aanwezigheid van (concentraties
van) archeologische resten. Ook het ‘vlak’ van de kabelsleuf is onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen, maar door de geringe breedte van de sleuf leverde dit geen aanvullende
informatie op.
In het zuiden van het plangebied is in de uit de kabelsleuf vrijgekomen grond een randfragment van
een bord of schaal aangetroffen. Het is een fragment witbakkend aardewerk, aan de bovenzijde
voorzien van lichtgele glazuur met oranje slibversiering. Waarschijnlijk dateert dit fragment uit de
18e eeuw n. Chr. Aangezien oude kaarten (waaronder de kadastrale minuut uit 1811-1832) geen
aanknooppunten geven voor bewoning, moet worden aangenomen dat het aardewerkfragment van
elders afkomstig is. Vermoedelijk is het tijdens bemesting en grondbewerking in de bodem terecht
gekomen.
In het noorden van het plangebied is een bodemfragment van roodbakkend, geglazuurd aardewerk
gevonden. Aan de buitenzijde van het fragment zijn roetsporen aanwezig. Het fragment is erg
verweerd en dateert waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen of uit het begin van de Nieuwe tijd.
Het is mogelijk dat dit fragment tijdens de dijkdoorbraak is meegevoerd en eveneens van elders
afkomstig is. Er is geen sprake van een vondstconcentratie die zou kunnen duiden op de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats.

37

Versie 1.0 van deze leidraad is op 30 maart 2006 vastgesteld door het CCvD Archeologie. De geactualiseerde versie is op 4

december 2012 door Tol et al. 2012 gepubliceerd.
38

Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989.
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3.2.2 Lithologische beschrijving
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 7. De boorgegevens worden gepresenteerd in
bijlage 1.
In het plangebied is een oxidatie-reductie grens op ca. 75-130 cm –mv geconstateerd. Beneden de
oxidatie-reductie grens hebben de natuurlijke lagen een egaal grijze kleur. Boven de grens zijn de
natuurlijke sedimenten licht-bruingrijs tot bruingrijs en bevatten de natuurlijke lagen roestvlekken.
De ondergrond van het plangebied bestaat voornamelijk uit sterk siltige tot matig zandige klei
(pakket A). Dit pakket is kalkrijk. Pakket A wordt naar boven toe geleidelijk steeds minder zandig en
er komen steeds minder zandlaagjes in voor (fining-upwards). De top van het pakket is overwegend
sterk siltig en de bovengrens bevindt zich op 105-190 cm –mv in het noorden van het plangebied
en op 75 cm –mv in het zuiden van het plangebied. In het uiterste noorden van het plangebied
(boring 6) is Pakket A niet aangetroffen. In de boringen 4 en 5 is de kleilaag beneden ca. 270-280
cm –mv zwak humeus en venig. In boring 3 werd op 280 cm –mv een liggend houtfragment
aangetroffen.
Het onderste pakket gaat geleidelijk over in een zwak tot matig siltig, kalkloos, kalkarm of kalkrijk
kleipakket (pakket B). De top van de zwak tot matig siltige klei bevindt zich op 20-110 cm –mv (in
afb. 8 schommelt de top van deze laag rond het NAP). In boring 3 is de top zwak grindig.
Het zwak tot matig siltige kleipakket wordt op zijn beurt afgedekt door een sterk tot uiterst siltig
kleipakket (pakket C). In boring 4 is dit pakket niet aangetroffen. De bovengrond wordt gevormd
door een donker(bruin)grijze, zwak tot matig humeuze kleilaag met een scherpe ondergrens
(pakket D). Dit pakket bestaat uit uiterst siltige en matig tot sterk zandige kleilagen. De bovengrond
is zwak tot matig grindig. Verspreid over het plangebied zijn in pakket D baksteenfragmenten
aangetroffen; in boring 6 werden in de top van het pakket relatief veel baksteen- en puinresten
waargenomen. De dikte van humeuze bovengrond varieert van 20 tot 70 cm –mv. In boring 1 is in
de bovengrond een 5 cm dikke bruingrijze, matig grindige kleilaag met baksteenspikkels
aangetroffen.
3.2.3 Interpretatie
Een interpretatie van de boorgegevens is weergegeven in afb. 8. Het onderste aangeboorde
kleipakket (pakket A) wordt op grond van de samenstelling en diepteligging geïnterpreteerd als
oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel. Omdat in boring 6 dit pakket niet is aangetroffen
bevindt de grens tussen de voormalige oever- en komgebieden zich waarschijnlijk ter hoogte van de
woning. Mogelijk zijn de lagen beneden 275 en 280 cm –mv in de boringen 4 en 5 afgezet in een
periode waarin de sedimentatie van de oeverafzettingen tijdelijk was afgenomen.
Na de sedimentatie van de oeverafzettingen zijn in het noordelijke deel van het plangebied
komafzettingen afgezet (pakket B), tijdens overstromingen van de Spijkse meandergordel of de Waal.
De komafzettingen worden afgedekt door oeverafzettingen, die waarschijnlijk door de Waal zijn
afgezet (pakket C). In de top van dit pakket en in de humeuze bovengrond (pakket D) is grind en grof
zand ingespoeld of verwerkt. Waarschijnlijk is dit grind en grof zand afkomstig van de dijkdoorbraak
en betreft het hier overslaggronden, vermengd met de oorspronkelijke oeverafzettingen van de Waal
die tijdens de overstroming de bovengrond vormden. In de humeuze bovengrond is in boring 1 een
laag aangetroffen die als overslaglaag geïnterpreteerd wordt. De baksteenfragmenten in de
bovengrond zijn waarschijnlijk tijdens bemesting in het plangebied terecht gekomen. In boring 6 is
direct onder het maaiveld een puinverharding aangebracht om dit deel van het plangebied geschikt te
maken als parkeerplaats. De humeuze bovengrond is waarschijnlijk als gevolg van het gebruik van
het gebied als bouwland ontstaan en wordt geïnterpreteerd als de huidige bouwvoor.
In de oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel en de Waal zijn geen archeologische lagen
aangetroffen. Tijdens het nalopen van de uit de kabelsleuf vrijgekomen grond zijn weliswaar twee
scherven gevonden, maar deze vondsten worden beschouwd als losse vondsten en niet als een
indicatie voor een archeologische vindplaats uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd.
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3.3

Conclusies

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als
volgt worden beantwoord:
•
Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van de ondergrond in het
plangebied?
In de ondergrond van het westelijk deel van het plangebied is een pakket oeverafzettingen
van de Spijkse meandergordel aangetroffen, afgedekt door een pakket komafzettingen.
Boven de komafzettingen zijn oeverafzettingen van de Waal aanwezig. De top van de
oeverafzettingen is vermengd met grof zand en grind (overslaggronden) en direct onder
het maaiveld is een 20 tot 70 cm dikke bouwvoor aanwezig.
•

In hoeverre is deze opbouw nog intact?
De top van de oeverafzettingen van de Waal is tot een diepte van ca. 20 tot 70 cm –mv
omgewerkt, waarschijnlijk tijdens gebruik van het gebied als bouwland. Onder de
humeuze bovengrond (bouwvoor) zijn geen verstoringen geconstateerd.

•

Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied?
In de oeverafzettingen van de Spijkse meandergordel en de Waal zijn geen
archeologische lagen aangetroffen. In de grond afkomstig uit de kabelsleuf is geen
vondstconcentratie gevonden, die een aanwijzing kan vormen voor een archeologische
vindplaats.

•

Zo ja, op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP?
Niet van toepassing.

•

Zijn er indicatoren aangetroffen die verband houden met het verwachte type
archeologische vindplaatsen?
In de uit de kabelsleuf vrijgekomen grond zijn een geglazuurde roodbakkende scherf uit de
Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd en een fragment witbakkend aardewerk uit de 18e eeuw
n. Chr. aangetroffen. Er is geen sprake van een vondstconcentratie die een aanwijzing
kan vormen voor een archeologische vindplaats.
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Niet van toepassing

•

-

Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Het fragment witbakkend aardewerk is gevonden in het zuiden van het
plangebied en het fragment roodbakkend aardewerk in het noorden van het
plangebied (afb. 6). De scherven behoren niet tot een vondstconcentratie.

-

Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Niet van toepassing

Alhoewel niet het doel van dit type kartering, zijn er bij toeval indicatoren aangetroffen die
verband houden met andere typen vindplaatsen?
Er zijn geen indicatoren aangetroffen die verband houden met andere typen vindplaatsen.
Zo ja:
Op welke diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP zijn deze
archeologische indicatoren aangetroffen?
Niet van toepassing
Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren?
Niet van toepassing
Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren?
Niet van toepassing
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•

In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting
worden bijgesteld?
Uit het booronderzoek blijkt dat in het westelijk deel van het plangebied geen
archeologische lagen in de oeverafzettingen aanwezig zijn. Er is geen sprake van een
vondstconcentratie die kan duiden op de aanwezigheid van een archeologische
vindplaats.

•

In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door
toekomstige planontwikkeling?
In het westelijk deel van het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De kans dat archeologische waarden
worden bedreigd door de toekomstige bouwactiviteiten wordt gering geacht. Het oostelijk
deel van het plangebied zal worden ingericht als tuin. Hier is geen sprake van een
bedreiging van (mogelijk aanwezige) archeologische waarden.

•

Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek kan worden geadviseerd?
Omdat op basis van het booronderzoek en het onderzoek van de kabelsleuf geen
archeologische vindplaatsen in het westelijk deel van het plangebied verwacht worden, is
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Aanbeveling
ADC ArcheoProjecten adviseert om het westelijk deel van het plangebied vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkeling, omdat binnen dit terreindeel geen archeologische vindplaats(en) wordt
verwacht. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog
archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het
grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet.
Het oostelijk deel van het plangebied zal worden ingericht als tuin. Eventuele bodemingrepen zullen
niet dieper reiken dan de bouwvoor. Daarom is dit terreindeel niet onderzocht middels een
booronderzoek. De archeologische verwachting dient hier derhalve te worden gehandhaafd. Indien
wordt afgeweken van de genoemde bestemming wordt alsnog een inventariserend veldonderzoek
noodzakelijk geacht.
Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De
mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.
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Tabel 2. Archeologische indicatoren en vondsten
Oorsprong
inspectie grond

Vondst-

Diepte

nummer

cm-mv

Geen

0 tot 50

x (mRD)

y (mRD)

133.292

426.916

uit kabelsleuf

Omschrijving

Datering

Fragment roodbakkend geglazuurd

LME-NTA

aardewerk, bodemfragment, aan beide
zijden geglazuurd, beroet aan de
buitenzijde

inspectie grond
uit kabelsleuf

Geen

0 tot 50

133.332

426.855

e

Fragment witbakkend aardewerk,

18 eeuw n.

randfragment van een bord of schaal,

Chr.

licht-gele glazuur met rode slibversiering
aan de binnen zijde

Afb. 1 Locatie van het plangebied
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Afb. 2 Detailkaart van het plangebied

23

Afb. 3 Uitsnede van de paleomeandergordelkaart (naar Cohen et al 2012) met de locatie
van het plangebied.

24

Afb. 4 AMK-terreinen en ARCHIS-meldingen, geplot op de archeologische beleidskaart van de
gemeente Lingewaal

25

Afb. 5 Locatie van het plangebied op de Bonnekaart van 1883.

26

Afb. 6 Boorpuntenkaart.

27

Afb. 7 Foto van de recent gegraven kabelsleuf in het plangebied

28

Afb. 8 Interpretatie van de boorgegevens.

133326

2

nummer

133334

x coördinaat
(m)

1

y coördinaat
(m)

426874 1,24

426846 1,49

150 klei
230 Klei
300 Klei

110
150

230

300 Klei

190

110 klei

190 Klei

115

80

115 Klei

75

80 Klei

75 Klei

40

35

40 Klei

15

35 Klei

15 Klei

10

0

10 klei

ondergrens
(cm onder
)
grondsoort

0

maaiveldhoogte (m)
NAP
bovengrens
(cm onder

Bijlage 1 Boorgegevens
bijmenging

Kalkrijk

Grijs

Grijs

Grijs

Matig zandig

Matig siltig
Sterk siltig

Zwak siltig

Grijs

Grijs
Grijs

Kalkrijk

Kalkrijk
Kalkrijk

Licht-bruingrijs Kalkrijk

kalkrijk

Kalkrijk

Kalkrijk

Kalkrijk

Licht-bruingrijs Kalkloos

Licht-bruingrijs Kalkrijk

Kalkrijk

Kalkrijk

kalkgehalte

Bruingrijs

Donkergrijs

kleur

Uiterst siltig, zwak Donkerbruingrijs
grindig, zwak
humeus
Uiterst siltig
Bruingrijs

Sterk siltig

Matig zandig

Sterk siltig

Matig zandig,
matig humeus
Sterk zandig,
matig grindig
Matig zandig,
zwak grindig, zwak
humeus
Matig siltig

antropogene
bijmengingen
-

-

-

-

Enkele
baksteenfragmenten

-

-

-

-

Weinig
baksteenfragmenten
Enkele
baksteenfragmenten
-

overig
Weinig roestvlekken, enkele
mangaanconcreties, oeverafzetting, scherpe
ondergrens
Weinig roestvlekken, komafzetting, gleidelijke
ondergrens
Komafzetting, geleidelijke ondergrens
Oeverafzetting, enkele zandlaagjes,
geleidelijke ondergrens
Oeverafzetting, enkele zandlaagjes

Scherpe ondergrens, bouwvoor

Enkele roestvlekken, geleidelijke ondergrens,
komafzetting
Weinig roestvlekken, geleidelijke ondergrens,
oeverafzetting
Geleidelijke ondergrens, oeverafzetting,
enkele zandlaagjes
Oeverafzetting, enkele zandlaagjes

Scherpe ondergrens, bouwvoor

Scherpe ondergrens, bouwvoor,
overslaggronden
Scherpe ondergrens, overslaggronden
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133297

4

nummer

133306

x coördinaat
(m)

3

y coördinaat
(m)

426937 0,61

140 klei
240 Klei
285 Klei
300 Klei

140

240
285

300 Klei

170

105

170 Klei

140

105 Klei

140 Klei

110

20

110 Klei

75

20 Klei

75 Klei

50

0

50 Klei

ondergrens
(cm onder
)
grondsoort

0

maaiveldhoogte (m)
NAP
bovengrens
(cm onder

426901 0,92

bijmenging

kleur

Kalkrijk

Grijs

Grijs

Grijs

grijs

Kalkrijk

Kalkrijk

Kalkrijk

Kalkarm

Licht-bruingrijs Kalkrijk

Donkergrijs

kalkgehalte

Sterk siltig
Sterk siltig, zwak
humeus

Matig zandig

Sterk siltig

Grijs
Grijs

Grijs

Grijs

Kalkrijk
Kalkloos

kalkrijk

Kalkrijk

Kalkrijk
Uiterst siltig, zwak Donkergrijs
humeus, zwak
grindig
zwak siltig
Licht-bruingrijs kalkrijk

Sterk siltig

Matig zandig

Uiterst siltig, zwak
grindig, zwak
humeus
Uiterst siltig, matig
grindig
Matig siltig, zwak
grindig
Sterk siltig

antropogene
bijmengingen
-

-

-

-

Enkele
baksteenfragmenten

-

-

-

-

-

Enkele
baksteenfragmenten

overig
Weinig roestvlekken, komafzetting,
geleidelijke ondergrens
Enkele zandlaagjes, geleidelijke ondergrens,
oeverafzetting
Weinig zandlaagjes en detrituslaagjes,
oeverafzetting, geleidelijke ondergrens
Geleidelijke ondergrens, oeverafzetting
Venig, verspoeld veen, oeverafzetting

Bouwvoor, scherpe ondergrens

Enige zandlaagjes, oeverafzetting,
geleidelijke ondergrens
Enkele zandlaagjes, oeverafzetting,
geleidelijke ondergrens
Enkele zandlaagjes, oeverafzetting, liggend
hout op 280 cm –mv

Scherpe ondergrens, enkele roestvlekken,
overslaggronden
Geleidelijke ondergrens, komafzetting

Scherpe ondergrens, bouwvoor,
overslaggronden
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nummer

6

5

x coördinaat
(m)

133255

133260

y coördinaat
(m)

426941

0,83

110 Klei
140 Klei
180 Klei

110

140

300 Klei

270

70

190 Klei
270 Klei

130
190

70 Klei

130 Klei

100

25

100 Klei

60

25 Klei

60 Klei

35

0

35 Klei

ondergrens
(cm onder
)
grondsoort

0

maaiveldhoogte (m)
NAP
bovengrens
(cm onder

426913 1,13

bijmenging

Kalkrijk

Donkerbruingrijs

Grijs
Grijs

Matig siltig

Zwak siltig

Sterk zandig,
matig humeus
Sterk siltig, zwak
grindig, zwak
humeus
Sterk siltig

Grijs

Grijs

Kalkloos

Kalkrijk

Kalkrijk

Kalkrijk

Donkerbruingrijs
Bruingrijs

Kalkrijk

Donkergrijs

Kalkarm

Kalkrijk
Kalkrijk

Licht-bruingrijs Kalkrijk

Licht-bruingrijs Kalkrijk

Kalkrijk

kalkgehalte

Donkergrijs

kleur

Uiterst siltig, zwak Grijs
humeus

Matig siltig
Sterk siltig

Matig siltig

Uiterst siltig, zwak
humeus, zwak
grindig
Uiterst sltig, zwak
humeus, zwak
grindig
Sterk siltig

antropogene
bijmengingen
-

-

-

Weinig puinresten en
baksteenfragmenten
-

-

-

-

-

-

-

overig
Weinig roestvlekken, oeverafzetting,
geleidelijke ondergrens
Enkele roestvlekken, komafzetting,
geleidelijke ondergrens
komafzetting

Bouwvoor, scherpe ondergrens

Scherpe ondergrens, opgebrachte grond

Weinig roestvlekken, oeverafzetting,
geleidelijke ondergrens
Weinig roestvlekken, komafzetting,
geleidelijke ondergrens
Komafzetting, geleidelijke ondergrens
Weinig zandlaagjes, oeverafzetting,
geleidelijke ondergrens
Enkele zandlaagjes, venig, verspoeld veen,
oeverafzetting

Omgewerkte grond, scherpe ondergrens

Bouwvoor, scherpe ondergrens
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datum
17-12-2019
dossiercode 20191217-9-22090
Uitgangspuntennotitie WSRL
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale
watertoetsprocedure. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Als start voor dit overleg ontvangt u
deze uitgangspuntennotitie die automatisch is opgesteld met de door u ingevulde antwoorden op vragen en het door u ingetekende
plangebied. De notitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige uitgangspunten en randvoorwaarden van Waterschap
Rivierenland. Deze notitie kunt u gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van een
waterhuishoudkundige onderbouwing van uw plan. Voor overleg kunt u contact opnemen met de accountmanager van Waterschap
Rivierenland. Contactinformatie staat aan het einde van deze uitgangspuntennotitie.
LET OP: het is mogelijk dat uw plan op basis van alleen het oppervlak van het plangebied in de normale procedure terecht is gekomen. Is dit
het geval en worden er in deze notitie geen aandachtspunten aangereikt, dan is overleg met de accountmanager niet nodig. Uw plan is dan
niet relevant voor de belangen van het waterschap (watertoetsadvies).
Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Bestemmingsplan 'Vuren, Zijl 2'
Oppervlakte plangebied: 19944
Adres: Zijl 2, Vuren
Gemeente: West Betuwe
Het plan is ingediend door: Ronald de Groot Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V.
Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.
Beleid waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor
waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren
van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.
Veiligheid
Het waterschap kent primaire keringen (deze liggen voornamelijk langs de grote rivieren) en regionale waterkeringen (deze liggen langs
boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen van de dijken mag niet worden aangetast door ruimtelijke ingrepen. De huidige
sterkte van de waterkering blijft nodig.
Niet alleen de dijk, maar ook de zogeheten beschermingszones aan weerszijden van de dijk verdienen bescherming. De Keur van waterschap
Rivierenland is hierop van toepassing. Er gelden restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs de dijken. De kern- en
beschermingszone vormen samen de waterkering, daarnaast wordt bij primaire waterkeringen ook een buitenbeschermingszone
onderscheiden. Ook hierop is de Keur van Waterschap Rivierenland van toepassing.
Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige waterkeringen is het van belang dat een eventueel toekomstig hoger
beschermingsniveau kan worden gerealiseerd ofwel niet wordt gefrustreerd. Het waterschap wil de ruimte behouden om de waterkering in de
toekomst te versterken. Dat wordt bereikt door te voorkomen dat er wordt gebouwd in een bepaalde zone aan weerszijden van de
waterkering. Dit noemt men het profiel van vrije ruimte. Hiervoor gelden per locatie bepaalde afmetingen; het dwarsprofiel is op te vragen
bij het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen.Verweving van functies met de
waterkering is niet gewenst.
Verbeelding
De kernzonevan de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.
De beschermingszonevan de waterkering wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 1'. Deze
gebiedsaanduiding beschermt de waterkering door de bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming(en) te beperken. De regeling
strekt ertoe dat bouwen voor de onderliggende enkelbestemming(en) vooraf wordt getoetst, doordat een bouwverbod onderdeel is van de
regels. Het nieuwe bouwwerk is uitsluitend toelaatbaar na afwijken bij omgevingsvergunning door het college. Het college vraagt bij het
toepassen van deze bevoegdheid advies aan het waterschap.
De primaire waterkering kent ook een buitenbeschermingszone, waarop de keur van Waterschap Rivierenland van toepassing is. Het
aangegeven plangebied ligt in de buitenbeschermingszone van de primaire waterkering. In deze buitenbeschermingszone zijn de volgende
zaken niet toegestaan zonder vergunning; afgravingen en seismische onderzoeken, werken met een overdruk van 10 bar en
explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen. Onder de noemer afgravingen worden diepe ontgravingen verstaan en
daaronder valt ook ondergronds bouwen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontgrondingen geen nadelige invloed mogen hebben op de functie
van de waterkering, alsmede de waterhuishouding.
Wij verzoeken u de buitenbeschermingszone aan te duiden middels een algemene aanduidingsregel:
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 2' zijn de gronden naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen,

aangeduid als buitenbeschermingszone van de primaire waterkering.
Grondwater (algemeen)
Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is hiervoor medebepalend.
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor
het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,3 meter.
Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met
hoge grondwaterstanden adviseren wij om hier nader onderzoek naar te doen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen gebieden gelegen nabij de
rivieren overlast ondervinden van kwel. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos bouwen.
Waterberging
Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk
gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.
In dit geval zult u na het doorlopen van planologische traject in het kader van de watervergunning nadere afspraken moeten maken.

Watergangen
Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang.
Werkzaamheden in de watergang of de bijbehorende beschermingszone zijn vergunning -en of meldingsplichtig omdat deze invloed hebben
op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.
Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de legger is aangewezen. Met deze zone wordt handmatig
en/of machinaal onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt. Voor A-watergangen is die strook 4 meter breed (in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter), gemeten uit de insteek. Voor
B-watergangen is de strook 1 meter breed. C-watergangen hebben geen beschermingszone.
Verbeelding
Op de Verbeelding van het bestemmingsplan worden A-watergangen opgenomen met de bestemming Water. De beschermingszone van de
watergangen wordt niet bestemd. De boezemgebieden of het winterbed krijgt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterberging.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgen een aantal algemene aandachtpunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:
●

Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de kans om het rioolsysteem zodanig aan te passen
dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat er minimaal tot aan de erfgrens een gescheiden stelsel wordt aangelegd.
●

Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het waterschap
gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij
voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage.

●

Bij bedrijventerreinen wordt gestreefd om het hemelwater van het verhard oppervlak gescheiden van het vuilwaterriool af te voeren. Bij
risico's voor waterverontreiniging wordt gestreefd naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op te nemen voor het aansluiten
van (nieuwe) woningen en bedrijven.
In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.
Natuur
Uw plangebied ligt (deels) in een gebied met specifieke natuurdoelen of binnen uw plan liggen specifieke wateren met ecologische
doelstellingen. Als algemeen criterium geldt in deze gebieden/wateren het stand-stillbeginsel. Dit beginsel houdt in dat ontwikkelingen
niet mogen leiden tot achteruitgang van de huidige situatie, tenzij de negatieve effecten (op bijvoorbeeld ecologie of waterkwantiteit)
volledig worden gecompenseerd. Aanvragen om watervergunning op dit punt zullen met name op een zeker behoud van ecologische
waarde worden getoetst. Het stand-stillbeginsel geldt in de volgende gebieden:
●

Natte landnatuur (EVZ, EHS, incl. TOP-lijstgebieden);
●

HEN/SED-wateren (prov. Gld en Waterparels (prov.NB);
●

KRW-oppervlaktewaterlichamen.
Verbeelding
In het bestemmingsplan dienen de ecologische waarden en potenties beschermd te worden door middel van een passende regeling.
Vervolgtraject
Voor het verdere proces is het van belang om de accountmananger van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden
met de in dit document aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan
verder zal worden voorbereid.
Accountmanager West Betuwe
Adriana Jeuring
telefoon: 06 82 11 85 32
e-mailadres: a.jeuring@wsrl.nl
© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van
door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2
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Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.
Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja
In welke gemeente ligt uw plangebied?
West Betuwe
Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee
Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee
Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
ja
Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee
Afbeeldingen geraakte toetslagen

{image_kern_en_beschermingszone_waterkering}

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
{image_b_watergangen_met_zonering}
{image_c_watergangen_met_zonering}
{image_natuur}
{image_buitenbeschermingszone_waterkering}

www.dewatertoets.nl

blz. 82

Kernkwaliteiten
Nieuwe
Hollandse
Waterlinie

ten zuiden van de Lek
DEEL I - Nationaal Landschap
handboek voor beschermen én ontwikkelen

COLOFON
Opdrachtgever:
Nieuwe Hollandse Waterlinie - Pact van Loevestein
Samenwerking:
gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Zaltbommel,
Werkendam, Woudrichem, Vianen, Leerdam, Gorinchem, Lingewaard, Tiel,
de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en
Dienst Landelijk Gebied
Inhoud, tekst en beeld:
Kees van der Velden - landschapsarchitect
Materiaal:
beeldenbank NHW, GIS competence Center DLG, Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Chris Will, Douwe Koen, Jaap de Zee, Richard Trenning, Gerard
Burgers, Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kees van der Velden en
internet
Pact van Loevestein, juli 2015

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 3

Kernkwaliteiten
Nieuwe
Hollandse
Waterlinie
ten zuiden van de Lek
DEEL I - Nationaal Landschap
handboek voor beschermen én ontwikkelen

4 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 5

DEEL I Nationaal Landschap
					 Nieuwe Hollandse Waterlinie
Deel I neemt u mee in de wereld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wat
maakt dit gebied zo bijzonder dat het een Nationaal Landschap is en
wordt beschouwd als werelderfgoed? In dit deel wordt het historisch
verhaal samengevat en wordt de eigentijdse betekenis toegelicht. En er
wordt uitgelegd hoe de overheid de kernkwaliteiten beschermt. ‘Behoud
door ontwikkeling’ is daarbij het credo. De Waterlinie is een levend
landschap: ontwikkelingen zijn nodig voor het duurzaam behoud van dit
unieke erfgoed. Het gaat erom dat ontwikkelingen op passende wijze
gebeuren en dit handboek reikt u daarvoor de omgangsvormen aan.
Deel I gaat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel, van Muiden
tot aan de Biesbosch. Deel II zal u meenemen in de regionale uitwerking
van de kernkwaliteiten ten zuiden van de Lek.

1
3
2

1) inundatiekommen ten zuiden van de Lek, 2) inundatiekanaal Tiel en 3) Fort Pannerden
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Dienst Landelijk Gebied
Tekst en beeld:
Kees van der Velden - landschapsarchitect
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Chris Will, Douwe Koen, Jaap de Zee
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1. Nieuwe Hollandse Waterlinie
1.1 Ontdek de verborgen schoonheid
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was lange tijd het
‘geheime wapen van Nederland’. Midden in ons land ligt
een langgerekt gebied met restanten van een bijzonder
defensiesysteem, met water als weermiddel. Voor velen
nog een onontdekt gebied, maar liefhebbers weten
steeds meer de weg te vinden naar dit landschap met
een verstilde en verborgen schoonheid. Het is een
ontdekkingstocht langs imposante forten, ingenieuze
waterwerken, ruwe betonnen schuilplaatsen, kazematten
en verscholen relicten van militaire hindernissen, als

Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nederland

‘gevonden voorwerpen’ in het veelal open en groene
landschap. Dit handboek neemt u mee in de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in het

een ingenieus stelsel van waterwerken en fortificaties.

bijzonder voor het gebied ten zuiden van de Lek. Met als

Tot aan de Napoleontische tijd werd de linie een aantal

doel deze kwaliteiten voor iedereen helder te maken.

keren naar het oosten verlegd, zonder echter de stad

Bewustzijn van de waarden, inspiratie voor ontwikkeling

Utrecht in te sluiten. Vanaf 1815 werd een geheel nieuwe

en helderheid over de omgangsvormen zijn een

verdedigingslinie ingericht met deze stad als centraal

belangrijke basis voor een duurzame toekomst van dit

punt: de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met nog beter

uniek erfgoed.

beheersbare inundaties. De 85 kilometer lange Nieuwe

1.2 Wat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie

water als essentie van verdediging

Hollandse Waterlinie strekte zich uit van de voormalige
Zuiderzee (IJsselmeer) bij Muiden, via de Vecht en de

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was de in de 19de eeuw

belangrijke garnizoenstad Utrecht, naar Vreeswijk en

verbeterde voortzetting van de eens zo succesvolle Oude

vandaar naar de Diefdijk, via Asperen naar Gorinchem

Hollandse Waterlinie. De Oude Hollandse Waterlinie is

en de Biesbosch. In geval van oorlog kon de Vesting

ontstaan in het zogenaamde Rampjaar (1672) toen

Holland, het politieke en economische hart van het land,

Frankrijk, Engeland en de Duitse vorstendommen

worden beschermd door langs de Linie sluizen open te

Munster en Keulen de oorlog verklaarden aan de

zetten en het land tot kniehoogte onder water te zetten

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1672

(inunderen). Met een watervlakte van 3 tot 5 kilometer

werden grote gebieden onder water gezet - geïnundeerd

breed kon de vijand en zijn geschut op afstand worden

- om de vijand tot staan te brengen. Door de grote haast

gehouden. Het ondiepe, drassige polderland werd zwaar

was de inundatie ongecontroleerd waardoor grotere

begaanbaar voor voetvolk en onbegaanbaar voor zware

gebieden dan strikt noodzakelijk onder water kwamen te

kanonnen. Het was bovendien onbevaarbaar voor

staan. Vanaf het begin van 1673 kwam er meer systeem

schepen. Op hooggelegen, niet te inunderen plekken in

in de wijze van inunderen. Sindsdien is er gebouwd aan

de Waterlinie werden in de 19de eeuw forten gebouwd.
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Tijdens de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog
werden stellingen in het terrein tussen de forten
toegevoegd. Aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog, tijdens de mobilisatie 1939-1940, werden
voor de infanterie in het veld veel extra versterkingen
gebouwd, zoals zwaar gewapend betonnen groepsschuilplaatsen en mitrailleurkazematten. Na de inval van de
Duitsers, in de meidagen van 1940, was de Waterlinie
paraat als reservelinie in de tweede lijn. In maart 1940
was namelijk besloten om bij een Duitse inval de
Grebbelinie voor de hoofdweerstand te gebruiken. De
Duitsers kwamen echter met een nieuw wapen: de
luchtmacht (Luftwaffe). Met het bombardement op
Rotterdam werd de overgave afgedwongen. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie werd uiteindelijk in 1951 officieel
opgeheven en de forten werden door Defensie hergebruikt als opslagruimte of oefenterrein. Tegenwoordig is
de Nieuwe Hollandse Waterlinie het grootste
Rijksmonument van Nederland en aangewezen als
Nationaal Landschap. De groene gordel aan de oostzijde
van de Randstad, met ruim 45 negentiende eeuwse
forten en talloze (militaire) sluizen en verdedigingswerken, is nu een bijzondere recreatieve trekpleister.
Ruimtelijke opbouw
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uniek, in
samenhang met het landschap ontworpen hydrologisch
en militair verdedigingssysteem. Het bestaat uit
inundatiegebieden, een zone met verdedigingswerken als
forten, batterijen, lunetten, betonnen mitrailleurkazematten en groepsschuilplaatsen, voormalige schootsvelden (visueel open) en Verboden Kringen (merendeels
onbebouwd gebied) rondom de forten, waterwerken en
elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven
en tankgrachten en restanten van de landschappelijke
Nieuwe Hollandse Waterlinie, op de grens tussen Hoog en Laag Nederland
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inpassing en camouflage van de voormalige militaire
objecten. Daarnaast is er de historische vestingstructuur
van de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden,
Nieuwesluis, Gorinchem en Woudrichem.
Inundatiekommen
De essentie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat
uit de inundatie, het onderwater zetten van de polders
met een klein laagje water. Gemiddeld zo’n veertig
centimeter diep was voldoende verradelijk om moeilijk
begaanbaar te maken voor mensen, voertuigen en
paarden. Tegelijkertijd was het te ondiep om per boot te
bevaren. Een systeem van negen inundatiekommen, met
elkaar verbonden door een stelsel van waterwerken als
sluizen, duikers en inlaten, vomde in tijden van
mobilisatie een bijna aaneengesloten watervlakte van
drie tot vijf kilometer breed. De hoogteverschillen in de

het Fort bij Everdingen in de perioden 1925-1930

ondergrond vormden de basis voor de inundatie.
De inundatiewet van 1896 voorzag in de bevoegdheid

Hoofdverdedigingslijn en het verdedigingsstelsel

om het land onder te laten lopen. Curieus is dat de

Bij de accessen en de buitengrenzen van de inundatie-

Inundatiewet van 1896 als ‘Wet Militaire Inundatiën’ in

velden werd een militair-strategisch verdedigingsstelsel

formele zin nog steeds rechtsgeldig is.

aangelegd met vestingen, forten, batterijen en kazematten, groepsschuilplaatsen, groepsnesten, loopgraven en

Accessen

tankgrachten. Hier werd met vuur verdedigd. De vorm

De accessen waren de plekken waar de vijand door de

en opstelling van deze onderdelen weerspiegelen de

inundatievelden heen de veilige zijde kon bereiken. Deze

voortdurende ontwikkeling van het geschut en de

kwetsbare plekken in de verdediging waren de hoger

oorlogvoering. Al deze onderdelen samen vormden de

gelegen delen van het landschap zoals de oeverwallen,

hoofdverdedigingslijn van de Waterlinie. Het was de

stroomruggen, kaden en dijken, de hoger gelegen

achterste begrenzing van de linie, de grens met het

infrastructuur en de bevaarbare rivieren. De accessen

veilige Holland én de verbindingslijn voor de troepen

werden voorzien van forten en verdedigingslinies om ze

tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen onderdelen van

met geschut veilig te stellen.

de Linie.

Fort bij Asperen in 1938
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Verboden Kringen

Veilige zijde

In 1853 werd de Kringenwet ingesteld om het zicht op

Ten westen van de hoofdverdedigingslijn bevond zich de

de schootsvelden rond de forten open te houden. In

veilige ‘Vesting Holland’, het economisch-bestuurlijke

cirkels om de forten heen golden beplantings- en

hart van ons land. De veilige zijde is een resultante van

bouwrestricties in verschillende gradaties. In de kleine

de Waterlinie; het behoort feitelijk niet tot het militair-

kring, binnen 300 meter van het fort was enkel bouwen

historisch complex. Maar in de opbouw van het

in hout toegestaan, zodat ten tijde van oorlogsdreiging

Waterlinielandschap is het vaak aanwezige ruimtelijk

de bebouwing snel afgebrand of geruimd kon worden. In

contrast met de inundatiezijde wel van belang. Het

de middelste kring, tussen 300 en 600 meter was

verheldert de werking van de linie in het landschap.

bouwen in steen voor de onderste 50 centimeter en
schoorstenen toegestaan, aangevuld met hout. In de
grote kring, tussen 600 en 1000 meter, golden geen
bouwbeperkingen maar was de overheid bevoegd om bij
oorlogsdreiging te ruimen. Mede door de Kringenwet, die
tot 1963 van kracht is geweest, kenmerken de gebieden
binnen de Verboden Kringen zich door de relatieve
leegte. Dit betekent niet dat er geen gebouwen staan,
maar de hoeveelheid bebouwing is al die jaren beperkt
gebleven.

houten Kringenwetwoning

Verboden Kringen voor open schootsveld
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1.3 Beschermen én ontwikkelen

Planologische bescherming

In 2004 is ‘Panorama Krayenhoff - Linieperspectief’

Het beleid op de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gericht

vastgesteld. Dit is het rijksbeleid op de toekomst van de

op het beschermen en ontwikkelen van de kernkwalitei-

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Want hoewel de militaire

ten. De bescherming van de Waterlinie vindt op een

noodzaak is verdwenen, is de Waterlinie nog steeds van

aantal niveaus plaats. Op rijksniveau zijn de kernkwali-

grote maatschappelijke betekenis.

teiten voor de Waterlinie als geheel vastgelegd in het

Het Linieperspectief kent drie eigentijdse ambities toe

besluit algemene regels ruimtelijke ordening (BARRO).

aan de Waterlinie. Als deel van het ‘nationale geheugen’

Op provinciaal niveau is de Nieuwe Hollandse Waterlinie

draagt de Linie bij aan het historisch besef en de

planologisch verankerd in de omgevingsvisie en

regionale identiteit, als ‘megasingel door de

-verordening. Op gemeentelijk niveau wordt de

Deltametropool’ is de Linie een rustige en groene

Waterlinie beschermd in het bestemmingsplan.

tegenhanger van het stedelijk netwerk van de Randstad
en de Linie kan wezenlijk bijdragen aan het gemoderni-

Bescherming

seerde waterbeheer van de 21ste eeuw.

Omwille van de bescherming van de kernkwaliteiten is

Het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie stelt

een terughoudende planologische benadering wat betreft

zich ten doel de Waterlinie als onderdeel van het

initiatieven met een verdichtend en verstedelijkend

Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed tot een

effect op het landschap noodzakelijk. Bij de beoordeling

herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en duurzaam

van alle ruimtelijke initiatieven is de grondhouding ‘Nee,

in stand te houden. Hiertoe zullen eigentijdse functies

tenzij...’oftewel ‘Pas op, u bevindt zich in de Waterlinie.

(zoals recreatie en toerisme, waterbeheer, landbouw,

Zorgvuldigheid is geboden!’

natuur, verkeer en vervoer) nader worden ingevuld, c.q.
aan de Linie worden toegevoegd, met als uitgangspunt

én ontwikkeling

de Belvederegedachte ‘behoud door ontwikkeling’.

Deze op kwaliteit gerichte grondhouding betekent

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in de Nota Ruimte

evenwel dat ontwikkelingen heel goed mogelijk - en vaak

aangewezen als Nationaal Landschap. Aansluitend op de

ook wenselijk - zijn. Het is onder andere afhankelijk van

kernkwaliteiten van het Nationale Landschap staan in het

de locatie en het ontwerp. Het is noodzakelijk dat de

uitvoeringsprogramma drie ambities centraal: het

ruimtelijke ingrepen zorgvuldig worden ontworpen en

creëren van een herkenbaar Waterlinieprofiel door het

ingepast in de karakteristieken van de Waterlinie en de

versterken van de ruimtelijke ontwikkeling en vormge-

topografie van het onderliggende landschap.

ving, ontwikkelen en profileren van de Waterlinie als een
liefhebberslandschap (Waterlinie in de hoofden en de
harten) en het duurzaam gebruik door het realiseren van
maatschappelijke en economisch duurzame
bestemmingen.
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1.4 Handboek kernkwaliteiten

onderdelen van de Waterlinie opgetekend. Daarnaast

Als inhoudelijke uitwerking van de provinciale en

vormen de monumentbeschrijvingen van de Nieuwe

gemeentelijke regels is dit ‘Handboek kernkwaliteiten

Hollandse Waterlinie een belangrijk vertrekpunt voor de

Nieuwe Hollandse Waterlinie’ ontwikkeld voor de

concretisering van de kernwaarden.

Waterlinie ten zuiden van de Lek. Het is een gebiedsgerichte uitwerking van de kernkwaliteiten en een

Kernkwaliteiten Waterlinie & onderliggende landschap

omschrijving van de daarbij horende omgangsvormen in

Bij de uitwerking worden zowel de kernkwaliteiten van

de vorm van een ontwikkelingsperspectief en ontwerp-

de Waterlinie, als de kernkwaliteiten van het onderlig-

richtlijnen. Deze kwaliteitsgids is te gebruiken als een

gende landschap beschouwd. Deze zijn immers

handboek voor ontwikkelaars, planbegeleiders en

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

-toetsers binnen de linie.
Belangrijk doel is het concreet maken van de kernkwaliteiten, zodat iedereen begrijpt uit welke onderdelen het
landschap van de Waterlinie bestaat en hoe ermee
omgegaan moet worden. Bewustzijn en inspiratie zijn
een belangrijke basis voor een betere beleefbaarheid en
duurzame toekomst.
Daarnaast draagt het handboek - als bovengemeentelijk
instrument - bij aan uniformiteit in de plantoetsing. Een
eenduidige, inhoudelijke beoordeling van omgang met de
kernkwaliteiten, los van bestuurlijke grenzen, staat
centraal.
Voortbouwen op bestaande kaders
Dit handboek bouwt voort op bestaande beleidskaders.
Sinds 2004 vindt er een consequente uitwerking van het
rijksbeleid plaats in provinciale en gemeentelijke
plannen. Het handboek vertaalt de kernkwaliteiten op
hoofdlijnen in gebiedsspecifieke waarden en omgangsvormen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de
reeds bestaande plannen. Door deze bundeling en
verheldering van informatie wordt een praktisch
hanteerbaar toetsings- en ontwikkelingskader nagestreefd. De ‘Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie’ vormt
eveneens een belangrijke basis. Hierin staan de
kernkwaliteiten: Waterlinie + onderliggend landschap
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Kwaliteitstoets

initiatief niet per definitie ‘goed’ of ‘fout’, maar is de

Ruimtelijke initiatieven worden met een open, nieuws-

kwaliteit mede afhankelijk van het ontwerp. Het is

gierige houding benaderd; een duurzame ontwikkeling is

cruciaal om maatwerk in planbegeleiding en toetsing te

immers noodzakelijk voor het behoud van de linie. De

leveren.

initiatieven zullen door de samenwerkende overheden

In de bestemmingsplanregels wordt het proces van

worden begeleid en getoetst. Om dit inzichtelijk te

planbeoordeling nader omschreven. Een planologische

maken wordt van initiatiefnemers een goed inzicht in de

zonering van het Nationaal Landschap is hierbij een

ruimtelijke plannen (beeldkwaliteitplan) verwacht.

hulpmiddel. Er worden een kernzone, inundatiekommen,

Deze kwaliteitstoets is noodzakelijk omdat het ondoenlijk

accessen en verdichtingsvelden onderscheiden. Door de

is - en ongewenst is - om vooraf gedetailleerd aan te

planologische zonering te koppelen aan de kenmerkende

geven wat wel en wat niet mogelijk is. Daarnaast is een

Waterlinieopbouw wordt de eigenheid van de Linie
geborgd. En dit begrippenkader is een logische doorvertaling van de terminologie van Panorama Krayenhoff. Het
is herkenbaar en herleidbaar.

planologische zonering
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1.5 Leeswijzer
In het voorliggende deel van het Handboek
Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie - Deel I
Nationaal Landschap - vindt u de achtergronden, het
beleid, de kernkwaliteiten en de gewenste omgangsvormen voor de Waterlinie als geheel.
De regionale uitwerking van de kernkwaliteiten vindt u
in Deel II. Dit tweede deel bestaat uit vijf boekjes,
onderverdeeld in regionale militair-historische en
landschappelijke ensembles:
- inundatiekom Culemborgerwaard
- inundatiekom Tielerwaard
- inundatiekom Bommelerwaard
- inundatiekom Land van Altena
- Fort Pannerden & Inundatiekanaal Tiel
In de regionale uitwerkingen komen zowel de kwaliteiten
van het militair-historisch systeem aan bod, als ook de
kwaliteiten van het onderliggend landschap.
Meer informatie over het gebruikte kaartmateriaal kunt
u vinden in de Waterlinie Atlas. Hierin is de opbouw van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie nauwkeurig opgetekend
en verklaard.
Meer informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie
kunt u vinden op www.hollandsewaterlinie.nl
Zoekt u nadere informatie over het gemeentelijk beleid
dan kunt u de website van de betreffende gemeente
bezoeken.
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2. Waar historie inspireert
2.1 Nationaal geheugen
Met de groeiende mondialisering, groeit ook de behoefte
aan een regionale identiteit. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie staat voor een typische Nederlandse manier
van landsverdediging, in haar betekenis vergelijkbaar
met de Chinese Muur of de Muur van Hadrianus in
Engeland. Het systeem van inundatie heeft zich
bewezen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is er een
afschrikwekkende werking vanuit gegaan. Hoewel er
nooit fysiek vijandelijke legers in zijn vastgelopen, vormt
de Nieuwe Hollandse Waterlinie dus een sterk staaltje
Nederlandse verdedigingstaktiek en ingenieurskunst
ineen. Een verschil met de buitenlandse evenknieën is
dat die als afschrikwekkende verdedigingswallen in het
landschap lagen, terwijl de Waterlinie zo verborgen als
mogelijk is aangelegd. Toch is de ambitie om ook de
Waterlinie in het landschap herkenbaar te maken - subtiel - op passende wijze, met eigentijds gebruik. Dat
biedt de beste garanties tegen maatschappelijke
onachtzaamheid en natuurlijke overwoekering. Het
verleden blijft zo ook voor toekomstige generaties
levend.

behoud van historie door eigentijdse ontwikkeling
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2.2 Het verhaal van de Waterlinie

beschermden de inundatiesluzen. De aanbevelingen die

De basis voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd

hij deed, vormden het concept voor wat later de Nieuwe

gelegd in de Franse tijd, in 1797, door de directeur der

Hollandse Waterlinie zou gaan worden.

Hollandse Fortificatiën C.R.T. Krayenhoff. In zijn ‘Memorie

In 1811 werden de plannen door keizer Napoleon

betreffende de eerste of capitale Waterlinie’ beschrijft

goedgekeurd: ‘La ligne de Naarden à Gorcum doit donc

Krayenhoff gedetailleerd hoe de oude Hollandse

être considerée comme la vraie ligne de l’Empire’. Mede

Waterlinie er toen voor stond en geeft hij aan hoe deze

vanwege militaire en politieke ontwikkelingen werd het

verbeterd zou moeten worden. Tevens bepleit hij een

plan echter niet verder uitgewerkt.

oostwaartse verlegging van de linie om de stad Utrecht

Na het vertrek van de Fransen, bij de aanloop tot het

er binnen te brengen, beschermd door een aaneenscha-

nieuwe Koninkrijk der Nederlanden in het najaar van

keling van voorposten. Niet alleen omdat Utrecht een

1814, diende Krayenhoff opnieuw een nota in waarin zijn

belangrijke garnizoensstad was, maar vooral om te

voorstellen uit 1797 en 1811 werden geactualiseerd.

voorkomen dat de vijand de waterhindernis via de stad

Daarop besloot Koning Willem I in het voorjaar van 1815

eenvoudig zou kunnen aftappen. Deze voorposten

tot de aanleg van een nieuwe waterlinie, toen nog
Utrechtse Linie genoemd. De militaire en waterstaatskundige werken voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zouden het grootste en duurste infrastructurele project
worden dat ooit in Nederland is uitgevoerd.
Verbonden met het landschap
De locatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is
onlosmakelijk verbonden met het natte landschap. In dit
lage deel van Nederland heeft de mens eeuwenlang
gestreden tegen het water om het landschap bruikbaar
te maken. Nu werd het water benut als een sterke
verdedigende kracht. De veengebieden ten noorden van
Utrecht werden ingezet als inundatievlakten, met de
zandige stuwwal van het Gooi als oostelijke begrenzing.
Vanaf Utrecht tot aan de Lek werd de Waterlinie in het
rivierenlandschap gebouwd, waarbij de lage komgronden
geïnundeerd konden worden. Vanaf de Lek tot en met
het Land van Altena werd de Nieuwe Hollandse
Waterlinie op de scheidingslijn van het Hollandveen en
de rivierkleigronden aangelegd. Hier waren grote polders
die geïnundeerd konden worden.
Cornelis Krayenhoff
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Inundaties en verdedigingswerken
Evenals de oude Hollandse Waterlinie steunde de Nieuwe
op uitgebreide - maar nu beter beheersbare - inundaties.
Daarbij sloten forten en batterijen de inlaatpunten, de
sluizen, af en beschermden ze de niet te inunderen
terreinstroken en andere accessen. Samen met Jan
Blanken, inspecteur-generaal van Waterstaat, ontwikkelde Krayenhoff als inspecteur-generaal der Fortificaties
de ‘natte’ plannen voor de Nieuwe Waterlinie en werd er
opdracht gegeven aan majoor-ingenieur Willem
Offerhaus voor de bouw van een fortenkring rondom
Utrecht. Tot aan Nieuwersluis werd het tracé van de
oude Hollandse Waterlinie langs de Vecht aangehouden,
tot enkele kilometers ten noorden van de stad Utrecht.
Daar moest de linie oostelijk om de stad heen buigen,
om vervolgens langs de Vaartse Rijn verder te gaan tot
aan de sluizen van Vreeswijk aan de Lek. Voorts sloot de
nieuwe waterlinie aan op het zuidelijk tracé, dat in 1787
was verplaatst naar de Diefdijk en de Linge.

Jan Blanken

Er dienden vijf zogenaamde ‘inundatiekommen’ te
komen, met op de accessen permanente verdedigingswerken. Op een zestal cruciale plekken werden door
Blanken ontworpen waaiersluizen gebouwd. Deze sluizen
waren ideaal voor militaire inundaties, omdat die zelfs
tegen hoog water in geopend konden worden. Uit de
periode 1815-1817 stammen de waaiersluizen bij Werk
aan het Spoel, Asperen en Gorinchem.
De inrichting van een optimaal inundatiestelsel en de
aanleg van de onmisbare permanente verdedigingswerken duurden, met onderbrekingen, van 1815 tot 1886.
Dat de realisatie van de nieuwe waterlinie zoveel tijd
kostte had alles te maken met de internationale politieke
en militair-technische ontwikkelingen en de ingrijpende
infrastructurele en waterstaatkundige veranderingen
waaiersluis
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gedurende de 19de eeuw.
De ontwikkelingen in de Frans-Duitse Oorlog in 18701871, de uitvinding van de brisantgranaat en de aanleg
van spoorwegen en kanalen dwars door de linie waren
allemaal van invloed op de organisatie en infrastructuur
van de Nederlandse hoofddefensielinie.
inundatie bij de Papsluis in het Land van Altena
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Bouwfasen

Op de hoog gelegen - en dus niet te inunderen -

Er zijn in de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse

Houtense Vlakte werden vier lunetten gebouwd. Deze

Waterlinie zes bouwfasen te onderscheiden.

V-vormige versterkingen werden voorzien van zware
bakstenen bekledingsmuren. Ten zuiden van Utrecht

Eerste bouwfase 1815-1826

bouwde men ter bescherming van de inundatiesluizen

In de eerste bouwfase werd op de kwetsbare accessen

forten bij Jutphaas, Vreeswijk en Culemborg.

rondom Utrecht een vijftal forten gebouwd. Deze
eenvoudige werken bestonden uit aarden omwallingen,
die precies in het hart van de te beveiligen weg of kade
waren gelegen. De forten werden omgeven door een
gracht en op de hoofdwal was de opstelplaats voor het
geschut. De vorm en de omvang van de forten werden
bepaald door de breedte van het acces en de ligging van
de inundatiemiddelen.

vesting Gorinchem
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Tweede bouwfase 1841-1864
Onder leiding van genieofficier Merkes van Gendt
verrezen bij de rivieraccessen van de Vecht, Lek, Linge
en Waal de forten met bomvrije geschutstorens. In
diezelfde periode kregen veel kleinere werken van de
linie ‘bomvrije’ gebouwen, onder andere in de vorm van
vierkante wachthuizen binnen de redoutes, de schansen.
Een aantal versterkingen in het Vechtplassengebied, die
nog uit de Franse tijd dateerden, werden vervangen door

oorspronkelijke toren Fort bij Honswijk

eenvoudige forten of redoutes.

kaart Memorie van Verdediging Fort bij Asperen en Wapenplaats: het Linge-acces
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Derde bouwfase 1867-1872

‘contrescarp’ aangebracht, een halfrondgaande aanaar-

Kolonel Kromhout kreeg de taak om de organisatie van

ding van een dik kleipakket of een gemetselde en

de Waterlinie beter te structureren. Er waren veel te

aangeaarde galerij, die los stond van de toren en daar in

weinig bomvrije onderkomens voor manschappen en

een ruime halve-cirkelvorm omheen lag. Ook veel

bomvrije magazijnen voor munitie. Bovendien bleken de

andere bomvrije wachthuizen kregen een stevige aarden

zware muren van de hoge torenforten lang niet zo

dekking. Deze derde bouwperiode volgde na de

‘bomvrij’ als ze heetten te zijn. Maar ook de nieuwe en

uitvindingen rond 1860 van geschut met een zogenaam-

verbeterde bomvrije forten bleken kort na oplevering al

de getrokken loop, dat verder dragend en nauwkeuriger

weer verouderd. In de daarop volgende jaren werden de

was. Door de toegenomen reikwijdte werden vooruitge-

kwetsbare torens daarom beveiligd. Om de torens tegen

schoven posten aangelegd. Ook de ontwikkeling van de

directe treffers te verdedigen werd een zogenaamde

spoorwegen speelde hierbij een rol.
Vierde bouwfase 1871-1886
In 1874 diende de minister van Oorlog de Vestingwet in.
Deze kende prioriteit toe aan de verbetering van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Binnen acht jaar moesten
de nieuwe werkzaamheden worden verwezenlijkt. De
Waterlinie was nog maar amper ingericht volgens de
laatste eisen van een grote defensieve kracht of in 1885
werd de brisantgranaat ingevoerd. Tegen dit explosieve
projectiel was geen fort bestand. Op slag waren de
forten weer verouderd en dus onbruikbaar.
Om de trefkans te voorkomen moesten manschappen en
geschut worden gespreid in het linielandschap. De forten
vervulden nog wel een rol als stormvrij infanteriesteunpunt. Sindsdien speelde ‘maskering’, ofwel camouflage,
door beplantingen op en bij de forten een rol.
In deze periode werden op veel forten behalve fortwachterswoningen ook houten genie- en artillerieloodsen
gebouwd om het materiaal in vredestijd vochtvrij te
stallen. Bovendien verrezen er toch ook van noord tot
zuid nieuwe forten en batterijen in de Linie om een
aaneengesloten snoer van steunpunten op een bepaalde
afstand van elkaar te realiseren.

kaart Memorie van Verdediging Fort bij Everdingen
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detail opstelling geschut

loopgraaf mobilisatie Wereld Oorlog I

batterijen en detail opstelling geschut
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Vijfde bouwfase 1900 / 1914-1918

Tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de

Aan het einde van de negentiende eeuw kwam de

mobilisatie afgekondigd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie

fortenbouw tot stilstand. Het nut en de kracht van de

werd in staat van verdediging gebracht en de inundaties

kostenverslindende en snel verouderende forten van de

werden gesteld op het voorbereidingspeil. In tegenstel-

Waterlinie stonden ter discussie. Het accent werd verlegd

ling tot de gebrekkige mobilisatie van 1870 liep het deze

van de zogenaamde ‘dode weermiddelen’ naar de

keer voorspoedig. De forten van de Waterlinie konden

levende, mobiele strijdkrachten die verspreid in

volledig worden bemand en de veldtroepen werden in

veldversterkingen in de Linie zouden moeten opereren

infanteriestellingen in loopgraven tussen de forten en

om een stormaanval met de nieuwste wapens te

voor de inundaties geplaatst.

weerstaan.

kazemat en loopgraaf 1939-1940
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Zesde bouwfase 1939-1940
inundatie Poederoijen

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd met
man en macht aan de verdedigingslinies gewerkt. De
bewapening was ouderwets en gering, maar het was
inmiddels te laat om alsnog moderne wapens aan te
schaffen. Eind augustus 1939 mobiliseerde het
Nederlandse leger opnieuw. Opnieuw werden diverse
veldversterkingen aangelegd voor artillerie, infanterie en
munitieopslag. Er werden honderden groepsschuilplaatsen gebouwd en vele mitrailleurkazematten. Op de forten
verrezen de moderne golfplaten romneyloodsen en
nissenhutten voor diverse doeleinden.

mobilisatie omgeving Fort bij Everdingen
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Nadagen van de Waterlinie

Maar ook aan het gebruik van de Waterlinie voor andere

Na de Tweede Wereldoorlog had de Nieuwe Hollandse

militaire doeleinden kwam een einde. De linie was niet

Waterlinie als defensielinie afgedaan. De verdediging van

langer nuttig voor Defensie, maar een last geworden.

ons land ging na 1949 onderdeel uitmaken van een

Forten kwamen leeg te staan, raakten in verval. De

bredere NAVO-strategie. Daarbij werd gekozen om de

natuur nam bezit van de linie waardoor tegenwoordig

verdediging naar het oosten te leggen. In eerste

veel oude bouwwerken een paradijs voor vleermuizen

instantie liep de internationale hoofdverdedigingslinie

zijn. Ook burgers zagen kansen; forten werden

van West-Europa langs de Rijn en de IJssel. Na toetre-

bewoond, soms gekraakt en de ondernemende pioniers

ding van West-Duitsland tot de NAVO werd deze lijn

zagen vooral ook kansen voor nieuwe bestemmingen. Zo

verder oostwaarts geschoven naar de Elbe.

zag de Stichting Fort Asperen als één van de eersten de

Nadat de waterlinie geen verdedigingsfunctie meer had,

potenties van het fort en startte het initiatief Kunstfort

hebben de forten alle mogelijke bestemmingen gekend.

Asperen wat tot vandaag de dag een gerenommeerd

Aanvankelijk kregen de meesten forten een andere

kunstprogramma biedt. Dit soort initiatieven houdt de

militaire bestemming, veelal als opslagplaats van

Waterlinie in stand en maakt de unieke historie beleef-

munitie. Enkele forten paste men in de jaren zestig aan

baar voor de maatschappij.

als mobilisatiecomplex.

bezoek van prins Bernard aan Fort bij Honswijk in 1961
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Ook het landschap in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

bouwen aan een nieuwe toekomst om de unieke

veranderde. Met het beëindigen van de Kringenwet is er

historische waarden te behouden door een brede

in de loop der jaren gebouwd binnen de schootsvelden

maatschappelijke herbestemming. Inmiddels, in 2015,

van de forten. Naoorlogse ruilverkavelingen en infra-

hebben veel forten een nieuwe bestemming gevonden -

structurele werken hebben de historische landschappe-

toeristisch-recreatief, museaal, ecologisch - historische

lijke context van de linie veranderd en deels ook sporen

gebouwen en inundatiewerken zijn gerestaureerd,

uitgewist.

recreatieve netwerken verbinden de forten onderling en
met het landschap. Het proces van herbestemming,

Zevende bouwfase: vanaf 2004 naar de toekomst

herinrichting en duurzaam beheren van de Nieuwe

De historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt

Hollandse Waterlinie zal nog enige jaren doorgaan.

vaak omschreven in zes bouwfasen. Met Panorama

Hierbij zal het initiatief steeds verder verschuiven van de

Krayenhoff is de zevende bouwfase ingegaan: het

overheid naar maatschappelijke partijen. De Waterlinie
wordt van de burgers!

voorbeelden van eigentijdse ontwikkeling van de Waterlinie
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3. Kernkwaliteiten
3.1 Kernkwaliteiten Nationaal Landschap
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is erfgoed met een
uitzonderlijke universele waarde. Om deze waarde te
beschermen heeft het rijk de kernkwaliteiten vastgelegd
(Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (BARRO,
Staatsblad, jaargang 2011, nr. 391, 22 augustus 2011).
De kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn:
- het unieke, in samenhang met het landschap 		
ontworpen negentiende en twintigste-eeuwse 		
hydrologische en militaire verdedigingssysteem,
bestaande uit:
- inundatiegebieden
- zone met verdedigingswerken als forten, batterijen,
		 lunetten, betonnen mitrailleurkazematten en groeps		 schuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving;
- voormalige schootsvelden (visueel open) en 		
		 Verboden Kringen (merendeels onbebouwd gebied)
		 rondom de forten;
- waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten,
		 duikers en dijken functionerend in samenhang met
		 verdedigingswerken en inundatiegebieden;
- overige elementen als beschutte wegen, (resten
		 van) loopgraven en tankgrachten;
- de landschappelijke inpassing en camouflage van de
		 voormalige militaire objecten;
- de historische vestingstructuur van de vesting
		 -steden Muiden, Weesp, Naarden, Nieuwersluis,
		 Gorinchem en Woudrichem;
- grote openheid;
- groen en overwegend rustig karakter.

karakter
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3.2 Unesco

They are both part of a continuum of earlier defensive

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat - in de periode van

measures and were later to influence certain portions of

het schrijven van deze nota - op de voorlopige lijst van

the construction immediately before and after World War

Unesco werelderfgoed. Unesco omschrijft de waarden als

II.

volgt:

Criterion iv: The forts are outstanding examples of an
extensive, integrated defence system of the modern

“The Nieuwe Hollandse Waterlinie is a military defence

period which has survived intact and well conserved

line that marked the administrative and economic heart

since its creation in the late 19th century.

of the Netherlands - Fort Holland. It was designed to

Criterion v: The Nieuwe Hollandse Waterlinie represents

keep out invaders by the controlled flooding of a chain of

the skill of the Netherlands in water management and its

inundation fields to a depth of up to a metre. The

practical application in the defence of the nation.

inundation line was laid in the 19th and 20th centuries
and runs from Fort Naarden to Fort Steurgat in the

Statements of authenticity and/or integrity

Biesbosch. The line consists of a system of waterworks

The cultural value of the Nieuwe Hollandse Waterlinie (as

and over 1,000 forts, casemates, sluices and wooden

an illustration of Dutch water management) is expressed

houses. The Nieuwe Hollandse Waterlinie is one of the

through extant portions of the system, most of which is

largest projects ever undertaken in the Netherlands. The

still intact.

fields of fire and inundation basins around the forts

The Nieuwe Hollandse Waterlinie and the Stelling van

consist mainly of open land, since the Strategic Defences

Amsterdam formed the line of defence of Fort Holland,

Act (Kringenwet) of 1853, which was only repealed in

the western conurbation now known as the Randstad.

1963, prohibited any building on such designated areas

The addition of the Inundation Line to the World Heritage

until 1963. The Nieuwe Hollandse Waterlinie links up

site of the Stelling van Amsterdam would enhance the

with, and is an extension of, the Stelling van

value of both properties and improve the opportunities

Amsterdam, which already has World Heritage status.

for conservation. The site would then comprise all the
elements of the Fort Holland defence line.

Justification of Outstanding Universal Value
The Nieuwe Hollandse Waterlinie is of exceptional

Comparison with other similar properties

significance through its extensiveness, the fact that it

The Nieuwe Hollandse Waterlinie and the Stelling van

uses a specialised system of waterworks, and the

Amsterdam partially overlap, use the same inundation

pristine character of the fortifications.

system and were designed with the aim of defending the

Criterion ii: The Nieuwe Hollandse Waterlinie and the

same area of land (the present-day Randstad).

Stelling van Amsterdam are exceptional examples of an

The former Grebbelinie, the defence line that extended

Hadrian’s Wall;

extensive, integrated European defence system of the

from the Lower Rhine to the IJsselmeer, is a comparable

Unesco werelderfgoed

modern period which has survived intact and well

site. Until 1951, the Grebbelinie functioned as a forward

- lint door het landschap

conserved since their creation in the late 19th century.

defence line of the Nieuwe Hollandse Waterlinie.”
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3.3 Ontwikkelingsperspectief

Kwaliteitsbeleid

Het doel van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse

Het beleid voor de Waterlinie is kwaliteitsbeleid. Het richt

Waterlinie is de Waterlinie als onderdeel van het

zich op het behoud en de ontwikkeling van de kernkwali-

Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed tot een

teiten. Het gaat daarbij om ontwerp- en inrichtingsprinci-

herkenbare ruimtelijke eenheid te maken en duurzaam

pes - een passende omgang met de kernkwaliteiten - en

in stand te houden. Voor een duurzame toekomst is het

in wezen niet over planologische bestemmingen

samengaan met eigentijdse functies cruciaal: ‘behoud

(functies). Meerdere vormen van ruimtegebruik kunnen

door ontwikkeling’ is het credo.

immers passen bij een bepaalde locatie in de Waterlinie.
Zo kan bijvoorbeeld landbouw bijdragen aan een open

Balanceren tussen bescherming en ontwikkeling

schootsveld, maar waterberging ook. Het gaat erom hoe

Instandhouding van het werelderfgoed is onlosmakelijk

de plek ontworpen en in stand gehouden wordt. Het is

verbonden met het toelaten van ontwikkelingen. Dat is

daarom van belang dat er ontwerpruimte is om te komen

een delicate balans, die enkel gevonden kan worden

tot maatwerkoplossingen voor de gewenste kwaliteitsim-

door de kernkwaliteiten van de Waterlinie centraal te

puls en duurzame instandhouding.

stellen.
Omwille van de bescherming van de kernkwaliteiten is
een terughoudende planologische benadering wat betreft
initiatieven met een verdichtend en verstedelijkend
effect op het landschap noodzakelijk. Bij de beoordeling
van ruimtelijke initiatieven is de grondhouding ‘Nee,
tenzij...’. De boodschap is: ‘Pas op, u bevindt zich in de
Waterlinie. Zorgvuldigheid is geboden!’
Toch zullen ruimtelijke initiatieven met een open,
nieuwsgierige houding positief benaderd worden:
eigentijdse functies geven de Waterlinie nieuw leven. Het
zijn de noodzakelijke economische dragers voor een
duurzame instandhouding van de kernkwaliteiten. Het is
daarbij van belang dat de ruimtelijke ingrepen zorgvuldig
worden ontworpen en ingepast in de karakteristieken
van de Waterlinie en de topografie van het onderliggende
landschap.

Geofort: behoud door ontwikkeling
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Deze zonering vormt een belangrijke basis voor de
juridische regels (zie bestemmingsregels voor de
dubbelbestemming- waarde Nieuwe Hollandse
Waterlinie). In het volgende hoofdstuk wordt per zone
aangegeven wat het ontwikkelingsprespectief op
hoofdlijnen is. Meer specifiek komt dit in Deel II, in de
regionale uitwerking, aan bod.

onderliggend landschap + Nieuwe Hollandse Waterlinie + planologische zonering

Om de kwaliteitsborging constructief, consistent en
navolgbaar te maken is de kenmerkende historisch-ruimtelijke opbouw van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vertaald in een planologische zonering: iedere zone heeft
eigen karakteristieken, eigen mogelijkheden voor
ontwikkeling en daarbij horende omgangsvormen. De
zones zijn:
- de inundatiekommen;
- de accessen;
- de kernzone;
- en de verdichtingsvelden.
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3.4 Omgangsvormen

Belangrijke essenties bij de omgang met de Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een vooruitstre-

zijn:

vende houding waarbij van de vele eigenaren, exploitan-

- nieuwe stap in de geschiedenis

ten, overheden en adviseurs wordt verwacht dat ze de

- tussen restauratie en vernieuwing

transformatie van de Waterlinie zorgvuldig benaderen.

- ode aan het landschap

Veel is mogelijk; het gaat om een gepaste omgang met

- herkenbaar, beleefbaar en begaanbaar

de kernkwaliteiten.

en de balans tussen zichtbaarheid en camouflage

Maar wat zijn ‘gepaste omgangsvormen’ voor de

- samenhang tussen objecten, lijnen en vlakken

Waterlinie? Eens is de Linie aangelegd onder strakke

- Waterlinieprofiel

regie van het Ministerie van Oorlog. Forten werden

- respect voor de eigenheid

zorgvuldig door de Staat uitgetekend, inundaties en open
schootsvelden werden bij wet geregeld en zo’n 1000
groepsschuilplaatsen en kazematten werden op uniforme
wijze gebouwd. Een ruime eeuw van militaire bouwkunst
heeft een stevige blauwdruk op het Nederlandse
landschap neergelegd. Een herkenbare eenheid waarop
voortgebouwd moet worden. De tijd van een blauwdruk
is echter voorbij. Het 19de eeuwse militaire systeem
heeft zijn oorspronkelijke functie definitief verloren.
Nieuwe vormen van gebruik - heel divers en publiek
toegankelijk - geven de Linie een nieuwe culturele
betekenis, maar vragen ook om een andere aanpak. Voor
deze fase in de geschiedenis ligt er dan ook geen
blauwdruk met bestekstekeningen voor 85 kilometer
landschap. Per locatie, per opgave, met een breed scala
aan betrokkenen, moet elke keer weer een standpunt
bepaald worden. Met maatwerk en creativiteit moet
gezocht worden naar de best haalbare en passende
oplossing. Er zijn daarom geen pasklare ontwerpen die
gebruikt moeten worden, maar er is wel degelijk een
aantal omgangsvormen - op essenties - te benoemen.
Deze zijn mede gebaseerd op inmiddels 10 jaar ervaring
met de uitvoering in het Waterlinielandschap. De
omgangsvormen geven houvast aan ontwikkelaars en
zullen bij plantoetsing een belangrijke rol spelen.
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Nieuwe stap in de geschiedenis
De maatschappelijke openstelling van de Waterlinie is,
na bijna twee eeuwen militair functioneren, een
wezenlijk nieuwe stap in de geschiedenis. Nieuw gebruik,
gericht op het duurzaam voortbestaan van de linie,
brengt nieuwe vormen met zich mee. Dit betekent dat
een zichtbaar eigentijdse toevoeging te rechtvaardigen is
- zelfs meerwaarde kan hebben - mits het met respect
voor de historische identiteit gebeurt. In hoeverre een
nieuwe functie zich moet voegen of verzelfstandigen ten
opzichte van het historisch ensemble is afhankelijk van

eigentijdse herinrichting Werk aan het Spoel

de situatie: het is balanceren tussen het historisch
verhaal en het eigen verhaal van het nieuwe gebruik.
Tussen restauratie en vernieuwing
De nieuwe stap in de geschiedenis is gericht op
duurzaam voortbestaan. De historische onderdelen
moeten behouden blijven voor de toekomst, maar
restauratie is geen doel op zich. Er zijn vele ontwerpbevermaatschappelijking Nieuwe Hollandse Waterlinie

naderingen in de bandbreedte tussen restauratie en
vernieuwing mogelijk. Dat hangt af van het object, de
waardering en de visie op het toekomstig gebruik.
Het militaire verleden is een belangrijke inspiratiebron
voor nieuwe inrichtingsopgaven. Het betekent echter niet
dat het landschapsbeeld ten tijde van de Waterlinie
geheel gereconstrueerd gaat worden. Het gaat om het
zichtbaar maken van de essenties, gericht op een
duurzame toekomst.
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Herkenbaar, beleefbaar en begaanbaar
en de balans tussen zichtbaarheid en camouflage
Het is voor het duurzaam voortbestaan belangrijk dat
ingrepen in de Waterlinie bijdragen aan een betere
herkenbaarheid, beleefbaarheid en toegankelijkheid.
Onbekend maakt onbemind. Het is daarbij wel van
belang te zoeken naar het juiste evenwicht tussen
nieuwe zichtbaarheid en historische camouflage van de
verdedigingswerken. Zo was de militaire functie van
forten, groepsschuilplaatsen en kazematten gebaat bij
een verborgen ligging; met de maatschappelijke
openstelling is de Waterlinie gebaat bij zichtbaarheid.
Maar wel subtiel. De Waterlinie moet wel een ‘landschap
met een geheim’ blijven dat ontdekt kan worden; ook
dat is een kernkwaliteit. De balans tussen zichtbaarheid
en camouflage moet per plek en opgave gezocht worden.
het typisch Hollands landschap was al aanwezig en vormde een natuurlijke basis voor inundatie

Ode aan het landschap
De Waterlinie is vooral een ode aan Nederland. De
Waterlinie is gebonden aan de plek; onlosmakelijk
verbonden met het landschap. De lage, natte polders
door het midden van Nederland vormden een vanzelfsprekende basis voor de aanleg van het inundatiestelsel.
Het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kent
daarom niet alleen militaire kenmerken, maar ook de
karakteristieken van veel oudere ontginningen van de
polders met dijken, kaden, weteringen, waterwerken en
occupatiepatronen. Nieuwe ingrepen moeten daarom
niet enkel reageren op de militaire kenmerken, maar
moeten zich ook voegen naar de karakteristieken van
het onderliggend landschap. De regionale uitwerking van
de kernkwaliteiten helpt hierbij.
landschappelijk silhouet Fort bij de Nieuwe Steeg
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Samenhang tussen objecten, lijnen en vlakken
Het gaat bij het duurzaam voortbestaan van de
Waterlinie om het totale ensemble van objecten, lijnen
en vlakken. De Waterlinie is een 85 kilometer lang
samenhangend ensemble. De relatie met het landschap
is daarbij van unieke betekenis. Behoud en versterken
van de samenhang is van groot belang.

functioneel, sober, stoer en ongepolijst

Waterlinieprofiel
Ruimtelijke ingrepen dragen bij aan realisatie van het

Respect voor de eigenheid

‘Waterlinieprofiel’. Een herkenbare ruimtelijke opbouw

De Waterlinie moet vooral blijven uitstralen dat het een

met een verdichte veilige zijde, de structurerende

utilitair bouwwerk is. Nieuwe toevoegingen zijn functio-

hoofdverdedigingslijn, met een natte voet en open

neel, sober, stoer, ongepolijst en hebben een gepaste

velden aan de inundatiezijde. Dit profiel is geen

terughoudend richting de historische onderdelen.

blauwdruk, maar geeft de essenties van de gewenste

Terughoudendheid met eigenzinnige, dominante

ruimtelijke opbouw weer.

verbijzonderingen is gewenst. De eigen geschiedenis met
de sterke vorm biedt vaak al meer dan voldoende
aanknopingspunten.
‘Less is more’ is vaak een passende ontwerphouding, ook
in de Waterlinie. Gebruik van eenvoudige vormen en
materialen is te verkiezen boven het maken van
complexe, uitbundige creaties. Ook in het kader van de
gewenste informatievoorziening is terughoudendheid
gepast. Goedbedoelde inspanningen kunnen leiden tot
een oerwoud aan bordjes en ‘dingetjes’, waarachter de
schoonheid verdwijnt en een deel van de mystiek van de
linie verdwijnt. Nieuwe (digitale) technieken kunnen
helpen bij het ontsluiten van de schat aan informatie,
zonder de ruimte en eigenheid te belasten.
Ook een passende dimensionering van routes en
voorzieningen vraagt aandacht. Op basis van richtlijnen
en normen bestaat de neiging overmaat en overdaad
aan te brengen. Een eenvoudige plank over een sloot is
vaak wel zo passend (en avontuurlijk) als een brede brug
met gesloten relingen...

ensemble van punten, lijnen en vlakken
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4. Ruimtelijke essenties
Hoofdstuk drie beschrijft de kernkwaliteiten, het
ontwikkelingsperspectief en de omgangsvormen vanuit
het geheel bezien. Dit hoofdstuk gaat in op de Waterlinie
in zijn essentiële ruimtelijke onderdelen aan de hand van
de zonering van inundatiekommen, accessen, kernzone
met militair verdedigingsstelsel en verdichtingsvelden.
Bescherming en ontwikkeling op hoofdlijnen
Per zone wordt hier het Waterliniebeleid omschreven en
wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de borging van de
kernkwaliteiten zich verhoudt tot de ontwikkelingsmogelijkheden van verschillende functies.
Het is goed om te beseffen dat het hierbij gaat om het
perspectief vanuit de Waterlinie. Vanzelfsprekend geldt
dat andere beleidskaders mede bepalend zijn bij het al
dan niet toestaan van een nieuwe ontwikkeling.
Tevens is het zo dat een kwaliteitsbeoordeling vanuit de
Waterlinie een advies is aan het bevoegd gezag. Het is
aan bestuurders om besluiten te nemen, waarbij alle
maatschappelijke belangen worden afgewogen.

Geofort in de openheid van de Verboden Kringen
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4.1 Inundatiekommen
De voormalige inundatiekommen zijn de essentie van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en tegelijkertijd het
kwetsbaarst omdat ze gedurende 150 jaar slechts een
virtueel bestaan leiden; een ‘geheim wapen’ onzichtbaar
geprojecteerd over de eigendommen van vooral boeren.
De kenmerken van het militair-historisch functioneren
van deze voormalige inundatiekommen uiten zich vooral
in de vorm van de waterwerken; de inundatiesluizen, de
inlaatkanalen en de vele kleine sluizen, dammen en
coupures. En - door de vanzelfsprekendheid militair
onopvallend - het onderliggend landschap. De lage, natte
polders met veel oudere kadestructuren zijn de
werkelijke essentie, de basis, van de watermachine van
de Waterlinie. Behoud van het natuurlijk reliëf en de
bedijkte randen van de kommen is dan ook essentieel,
evenals de beleefbaarheid van het natte karakter van de
ondergrond.
De kernkwaliteiten openheid, groen en rustig karakter
zijn bij uitstek verbonden aan de inundatiekommen. Ook
duisternis is een kwaliteit verbonden aan deze landelijke
gebieden. Nieuwe ontwikkelingen moeten deze kwaliteiten respecteren en waar mogelijk versterken. Hierbij is
het van belang het begrip ‘openheid’ nader uit te
werken. Dit gebeurt in de regionale uitwerking in Deel II.
De inundatiekommen zijn immers niet overal grootschalig open van karakter. Het bevat ook besloten en
kleinschalige landschappen, maar ook deze zijn
waardevol omwille van het groene, landelijke en rustige
karakter.

kenmerken inundatiekommen

inundatiekommen samengesteld uit dijken, kaden en natuurlijke reliëfranden
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Ontwikkelingsperspectief
Voor het ruimtegebruik van de inundatiekommen kan op
hoofdlijnen gezegd worden dat grondgebonden agrarische activiteit, natuur, waterbeheer en extensieve
openluchtrecreatie passend zijn. Het is bij de ontwikkeling van de functie van belang dat de nieuwe inrichting
past bij de kernkwaliteiten van de Waterlinie en het
onderliggend landschap.
Vanuit Waterlinieperspectief is uitbreiding op bestaande
agrarische erven goed denkbaar, mits het erf en de
gebouwen op gebiedseigen wijze worden gerealiseerd.
Dit is maatwerk per locatie. In deel II van dit handboek
wordt per regio het gebiedseigen karakter nader
omschreven.
Het vestigen van nieuwe agrarische erven in open
landschap zal kritischer worden bezien vanuit de
kernkwaliteiten. Dit leidt immers tot verdichting. Toch is

De kernkwaliteiten van de Waterlinie lenen zich

nieuwvestiging vanuit Waterlinieperspectief - buiten de

uitstekend voor extensieve openluchtrecreatie.

kernzone - denkbaar, mits goed gemotiveerd, op een

Verbeteren van de toegankelijkheid van de Waterlinie

passende locatie en met een inrichting passend bij het

voor fietsers en wandelaars is van belang om het

landschap. Een nieuw erf is niet per definitie een

historisch erfgoed te verankeren ‘in de hoofden en de

aantasting van de kernkwaliteiten, maar dat is sterk

harten’.

afhankelijk van de locatie en uitwerking.

Verstedelijkende ontwikkelingen zoals nieuwe bedrijven-

Ontwikkelingen voor natuur- en waterbeheer voegen zich

terreinen, woningbouw en glastuinbouw staan op

prima naar het karakter van de Waterlinie en zijn in

gespannen voet met de kernkwaliteiten van de

potentie waardevol voor de versterking van het groene,

Waterlinie. Dergelijke aantastingen zouden voorkomen

natte karakter en de Liniebeleving. Het is hierbij wel van

moeten worden. Maar mocht omwille van groot

belang dat de herinrichting van het landschap wordt

maatschappelijk belang toch besloten worden tot een

afgestemd op de militair-historische kenmerken, de

stedelijke ingreep, dan moet er een kwalitatief hoog-

openheid en de kenmerken van het onderliggende

waardig ruimtelijk ontwerp gemaakt worden om te

landschap.

zorgen voor een goede inpassing. Het ruimtelijk ontwerp
heeft dan als uitdaging om te zorgen voor een passende
afstemming op de kernwaarden van de Waterlinie en van
het onderliggend landschap en dat in balans met de
karakteristieken van de eigentijdse ingreep. Voor reeds
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bestaande stedelijke gebieden en bedrijventerreinen is
het streven deze af te ronden met een kwalitatieve
inpassing in het Waterlinielandschap. Transformaties van
verdichte gebieden (bijvoorbeeld omvorming van
bedrijventerreinen naar nieuwe woonlandschappen) zijn
mogelijk, mits deze leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsimpuls van het terrein en de randen.
Grootschalige infrastructurele ontwikkelingen worden
eveneens zeer terughoudend benaderd. Risico’s zijn
verstoring van de rust en versnippering van de linie.
Wanneer het maatschappelijk belang na een bestuurlijke
afweging dermate groot blijkt te zijn, ligt er de verplichting om ook hiervoor een excellent inpassingplan te
maken, zoals ook bij verstedelijkende ontwikkelingen
gevraagd wordt. Dan moeten ook kansen voor zichtbaarheid van de Waterlinie benut worden, want infrastructuur
brengt de beleving van vele routegebruikers met zich
mee.
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Ontwerprichtlijnen
Bij ingrepen aan het inundatiestelsel zijn de volgende
essenties van belang:
Relatie rivier - waterwerk - inundatiekom
Het is van belang dat de ‘route’ van de inundatie, van de
rivier naar de inundatiekom via sluizen en kanalen,
herkenbaar en beleefbaar blijft of wordt gemaakt. Dit
ingenieuze stelsel is de oorsprong van de Waterlinie.

te openen of juist te sluiten sluizen, duikers en coupures verdelen het water over de kom

Duurzaam behoud inundatiewerken
Consolidatie en/of restauratie en beleefbaarheid van de
nog aanwezige inundatiewerken van de hoofdinlaat is
een belangrijke doelstelling. Het zijn diverse typen
inundatiesluizen, inundatiekanalen en ook ‘plofconstructies’ om waterlopen te dichten om zo het water vast te
houden in de kom. Bij de kanalen is behoud van een
cultuurlijk profiel van belang; het is een kanaal, geen
natuurlijke waterloop glooiende oevers.
Ook het achterliggende polderlandschap bevat tal van
- vaak minder zichtbare - kleine sluizen, duikers,

inundatiekanaal:
open water, cultuurlijk profiel

gemalen en locaties voor coupures in kaden om het
water door te laten stromen in de velden. Veel van deze
waterwerken hebben een rol gehad in het militaire
systeem, maar hebben van oorsprong en in het dagelijks
gebruik een civiele betekenis.
Reconstructie van verdwenen waterwerken is geen
doelstelling, maar het is wel denkbaar om met een
nieuwe inrichting een verwijzing te maken wanneer de
locatie een cruciale rol in het systeem speelde.
soms met bomenrijen in het
landschap ingepast

inundatiesluis
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Grenzen zijn onderdeel van het landschap

Inundatielijn

De inundatiekommen hebben drie typen grenzen. Voor

De oostzijde van de watervlakten werd begrensd door de

het grootste deel wordt de inundatiekom aan de

zogenaamde inundatielijn. Het is een verborgen lijn in

westzijde begrensd door de hoofdverdedigingslijn; vaak

het landschap, bestaande uit verschillende fragmenten;

een bestaande dijk of kade. De overige grenzen worden

soms bestaande uit polderkades en soms uit natuurlijke

deels bepaald door het natuurlijk reliëf van de onder-

hoogteverschillen. Deze lijn is deels als route begaan-

grond of door aanwezige polderkaden. Het behoud en

baar, maar heeft ook een aantal ontbrekende schakels.

het het beleefbaar maken van deze kaden, dijken en

Het is een kans om op en langs de inundatielijn een

natuurlijke reliëfranden is van belang.

attractief en doorgaand padenstelsel te ontwikkelen, in
aanvulling op de routes op en langs de hoofdverdedigingslijn en op de accessen. Dit vergroot de mogelijkheden voor het maken van ommetjes in het Nationaal
Landschap.
Ervaring lage ligging polder
De lage ligging van het land was de basis voor de
vestiging van de Waterlinie. Het is dan ook van belang
dat herinrichtingen inspelen op de natheid van de
ondergrond. Dit kan zich uiten door soortkeuze van
beplantingen, vormgeving van paden, het benutten van
water en het inspelen op de historische verkavelingsstructuur welke voortkomt uit de natheid van het terrein.

struinen door de voormalige inundatiekom
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4.2 Accessen

Ontwikkelingsperspectief

Accessen waren de potentiële routes voor de vijand door

De essentie van een acces is ‘doorgang’. Vanuit het

de watervlakten. Tegenwoordig zijn het belangrijke

perspectief van de Waterlinie richt de ontwikkeling van

belevingslijnen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De

het landschap van de accessen zich dan ook op het

accessen doorsnijden de inundatievelden en kruisen de

versterken van de recreatieve doorgangen door de open

kernzone van de verdediging met de forten, waterwer-

velden, in verbinding met de forten en andere verdedi-

ken en restanten van de veldstellingen.

gingswerken. Dit vraagt om aantrekkelijke langzaamver-

Er zijn verschillende typen accessen. Enerzijds de

keerroutes en pleisterplaatsen.

‘landschappelijke’ accessen van de bevaarbare rivieren,

Daarnaast is het van belang de relatie tussen het acces

de droge oeverwallen en begaanbare dijken. Anderzijds

en de verdedingswerken herkenbaar en beleefbaar te

de infrastructurele accessen in de vorm van wegen,

maken. Om deze relatie duidelijk te maken is het

kaden en spoordijken.

gewenst dat vanaf het acces het verdedigingswerk

Samen met de hoofdverdedigingslijn en de inundatielijn

zichtbaar is en omgekeerd. Op passende, subtiele wijze,

vormen de accessen een netwerk, in de vorm van een

want hier speelt het zoeken naar de balans tussen

‘ladderstructuur’. Voor de toekomst van de Waterlinie

historische camouflage en eigentijdse herkenbaarheid.

- de maatschappelijke beleving - is de versterking van

Hier ligt bijvoorbeeld een belangrijke opgave om

recreatieve begaanbaarheid en verblijfskwaliteit van

natuurdoelen af te stemmen op de gewenste zichtbaar-

belang. De accessen maken het Linielandschap zichtbaar

heid van de linie.

en ontsluiten de forten en andere historische verdedi-

Functieveranderingen op de accessen zullen op deze

gings- en inundatiewerken.

essenties beoordeeld worden en op de samenhang met
de kernkwaliteiten van het onderliggend landschap. Dat
is per acces anders; een oeverwal heeft immers andere
waarden dan een spoordijk of een uiterwaard.
Infrastructurele ontwikkelingen bieden ook kansen voor
het vergroten van de herkenbaarheid van de Waterlinie,
zeker waar routes de hoofdverdedigingslijn kruisen en de
vele weggebruikers zicht kunnen hebben op de
liniepassage.
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Ontwerprichtlijnen
Bij ingrepen in het landschap van de accessen zijn de
volgende essenties van belang:
Ontwikkel doorgaande recreatieve routes
Voor de beleving van de Waterlinie is het belangrijk het
recreatief padenstelsel op hoge droge landschapsdelen,
zoals de oeverwallen en stroomruggen, te versterken. De
vormgeving van de accespaden heeft geen specifiek
militaire uitstraling (het was de route van de vijand),
maar komt voort uit het onderliggend landschap.

rivieracces
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Gebiedsspecifiek karakter onderliggend lanschap
Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de
accessen betekent ook het versterken van het gebiedseigen karakter van het onderliggend landschap, zoals het
versterken van de landschapsopbouw van een oeverwal
waarbij de Waaloevers een andere identiteit hebben dan
de oevers van de Linge of de Lek.
Zicht op de verdedigingswerken
In het militair systeem was zicht vanaf het acces op de
forten, batterijen, kazematten en schuilplaatsen
ongewenst. Het Nederlandse leger wilde immers gedekt
opgesteld staan om de vijand te verrassen in de
vijandelijke opmars. Nu is herkenbaarheid van de
maak de verdedigingswerken zichtbaar vanaf de accessen

Waterlinie van belang, dus zicht op de verdedigingswer-

wandelend en fietsend over de droge ruggen en kaden, vanuit de auto of vanaf de boot

ken is gewenst. Maar wel in een gepaste balans met de
historische camouflage; met een verrassingseffect.

Herkenbare passage van de hoofdverdedigingslijn
De passage van een acces met de hoofdverdedigingslijn

Zicht op de open inundatievelden

is niet altijd even herkenbaar. Dat was nooit de militaire

De droge routes door de inundatievelden bieden het

opzet, maar vergroten van de herkenbaarheid van de

perspectief op de inundatievelden. Zicht vanaf de routes

kruising heeft meerwaarde voor de huidige maatschap-

is belangrijk.

pelijke doelstelling. Hiervoor zijn verschillende ontwerpmiddelen denkbaar, zoals een markante vorm van het
kruisvlak (bijvoorbeeld coupurewanden), het maken van
een wateraccent als verwijzing naar de inundatie, het
verdichten van de veilige zijde of op een artistieke wijze.
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4.3 Kernzone militair verdedigingsstelsel
De kernzone van de Waterlinie - geredeneerd vanuit de
beleving van de militair-historische bouwwerken bestaat uit de rijksmonumentale objecten gelegen langs
de hoofdverdedingslijn. Deze kernzone is een variabele
zone aan weerszijden van de hoofdverdedigingslijn. Het
bevat de forten en militaire verdedigings- en inundatiewerken, zoals de schuilplaatsen, kazematten, inundatiesluizen, inundatiekanalen en batterijen, Kringenwetwoningen en de Verboden Kringen en schootsvelden. Het
landschap van de kernzone is de directe context van de
monumenten.
Het doel van de kernzone is het beschermen van het
militair-historisch ensemble, de samenhang tussen de
monumenten onderling en hun directe omgeving. De
huidige openheid binnen de Verboden Kringen en de
schootsvelden vanaf de hoofdverdedigingslijn richting de
accessen en inundatiekommen moet behouden blijven.
Het planologisch regime staat ten dienste van de
samenhang, waarneembaarheid en de recreatieve
waarde van de Waterlinie. Dit betreft zowel bescherming
van nog aanwezige waarden als ontwikkelingen ter
versterking van de beleefbaarheid, zoals de aanleg van
een recreatief netwerk en de ‘natte voet’ onderaan de
hoofdverdedigingslijn, in samenhang met water- en
natuuropgaven.

hoofdverdedigingslijn met Verboden Kringen: verbindend, ordenend, recreatief
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Ontwikkelingsperspectief
De monumenten binnen de kernzone, zoals de forten,
batterijen, houten Kringenwetwoningen, schuilplaatsen,
kazematten en inundatiewerken, worden via de
Monumentenwet beschermd. De ontwikkeling ervan is
gericht op duurzame instandhouding en maatschappelijke beleving. Voor exploitabele objecten, zoals de
forten, is behoud door ontwikkeling het credo. Door het
toevoegen van economische functies kan dit erfgoed
behouden blijven. Voorwaarden zijn het behoud van de
kernwaarden en publieke toegankelijkheid. Daarbij is het
goed mogelijk om nieuwe voorzieningen te integreren
met het historisch object. Daar zijn inmiddels tal van
goede voorbeelden van. Voor de niet-exploitabele
objecten, zoals de dijken, batterijen, schuilplaatsen,
kazematten en inundatiewerken, is duurzaam behoud en
beleefbaarheid eveneens de koers. Aangezien het
economisch ten nutte maken van deze objecten
nauwelijks mogelijk is, vraagt dit om een andere
organisatie van beheer.
Voor de hoofdverdedigingslijn is de inzet gericht op
actief herstel, eenheid van behandeling, fysieke

recreatie, landbouw, kunst en natuurobservatie in de kernzone

continuïteit en toegankelijkheid voor fietsers en
wandelaars. Hier ligt een belangrijke opgave om het
recreatief routenetwerk te verbeteren, want veilige en

ontwikkelen. De openheid van de schootsvelden hangt

aantrekkelijke routes door de kernzone zijn zker niet

immers voor een groot deel samen met een vitaal open,

overal een vanzelfsprekendheid. Het gaat hierbij om

agrarisch grondgebruik. Vanuit Waterlinieperspectief is

uitbreiding van het routenetwerk, het vinden van

het dan ook denkbaar dat op een agrarisch erf uitbrei-

alternatieven voor barrieres, maar ook om kwaliteitsver-

ding van agrarische bebouwing plaatsvindt. Mits

betering van de beleving.

aantoonbaar noodzakelijk voor een duurzame agrarische

Initiatieven binnen de kernzone zullen streng worden

bedrijfsvoering én het door een goed ontwerp een

beoordeeld (nee, tenzij) op het effect op de kernkwalitei-

kwaliteitsimpuls betekent.

ten, maar dit betekent niet dat deze zone ‘op slot’ zit.

Transformaties van reeds aanwezige erven (van

Ook de kernzone is een ‘levend landschap’.

boerenerf naar burgerwoningen of naar een recreatieve

De landbouw kan zich binnen de kernzone blijven

(mede)gebruiksfunctie) passen prima in het
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Waterliniegedachtengoed als dit gepaard gaat met een

Ontwikkelingen voor natuur- en waterbeheer en

landschappelijke kwaliteitsimpuls.

landschapsbouw kunnen zich prima gaan voegen naar

Omdat er in de kernzone groot belang wordt gehecht aan

het groene karakter van de Waterlinie en zijn in potentie

de openheid van de schootsvelden is er geen ruimte voor

waardevol voor de versterking ervan. Het is hierbij wel

nieuwvestiging van erven in het open landschap (in de

van belang dat de herinrichting van het landschap wordt

kernzone). En dat geldt niet enkel voor nieuwe gebou-

afgestemd op de militair-historische kenmerken, de

wen; ook verzoeken tot de ontwikkeling van bosschages

openheid en de kenmerken van het onderliggende

en andere hoog opgaande elementen zullen kritisch

landschap.

worden bekeken in relatie tot de openheid van de

respect voor openheid schootsvelden

schootsvelden. De mogelijkheden voor opgaande

Ontwerprichtlijnen

beplantingen zijn sterk locatieafhankelijk. Denk bijvoor-

Het militair verdedigingsstelsel heeft een complexe

beeld aan de aanleg van nieuwe boomgaarden.

opbouw, met voor ieder onderdeel eigen richtlijnen voor

Boomgaarden zijn enerzijds een vanzelfsprekend en

initiatieven. De hoofdlijnen worden op de volgende

verrijkend onderdeel van het oeverwallandschap van de

pagina’s weergegeven, geordend naar de volgende

accessen, maar kunnen plaatselijk de schootsvelden

onderdelen:

verstoren. Dit vraagt maatwerk in beoordeling.

- hoofdverdedigingslijn

Voor bestaande dorpen en steden dient ontwikkeling

- forten

gericht te zijn op kwalitatieve inpassing van de randen.

- Verboden Kringen

Stedelijke uitbreiding binnen de kernzone is ongewenst.

- kleine verdedigingswerken
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HOOFDVERDEDIGINGSLIJN
De hoofdverdedigingslijn is de hoger gelegen westelijke
begrenzing van de Waterlinie. De lijn bestaat grotendeels uit kaden en dijken, maar ook voor een deel uit
natuurlijke hoogten in het landschap. De kaden en dijken
waren vaak van oudere oorsprong met een civiele
functie. Hier is het verschil met gewone polderdijken
vaak niet te zien. Maar deels zijn er ook militaire
liniedijken aan toegevoegd, om een sluitend systeem te
krijgen. Ook deze zijn zo aangelegd dat ze niet teveel
opvielen in het landschap. Voor huidige transformaties is
het echter juist wel belangrijk dat de verbindende lijn
tussen de forten (subtiel) herkenbaar is, om de
samenhang in het liniesysteem begrijpelijk te maken.

hoog in het landschap, dichte veilige zijde, open en natte inundatiezijde, recreatie-as

Lijnopgave

Respect voor de historische kenmerken

De hoofdverdedigingslijn is dé lijnopgave van de Nieuwe

De hoofdverdedigingslijn is samengesteld uit meerdere

Hollandse Waterlinie. Het gaat om het ontwikkelen van

dijken en kaden, vaak van oudere oorsprong. De

de hoofdverdedigingslijn tot een herkenbare eenheid, als

Waterlinie is vaak één van de vele lagen in de geschiede-

verbindende schakel tussen de veelheid aan losse

nis. Het is de opgave respectvol om te gaan met de nog

Waterlinie-objecten. Het is de opgave om ruimtelijke

aanwezige historische kenmerken, zoals bijvoorbeeld

ingrepen op en langs de lijn op zodanige wijze vorm te

hoge, steile taluds en een smalle kruin en dijkverleggin-

geven dat de eenheid en het karakter van de Linie als

gen bij de wielen. De tekenen van de tijd geven de lijn

geheel worden versterkt.

het vaak gewaarde verweerde uiterlijk.
Versterk karakteristiek asymmetrisch profiel
De hoofdverdedigingslijn is een ordenende lijn in het
landschap. Het landschap links van de lijn heeft zich
vaak anders ontwikkeld dan rechts van de lijn. In zijn
meest pure vorm is de hoofdverdedigingslijn de grens
tussen nat en droog gebied, tussen het veilige westen en
het te inunderen oosten. Contrasten moeten waar
mogelijk versterkt worden: binnen-buiten, droog-nat,
besloten-open. Dit geldt zowel voor de dijk zelf, als voor
de gebiedsinrichting erom heen.

een lijn heeft een begin en een eind: lijnstukken van fort naar fort
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Militair karakter
De hoofdverdedigingslijn is een samenstelsel van kaden
en dijken, maar ook een militaire lijn met een daarbijhorende vormentaal. Specifieke militaire kenmerken, zoals
bijvoorbeeld de aardwerken van batterijen als onderdeel
van dijktaluds en restanten van grondwerken van
groepsnesten, zijn behoudenswaardig en kunnen
aanknopingspunten voor beleving bieden.
Recreatieve as
Voor de hoofdverdedigingslijn van de 21ste eeuw is een
betere toeristisch-recreatieve toegankelijkheid van
belang. Dit vraagt verbetering van de gebruiksmogelijkheden voor fietsers en wandelaars op en langs de lijn.
Openstelling van militaire locaties op de dijk, zoals de
batterijen, vergroot de attractiviteit. Het is tevens de
opgave om deze recreatieve lijn te verknopen met het
recreatief netwerk van routes in de omgeving.

voorbeeld hoofdverdedigingslijn: batterij onderdeel dijklichaam

Omgaan met doorsnijdingen
Continuïteit van de hoofdverdedigingslijn is van belang:
ruimtelijk en recreatief. Onderbrekingen van de lijn
moeten dan ook zoveel als mogelijk voorkomen worden.
Toch is het denkbaar dat nieuwe doorsnijdingen nodig
zijn, bijvoorbeeld door aanleg van een nieuwe weg. Bij
een dergelijke ingreep is het van belang dat er een
heldere ontwerpoplossing wordt gevonden - bijvoorbeeld
door de insnijding smal te houden of door een coupure
aan te leggen - én dat er maatregelen worden genomen
om de recreatieve continuïteit te herstellen.
Ook bestaande gaten kunnen opnieuw ontwikkeld
worden om het doorgaande karakter te versterken,
bijvoorbeeld bij de verdwenen lijn in de Tielerwaard.
smalle doorsnijding, herstel continuïteit
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FORTEN
De Nieuwe Hollandse Waterlinie kent een grote diversiteit
aan forten, specifiek ontworpen voor de vele locaties.
Relatie fort en te verdedigen acces
Een fort is aangelegd om een plek met geschut te
verdedigen; een doorgang voor vijandelijke troepen of
een essentieel punt zoals een waterinlaat. Het zichtbaar
houden of maken van dit punt vanaf het fort is van
belang voor het begrip van de werking van de verdediging. Uitzicht en openheid zijn belangrijk.
Herkenbaarheid contouren
De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn in
essentie aardwerken; hoge grondwallen met een
karakteristiek militaire profilering voor de plaatsing van
geschut. De herkenbaarheid van het grondwerk is van
belang bij nieuwe ontwikkelingen. Zo ook de herkenbaar-

forten in vele soorten en maten, speciaal ontworpen voor de te verdedigen locatie

heid van de gracht.

vuurlijn / binnenkruin

plongee
banket

walgang

buitenkruin

contrescarp

buitentalud

escarp

gedekte weg
banket

binnentalud

borstwering

terreplein

hoofdwal

borstwering

principe historische opbouw vestingwal

berm

onderwal / fausse braye

gracht met cunette

glacis
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Militaire beplanting
Op de forten werden bomen en struiken ingezet als
barriere, als bescherming tegen afkalving van grachtboorden, voor brandhout of gebruikshout voor het
maken van versterkingen. In de tweede helft van de

voor-achter

Voor en achter

19de eeuw kwam er de functie van camouflage en

Een fort heeft een voor -en achterkant. De voorzijde is

beschutting bij. Hoog opgaande beplanting maskeerde

de schutszijde: stevige grondwallen om inslaande

het fortsilhouet en de vuurmonden.

projectielen op te vangen, gecamoufleerd in het

De huidige forten verschillen sterk in beplantingsbeeld;

landschap. Aan de achterzijde (keelzijde) bevindt zich de

van geheel open tot dichtbegroeid, van herkenbaar

ingang. Bij nieuwe ontwikkeling is het respecteren van

militair tot natuurlijke verruiging. Voor de toekomst moet

de opbouw van belang. Zo is het vaak wenselijk de

per fort bezien worden wat de gewenste koers is, in de

hoofdentree aan de achterzijde te houden, evenals het

balans tussen behoud-herstel-eigentijds, tussen

parkeren.

zichtbaarheid van het fort en camouflage.

silhouet

Silhouet in het landschap
Forten zijn gedekt opgesteld in het landschap. De
grastaluds en beplantingen - bewust ingezet voor
camouflage - tekenen de silhouetten van de forten af. Bij
de herontwikkeling gaat het om het vinden van de juiste
balans tussen de herkenbaarheid van het fort en de
historische camouflage.
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Gebouwen
De forten herbergen een rijk scala aan gebouwen, voor
diverse functies, uit diverse tijdsperioden. Bij herontwikkeling is het van belang de cultuurhistorische waarde per
gebouw te bepalen en dit te betrekken bij het bepalen
van het toekomstperspectief: behoud en hergebruik of
mogelijk sloop wanneer er sprake is van verstoring van
de kernwaarden.
Een nieuwe functie is de beste borging voor het behoud
van de historische gebouwen. Vaak zal dit vragen om
eigentijdse ingrepen om het gebouw exploitabel te
maken. Bouwkundige ingrepen, conform wet- en
regelgeving, zijn prima mogelijk. Zo is het creëren van
een uitbreiding, bijvoorbeeld onder een gronddekking,
goed denkbaar, als ook het maken van insnijdingen voor
lichttoetreding.
In de Waterlinie en andere historische vestingwerken zijn
tal van inspirerende voorbeelden bekend van hergebruik
en ruimtelijke aanpassingen.

torens, contrescarps, remises, kazernes, loodsen, werkplaatsen,
eetzalen, kantoren, schuilplaatsen, fortwachterswoningen, ....
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Ruimte voor nieuwbouw
In principe is het toevoegen van nieuwe gebouwen aan
forten goed denkbaar. De Waterlinie kent immers een
traditie van permanente modernisatie. Afhankelijk van
de plek moet worden bepaald of nieuwbouw passend in
het ensemble is. Het is daarbij wel van belang dat de
nieuwbouw herkenbaar is als eigentijdse toevoeging.
Replica’s worden in de meeste situaties niet
gewaardeerd.

nieuwe loodsen, nieuwe woningen, nieuwe kantoren, ateliers,
horecagelegenheden, expositieruimtes, ...
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Grenzen
Forten en batterijen werden in het veld afgebakend met
een rij ‘limietpalen’ op de militaire landsgrens. Op deze
natuurstenen blokken staat de letter ‘O’ gegraveerd, van
het ministerie van Oorlog, en het nummer van de
limietpaal. Soms werd het buitenterrein begrensd met
een hekwerk, ook wel glinting genoemd.

voorbeeld van een militaire landsgrens,
gemarkeerd met genummerde limietpalen

limietpalen en glinting
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Aandacht voor details
De forten van de Waterlinie hebben tal van karaktervolle
details in zich. Vaak sober en doelmatig, maar soms ook
van een verrassende rijkdom en expressie. Bouwkundige
detaillering van gebouwen, maar ook details in de vorm
van kleine elementen op en rond de forteilanden zoals
limietpalen, glinting en zoutbakken. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt een respectvolle omgang met de details
gevraagd.
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Om eenheid, rust en herkenbaarheid aan te brengen in

Belangrijke kenmerken van het Liniemeubilair zijn

de vele eigentijdse toevoegingen aan de Nieuwe

soberheid, terughoudendheid en utilitaire bouw. De

Hollandse Waterlinie is er een catalogus ontwikkeld; het

materialen zijn zwart metaal, inlands eiken en beton. Het

Handboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit

kleurenpalet bestaat uit lichtgrijs, eikenhoutkleur en

handboek bevat ontwerpen voor receatieve elementen,

zwart. Kenmerkend is de introductie van het zwart stalen

zoals bankjes, picknicksets, informatieborden, hekwer-

W-profiel. Deze tot een W gevouwen metalen paal

ken en taludtrappen. Door eenheid in vormgeving, kleur

versterkt de eigenheid van de Linie en kan op diverse

en materiaalgebruik wordt verrommeling van de

manieren worden ingezet, zoals bij de hekwerken op

Waterlinie voorkomen en de herkenbaarheid versterkt.

forten, als afrastering bij de batterijen en als drager van

Het zijn eigentijdse ontwerpen, geïnspireerd op de

informatiebordjes.

historisch-militaire elementen van de Linie, passend in

Het Handboek Liniemeubilair wordt continu aangescherpt

het Waterliniekarakter. Het handboek is uitgewerkt in

met praktijkervaringen. De website Hollandse Waterlinie

bestekstekeningen voor de diverse onderdelen.

geeft de actuele stand van zaken weer.
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Een vrij schootsveld in de Linie was in oorlogstijd van
groot belang. Daarom was het gebied rond de verdedigingswerken ingedeeld in zones van 300, 600 en 1000

Verboden Kringen

meter, de zogenaamde Verboden Kringen. In deze

Behoud en versterk de openheid

gebieden moest men zich houden aan allerlei bouw- en

De nog aanwezige openheid rondom de forten en

beplantingsvoorschriften. Binnen de eerste kring van 300

batterijen is een behoudenswaardige kwaliteit. De

meter mocht alleen in hout gebouwd worden, in de

openheid heeft een directe relatie met het oorspronkelijk

tweede kring was bouwen in steen toegestaan tot 50

functioneren van het fort. Het beleid is dan ook gericht

centimeter boven de grond en voor schoorstenen, en

op het behouden van de openheid en waar mogelijk het

binnen de buitenste kring waren alle bouwmaterialen in

versterken ervan. Toevoegen van massa, zoals nieuwe

principe toegestaan, maar konden bij oorlogsdreiging

erven of bossen midden in de openheid, moet voorko-

alle obstakels worden geruimd door de militaire

men worden. Bij voorkeur vindt de verdichting achter de

bevelhebber.

hoofdverdedigingslijn plaats.

De openheid van de voormalige schootsvelden is het

De mate van openheid wisselt sterk per fort. Veel forten

meest kwetsbare deel van het Liniesysteem. Tot 1963

in het landelijk gebied kenmerken zich door een weids

werden de schootsvelden bij wet vrij gehouden van

landschap, maar er zijn ook forten en vestingsteden

bebouwing en bosaanleg. Deze Kringenwet heeft ervoor

omringd door woonwijken en bedrijventerreinen. De

gezorgd dat veel forten nog een open landschap om zich

omgang met de Verboden Kringen is dan ook een

heen hebben.

maatwerpopgave variërend van geheel open houden, tot
het uitsparen van zichtlijnen en het maken van contrast
tussen de leegte en verdichting.
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Kwaliteitsimpuls van de randen

Houtbouw versterkt de identiteit

Openheid heeft grenzen. Soms liggen er stads- en

Bouwen in de Verboden Kringen zal kritisch bezien

dorpsranden aan de buitenzijden van de Verboden

worden, maar daar waar nieuwbouw passend is en als

Kringen, maar er liggen ook bebouwingsclusters binnen

een maatschappelijk meerwaarde wordt beschouwd, is

de Kringen (vaak ontstaan na 1963). De belevingskwali-

het streven de gebouwen uit te voeren in hout. Dat

teit van het landschap wordt mede bepaald door de

versterkt de identiteit van de Verboden Kringen.

ruimtelijke kwaliteit van deze randen. Waar kansen zich

Voor de nog aanwezige historische houten Kringenwet-

voordoen kan hier een kwaliteitsimpuls gegeven worden.

woningen geldt dat behoud en bescherming het streven

Door het toevoegen van beplanting, eventueel gecombi-

is.

neerd met enkele nieuwe gebouwen, kan een beter
aanzicht gecreëerd worden. Hoewel er dan feitelijk
toename van verdichting langs de rand plaatsvindt, kan
dit per saldo een verbetering van de kwaliteit betekenen.

historisch houten Kringenwethuis

eigentijdse houtbouw op Fort Blauwkapel
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KLEINE VERDEDIGINGSWERKEN

artillerie en vliegtuigen echter sterk verminderd. De

Naast de grote forten is er in de Waterlinie een groot

oudere verdedigingswerken werden nu ingezet als

aantal kleine verdedigingswerken. Hindernissen,

stormvrij infanteriesteunpunt.

artilleriebatterijen, grachten, prikkeldraadversperringen

Geconcludeerd werd dat de verdediging meer in de

en loopgraven aangelegd tussen de ‘kelen’ van de forten

diepte gevoerd zou moeten worden; in de

vormden een doorgaande veldstelling. Op deze ‘hoofd-

‘Hoofdweerstandsstrook’. De hoofdweerstandsstrook was

verdedigingslijn (H.V.L.)’ moest de uiteindelijke

een strook van enkele kilometers diepte met opgestelde

hardnekkige weerstand geboden worden. Vóór deze

troepen en wapens, bestaande uit een voorpostenstrook

hoofdverdedigingslijn lagen op wegen, dijken en

en een zone met een frontlijn, stoplijn en ruglijn.

spoorlijnen kleinere opstellingen, de voorposten en

Deze nieuwe verdedigingsvorm paste goed bij brede,

wachtposten. De bezetting daarvan had een waarschu-

diepe accessen, maar was minder geschikt voor

wingstaak en moest in geval van een aanval vertragende

inundatiestellingen, zoals langs de Diefdijklinie.

acties ondernemen en eventuele vernielingen verrichten.

Het versterkingsplan voor de Hoofdweerstandsstrook

Op brede accessen lag op enige afstand van de H.V.L. de

(voorbereiding Tweede Wereldoorlog) omvatte de bouw

Voortgezette Verdedigings Stelling (V.V.S.), die een

van circa 1000 infanterieopstellingen - de zogenaamde

vijandelijke doorbraak moest afgrendelen.

groepsnesten - 1000 betonnen schuilplaatsen (type P)

Na de Eerste Wereldoorlog bleef de Nieuwe Hollandse

en 100 mitrailleurkazematten met gietstalen koepel

Waterlinie - na 1922 officieel aangeduid als het Oostfront

(type G), 750 lichte betonkazematten voor lichte

van de Vesting Holland - gehandhaafd als verdedigingsli-

mitrailleur, 100 kazematten voor zware mitailleur en

nie. De defensieve waarde was door de inzet van zware

circa 20 kazematten voor pantserafweergeschut.
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schuilplaats losse segmenten

groepsschuilplaats type P

schuilplaats

Daarnaast waren er talrijke opstellingen voor artillerie,

1915-1916

1939-1940

1916/I

pantserafweergeschut en mortieren, verbandplaatsen,
commandoposten, prikkeldraadversperringen, enkele
tankgrachten en tankversperringen. In 1940 werd echter
besloten het zwaartepunt van de verdediging te
verplaatsen naar de Grebbelinie. Hierdoor werd de bouw
van de Hoofdweerstandsstrook grotendeels gestaakt.
Van de geplande groepsschuilplaatsen kwamen er slechts

schuilplaats

koepelkazemat type G

betonnen loopgraaf

750 af en van de koepelkazematten slechts 80. Op

1918/II

1937-1939

1940

sommige plaatsen langs het Oostfront treffen we daarom
nog half afgebouwde betonwerken aan.
Van de doorgaande veldstelling resteren tegenwoordig
de vele zwermen van betonwerken in het landschap.
Vaak met een vervreemdend effect, op zichzelf staand in
de weilanden, temidden van natuur, benut als tuinschuurtje of zelfs opgenomen in een huis. Maar ook
tretraëders in de wegbermen, metalen en betonnen

pantserkazemat Kijkuit

schuilplaats

dubbele flankerende miltailleurkazemat

restanten van tankversperringen en grondwalletjes

1935

1918/I

1938

herinneren aan de veelheid van verdedigingswerken.

VIS kazemat Lunet III

VIS kazemat Biltstraat 1

dubbele flankerende miltailleurkazemat

versperring van tetraëders

1936

1936

1916

1937-1940

kanonkazemat

tankversperring

groepsnest

verschillende typen groepsschuilplaatsen, kazematten en

1933

1937-1940

1939-1940

versperringen (ongelijke schaal) (bron: ‘Versteende Ridders’)
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Duurzaam behoud verdedigingswerken
De waardering van de kleine verdedigingswerken is geen
vanzelfsprekendheid. De schoonheid wordt vaak betwist
en voor de eigenaar zijn ze soms een sta-in-de-weg voor
het maaien, zaaien en ploegen. Toch moet gesteld
worden dat de verzameling kleine werken bewaard moet
blijven voor de toekomst. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van de Waterlinie, markeren de
hoofdverdedigingslijn tussen de forten en geven de linie
de kenmerkende mystieke eigenheid.
Koester de eigentijdse mystieke schoonheid
De betonnen monolieten hebben een mystieke schoonheid door de eigenzinnige plaatsing in het landschap, de
architectonische kwaliteit van de vorm en de rauwe
betonnen huid met de charme van veroudering. Deze
eigentijdse kwaliteiten zijn vertrekpunt voor ontwikke-

historisch gebruik groepsschuilplaats



ling. Op een aantal locaties heeft herstel van de
historische context - met reconstructie van interieur,

Versterk ensembles

verbeelding van loopgraven en camouflage - meerwaar-

De kleine verdedigingswerken staan zelden op zichzelf.

de vanuit educatief en recreatief aspect, maar voor het

Ze vormen lijnopstellingen of clusters. Het is de opgave

merendeel van de sliert van betonwerken moet de

de beleving van ensembles in stand te houden en te

huidige (vervreemdende) verschijningsvorm gekoesterd

versterken. Dit kan op vele manieren, afhankelijk van de

worden.

lokale situatie. Door onderlinge zichtbaarheid tussen de
objecten, tracering van een route, samenhangend

Relatie verdedigingswerk en te verdedigen acces

gebruik of een architectonische of kunstzinnige

Evenals een fort heeft de krans van kleine verdedigings-

toevoeging.

1
5

werken een sterke relatie met het landschap. De
doorgang voor vijandelijke troepen moest met geschut

2

vergrendeld worden. Het zichtbaar houden van de relatie

opbouw groepsschuilplaats:

verdedigingswerk-te verdedigen punt is belangrijk voor

1) gesloten frontzijde

het begrip. Ook hier is voor-achter een ontwerpthema.

2) ingang aan de veilige achterzijde
3) ingang afgestemd op hoogte inundatie
4) haken voor camouflagebevestiging
5) periscoop gat

4

3
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Hergebruik
De robuustheid maakt de betonwerken heel verdraagzaam voor verschillende functies. Met respect voor de
buitenzijde is binnenin veel mogelijk. Tuinschuur,
schapenhok, vleermuisverblijf, expositieruimte, opslag
en zelfs overnachting is mogelijk zonder de waarde aan
te tasten. Maar ook zonder herbestemming - het zijn niet
de meest exploitabele objecten - zullen veel van de
monolieten de tand des tijds wel doorstaan.

gebruik en toevoeging

Transformaties en toevoegingen
Bij veranderingen aan de objecten en ensembles is het
van belang een helder onderscheid tussen oud en nieuw
te hanteren, in vorm en materiaal. Schreeuwende
vormen, kleuren en materialen zijn niet gepast:
respecteer de soberheid. Het is ook belangrijk dat de
objecten hun ‘onafhankelijkheid’ ten opzichte van het
lokale landschap houden. Ze staan ‘gewoon’ open en
groepsschuilplaatsen zijn geschikte vleermuisverblijven

bloot in het veld, zonder overgangszones in de vorm van
tuinen of verhardingen, zonder afstemming op kavelpatronen. Het is een zelfstandige militaire laag over het
lokale landschap, met een eigen logica.
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los & vast

Mobiel en vast, permanent en tijdelijk
De kleine elementen zijn in twee categorieën onder te
verdelen: mobiel en vast. De metalen ‘asperges’ van
tankversperringen en de tetraëders zijn losse, verplaatsbare onderdelen, die nog her en der verspreid in het
landschap aanwezig zijn. Gericht op tijdelijk gebruik,
verplaatsbaar, neergezet bij mobilisatie. Andere
objecten, zoals de groepsschuilplaatsen en betonnen
14 | Parkeren bij de forten

sokkels van kazematten staan rotsvast verankerd in het
landschap. De bij de infanteriestelling horende aardwerken en losse versperringen zijn vaak allang verdwenen.
Bij nieuwe toevoegingen aan de linie dient dit contrast
tussen mobiel-vast, permanent-tijdelijk als ontwerpthema afgewogen te worden.

tetraëders: historische inspiratie voor eigentijds gebruik
Foto: tankversperringen als kantmarkering bij Fort Vechten
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4.4 Verdichtingsvelden

Omdat het beleid gericht is op versterking van de

Het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie

landschappelijke kwaliteiten zijn grootschalige bedrijvig-

bevat naast de verdedigingswerken, de accessen en de

heid, verstedelijking en glastuinbouw minder voor de

inundatiekommen ook een aantal gebieden aan de

hand liggend. Deze staan op gespannen voet met het

westzijde van de hoofdverdedigingslijn, ook wel de

beoogde doel van een hoogwaardige groene en recrea-

‘veilige zijde’ genoemd. Een voorbeeld hiervan is de

tieve ontwikkeling. Per gebied en per ontwikkeling zal

lintbebouwing aan de westzijde van de Diefdijk. In het

een passende afweging en inrichting gemaakt moeten

rijksbeleid Panorama Krayenhoff wordt een aantal

worden.

grotere gebieden aan de veilige zijde ook wel ‘verdichtingsvelden’ genoemd, zoals de polder tussen de Nieuwe

Ontwerprichtlijnen

Zuiderlingedijk en Asperen en Heukelum en de polder

Het belangrijkste ontwerpcriterium voor de veilige zijde

ten zuidoosten van Spijk. Het versterken van het

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het contrast met

landschappelijk contrast staat hier centraal.

de inundatievelden. Voor de uitwerking daarvan is geen

Deze gebieden aan veilige zijde behoren feitelijk niet tot

algemene richtlijn te geven. Het is van belang dat af te

het militair-historische complex, maar zijn van belang

stemmen op de lokale kenmerken. De omgang met een

om de werking van de Linie in het landschap te

bebouwingslint langs een dijk is anders dan met een

verhelderen.

natuurgebied. En zo is ook het verdichtingsprincipe in
contrast met de openheid van de inundatiekommen een

Ontwikkelingsperspectief

criterium op hoofdlijnen. Op lokaal niveau bevinden zich

Waar de zuidoostzijde van de hoofdverdedigingslijn zich

zeker waardevolle open gebieden aan de veilige zijde van

op hoofdlijnen kenmerkt door een grootschalig open,

de hoofdverdedigingslijn waar zicht belangrijk blijft. Het

uniform en veelal agrarisch landschap, is er aan de

is maatwerk en Deel II geeft aanknopingspunten voor het

veilige zijde ruimte voor landschappelijke verdichting:

versterken en benutten van de regionale en lokale

een kleinschalige ruimtelijke en functionele mix. Hier

identiteit. Afstemming op het onderliggend landschap is

staat niet langer het behoud van het oorspronkelijk

hier de kern.

agrarisch landschap voorop; er wordt, naast bestaand
agrarisch gebruik, ruimte geboden voor nieuwe
ontwikkelingen zoals recreatie, stedelijk uitloop, nieuwe
landgoederen, landelijk wonen, natuur- en waterontwikkeling. Voorop staat het groene karakter van de
verdichting. Deze functionele verandering kan/zal ook
landschappelijke verdichting Diefdijk

samengaan met een ruimtelijke verandering van het

landgoedontwikkeling Spica Staete

landschap naar meer kleinschaligheid. Dit is een

golfbaan Spijk

bewuste keuze, in contrast met de inundatievelden, met

nieuwbouw Hoog Dalem

nieuwe kwaliteiten en belevingen.
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Pact van Loevestein, juli 2015
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COLOFON
Opdrachtgever:
Nieuwe Hollandse Waterlinie - Pact van Loevestein
Samenwerking:
gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Zaltbommel,
Werkendam, Woudrichem, Vianen, Leerdam, Gorinchem, Lingewaard, Tiel,
de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en
Dienst Landelijk Gebied
Inhoud, tekst en beeld:
Kees van der Velden - landschapsarchitect
Materiaal:
beeldenbank NHW, GIS competence Center DLG, Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Chris Will, Douwe Koen, Jaap de Zee, Richard Trenning, Gerard
Burgers, Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kees van der Velden en
internet
Pact van Loevestein, juli 2015
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inundatiekom Culemborgerwaard

inundatiekom Tielerwaard

inundatiekom Bommelerwaard

inundatiekom Land van Altena

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 5

DEEL II Kernkwaliteiten ten zuiden van de Lek
In het eerste deel bent u meegenomen in de achtergronden en hoofdlijnen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. In deel II worden de kernkwaliteiten ten zuiden van de Lek meer expliciet
gemaakt. Hierbij komen zowel de streekeigen kernkwaliteiten van de Waterlinie - met het
inundatiestelsel, de accessen en de hoofdverdedigingslijn met verdedigingsclusters - als het
onderliggend landschap aan bod. Ieder onderdeel is voorzien van een korte inhoudelijke
omschrijving, een opsomming van de kernkwaliteiten, het ontwikkelingsperspectief op hoofdlijnen en een set van ontwerprichtlijnen.
Deel II van het handboek kernkwaliteiten behandelt de volgende onderdelen:
- inundatiekom Culemborgerwaard
- inundatiekom Tielerwaard
- inundatiekom Bommelerwaard
- inundatiekom Land van Altena
- Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel
De onderdelen komen voort uit de opbouw van het militair-hydrologisch systeem. Het zijn de
inundatiekommen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangevuld met het meer oostelijk gelegen
Fort Pannerden en het inundatiekanaal Tiel. Door deze benadering staat de inhoudelijke
samenhang van de Waterlinie centraal; het overstijgt bestuurlijke grenzen van provincies en
gemeenten.
In dit onderdeel worden de kernkwaliteiten van de Inundatiekom Tielerwaard toegelicht.
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1. Landschap van de Tielerwaard
Het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie

indeling is een uniek kenmerk van de westelijke

bevat het laaggelegen landschap van de westelijke

Tielerwaard. Door de ruilverkaveling is de historische

Tielerwaard. Het gebied is gevormd door de grote

gebiedsindeling echter vervaagd. In de jaren 1950 tot

rivieren. In het noorden stroomt de Linge, een idyllische

1970 is hier de grootste verbeteringsoperatie van het

rivier met slingerende dijken waarlangs pittoreske

rivierengebied uitgevoerd, in aansluiting op de maat-

dijkhuizen en de kernen Asperen, Heukelum en Spijk

schappelijke urgenties na de Tweede Wereldoorlog. Sicco

liggen. De Waal, in het zuiden, is veel grootschaliger. Het

Mansholt vertolkte toen bijna iedereen met zijn uitspraak

is een echte werkrivier door de bedrijvigheid en

‘honger, dat nooit meer’. Er werden nieuwe wegen en

beroepsvaart. Hier liggen de dorpen Vuren en Herwijnen.

grote landbouwkavels aangelegd. Nieuwe boerderijen

Kenmerkend voor de Betuwe zijn de hooggelegen

werden gebouwd om optimale landbouw te kunnen

stroomruggen en oeverwallen die de lage komgronden

bedrijven. Én het Lingebos werd aangelegd ter ere van

omsluiten. Op de hogere gronden, de oeverwallen,

het 150 jarige bestaan van het Koninkrijk der

hebben de bewoners van het rivierengebied zich van

Nederlanden (1963).

oudsher gevestigd. Daar zijn de dorpen en steden
ontstaan en werden akkers en boomgaarden aangelegd.
Deze hoge gronden zijn kleinschalig en ademen een
historische sfeer uit waardoor ze zeer in trek zijn bij
recreanten. Centraal in het gebied liggen de lage, natte
komgronden. Hier hadden de rivieren lange tijd vrij spel.
De eerste ontginning van de komgronden gebeurde
vanuit de afzonderlijke dorpen. Ieder dorp had een eigen
dorpspolder. De dorpelingen omgaven een deel van de
natte kom met kades. De gronden werden in gebruik
genomen als weiland en hooiland. Op de meest
moerassige plekken werden ze economisch benut door
de aanleg van eendenkooien en grienden. Tussen de
dorpspolders lagen de lage, natte boezems; deze
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Nog steeds is de Tielerwaard een goed functionerend

De Tielerwaard is een levend landschap. Een rondrit door

landbouwgebied met een zeer gewaardeerde grote

het gebied maakt al snel duidelijk dat delen van het

openheid van het landschap.

gebied een ingrijpende ontwikkeling doormaken. In de

Rust, openheid en landelijkheid zijn belangrijke

polder Spijk is recent de golfbaan ‘The Dutch’ aangelegd,

kernkwaliteiten van de Tielerwaard. Ze zijn sterk

evenals het landgoed Spica Staete en aan de oostzijde

verbonden met de opbouw van het rivierengebied. Zo

van Gorinchem is de nieuwbouwwijk Hoog Dalem in

gaat het kleinschalige, historische karakter van de

ontwikkeling.

oeverwallen met de dijklinten gepaard met een gezellige

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een kernkwaliteit van

drukte. In de grootschalige open agrarische komgebie-

de Tielerwaard West. De forten bij de Nieuwe Steeg en

den staan rust en openheid voorop.

bij Vuren en de Vestingstad Gorinchem zijn beeldbepa-

Midden in de kom loopt, in oostwestrichting, de brede

lend. De hoofdverdedigingslijn volgt de Nieuwe

infrastructuurbundel van de A15 en de Betuwelijn. Haaks

Zuiderlingedijk en de Zuiderlingedijk tot aan gemaal

daarop verbindt de N848 de A15 met de noordelijk ervan

Broekse Sluis om vervolgens door de polder richting

gelegen regio. Rondom deze aansluiting en ook bij de

Vuren te gaan. De betonnen schuilplaatsen zijn

stadsrand Gorinchem hebben de bedrijventerreinen

mysterieuze bouwsels in het veld die de lijn begeleiden.

Zeiving en Oost zich gevestigd.

De Waterlinie is een levend verhaal wanneer de
ruimtelijke samenhang bewaard blijft en versterkt wordt.
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Kernkwaliteiten Tielerwaard regionaal

velden NHW) kenmerken zich door een toeristisch-recre-

Op het schaalniveau van de Tielerwaard West heeft het

atief en stedelijk perspectief. Bij Gorinchem staat de

landschap de volgende kernkwaliteiten:

afronding van Hoog Dalem met woningbouw en

- opbouw rivierenlandschap uiterwaard-oeverwal-kom

stedelijke uitloop centraal. Bij Spijk, Heukelum en

- idylle Lingelandschap kleinschalig, historisch, pittoresk

Asperen wordt, naast bestaand agrarisch gebruik, ruimte

- landelijkheid, rust, ruimte en duisternis rivierkom

geboden voor nieuwe ontwikkelingen zoals recreatie,

- relatie tussen stroomruggen en boerderijplaatsen

stedelijke uitloop, nieuwe landgoederen, landelijk wonen

- ontginningsgeschiedenis (strijd tegen het water)

en natuur- en waterontwikkeling. De toeristisch-recrea-

- structuur van dorpspolderkades en boezems

tieve ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,

- Nieuwe Zuiderlingedijk en Zuiderlingedijk als

met Fort bij de Nieuwe Steeg (Geofort), Fort bij Vuren en

		 dwars- en leidijk en hoofdverdedigingslijn
- rationele verkavelingspatronen van de polders, met

de Vestingsdriehoek, is een economische impuls voor de
Tielerwaard.

		 structuur van kaden, weteringen en
		wegbeplantingen
- (restanten van) eendenkooien en oude
		rivierkombeplantingen
- natuurwaarden uiterwaarden en natuurgebied Nieuwe
Zuiderlingedijk (Natura 2000)
- samenhang ensemble Nieuwe Hollandse Waterlinie

Ontwerprichtlijnen regionaal
- behoud en ontwikkel de karakteristieke ruimtelijke
contrasten tussen de uiterwaarden, oeverwallen,
stroomruggen en komgronden
- hanteer de Waterlinie als ruimtelijk ordeningsprincipe
met de hoofdverdedigingslijn als structuurdrager en
grens tussen verdichtsveld en open veld/inundatiekom

Ontwikkelingsperspectief regionaal

- ontwikkel de hoofdverdedigingslijn tot een herkenbare

De Tielerwaard heeft twee verschillende ontwikkelings-

landschapsstructuur en recreatieve verbinding,

perspectieven. Het deel ten oosten van de hoofdverdedi-

met bijzondere aandacht voor het verdwenen tracé

gingslijn van de Waterlinie heeft een agrarische koers.

door de polder en de kruising met de A15

Grondgebonden landbouw blijft het beeld bepalen en is

- respecteer de natuurlijke ondergrond

daarmee de belangrijke economische drager voor de

- behoud en versterk de karakteristieke ruimtelijke

kernkwaliteiten openheid, groen en rustig karakter.
Langs de Nieuwe Zuiderlingedijk (Natura 2000) en in de
uiterwaarden van de Waal en de Linge ligt het accent op
natuurontwikkeling en waterbeheer, met recreatief

hoofdopbouw van dorpskaden en -boezems,
weteringen en wegbeplantingen
- stimuleer belevingsmogelijkheden landschap door
verbetering van de recreatieve toegankelijkheid

medegebruik. Op de oeverwallen staan wonen, recreatie,

- versterk de kwaliteit van stads- en dorpsranden

toerisme en fruitteelt centraal, langs de Waal aangevuld

- stimuleer ontwikkeling beeldkwaliteit erven

met (watergebonden) bedrijvigheid. De gebieden ten

- respecteer rust, ruimte en duisternis agrarische kom

noordwesten van de hoofdverdedigingslijn (verdichtings-
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2. Inundatiestelsel
De Tielerwaard-West is de voormalige ‘kom II bezuiden

Kernkwaliteiten

de Lek (Z1)’ van het inundatiestelsel van de Nieuwe

- het samenhangend stelsel van inundatiewerken:

Hollandse Waterlinie. Het waterpeil zou hier bij volledige
inundatie 1,4 m +NAP zijn.
De Zuiderlingedijk en Nieuwe Zuiderlingedijk vormden
de noordelijke begrenzing van kom II bezuiden de Lek,
samen met de natuurlijke hoogte van de Linge-oeverwal

- inundatiesluizen bij Vuren, Dalem en Wapenplaats
- samenhangende civiele werken, zoals de restanten
		 van het gemaal ten oosten Fort bij Vuren
- netwerk van weteringen
- restanten van sluizen, dammen en coupures in kom

bij Gellicum en Rumpt. De oostelijke grens van de

- samenhang tussen rivieren, inundatiewerken en -kom

inundatiekom bestaat deels uit natuurlijk reliëf en uit de

- begrenzingen van de inundatiekom: Zuiderlingedijk,

kaden van de Boutensteinse Weg en de Zeek. De
zuidgrens bestaat uit de natuurlijke hoogte van de

Nieuwe Zuiderlingedijk, Waaldijk, dorpspolderkaden en
het natuurlijk reliëf van de oeverwal Waal en Linge

Waaloeverwal en enkele bedijkte randen. De westgrens

- natuurlijk reliëf als basis inundatiekom

bestond uit een voormalige dorpspolderkade. Deze kade

- natte karakter ondergrond

is tussen de Zuiderlingedijk en het Lingebos nog

- grote openheid en groen, overwegend rustig karakter

aanwezig, maar ten zuiden daarvan verdwenen.
De hoofdinlaatpunten voor het Waalwater waren de

Ontwikkelingsperspectief

inundatiesluizen bij Dalem en het Fort bij Vuren. De

De ontwikkeling van het inundatiestelsel is gericht op

Herwijnensche Wetering speelde een belangrijke rol bij

duurzame instandhouding en maatschappelijke beleving:

de inlaat in de polder. Het hoofdinlaatpunt voor het

inundatie is de essentie van de Waterlinie. Dit geldt voor

Lingewater was de waaiersluis bij de Wapenplaats,

de hoofdinlaatpunten, maar ook voor kleinere, verborgen

aangevuld met een aantal kleinere waterwerken in de

onderdelen als sluisjes en achterkaden. Koppeling met

Zuiderlingedijk en Nieuwe Zuiderlingedijk. Omdat de

de ontwikkeling van recreatieve routes biedt kansen

inundatiekom onderverdeeld was in een aantal bekade

evenals gebruik van onderdelen voor het watersysteem.

polders, was er een complex stelsel van waterwerken
zoals sluizen, dammen, duikers en coupures nodig om te

Ontwerprichtlijnen

kunnen inunderen.

Bij ruimtelijke ingrepen in het inundatiestelsel is het van

De kaart laat de samenhangende objecten van het

belang te streven naar behoud en herstel de inundatie-

inundatiestelsel van 1940 zien, op een abstractie van de

werken en de samenhangende civiele werken en

topografische kaart. Een nadere verklaring van de

waterlopen. Het is de opgave het complexe inundatiesys-

onderdelen op de kaart vind u in de Waterlinie Atlas.

teem inzichtelijk te maken door het ontwikkelen van de
recreatieve beleefbaarheid van de waterwerken en de
begrenzingen van de inundatiekom, in samenhang met
de landschappelijke context. De kernkwaliteit openheid
en groen en rustig karakter is nauw verbonden met het
voormalig inundatiestelsel; deze moet met respect
behandeld worden.
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Deze sluizen zijn alle vier uitgevoerd als sluizen met
waaierdeuren om ze eventueel ook tegen hoog water in
te kunnen openen. De beide sluizen in de Linge konden
als civiele schutsluizen voor de scheepvaart fungeren.
De sluizen werden aanvankelijk gedekt door het geschut
van het Fort bij Asperen, de Wapenplaats en de
tussenstelling langs de Nieuwe Zuiderlingedijk.
In de recente bouwfase zijn de twee waaiersluizen, in de
noordelijk Lingedijk (Langedijk) en de zuidelijke
Lingedijk, gerestaureerd.

2.1 Inundatiestelsel Linge
Het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie was in de eerste plaats gebaseerd op het
gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakten. De sluizen bij Asperen speelden een cruciale
rol bij de inundatie. Het gaat om twee parallel geplaatste
schut-, inundatie- en keersluizen in de rivier de Linge en
twee inundatie- en keersluizen in de linker en rechter
Lingedijk. Door de Linge af te sluiten werd het opgestuwde water gedwongen zijdelings af te stromen door
de beide geopende inundatiesluizen.
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De ontwikkeling van de gerestaureerde sluizen dient

mentbeschrijvingen 531825): waaiersluizen zuider- en

gericht te zijn op duurzaam behoud en recreatieve

noorder Lingesluis, waaiersluis met brug en schotbal-

beleving. Het Lingeacces is een druk bezocht toeristisch

kenopslag, waaiersluis en schotbalkenopslag.

punt en biedt daarmee de kans om de werking van het

- relatie met de Linge, weidse vergezichten over het

inundatiesysteem inzichtelijk te maken.

Lingelandschap en op de stadswal Asperen
- relatie tussen sluis en te inunderen gebied

Ontwerprichtlijnen

- samenhang met de verdedigingswerken Fort bij

Ruimtelijke ingrepen bij het inundatiestelsel van de Linge

Asperen en Wapenplaats en Fort bij de Nieuwe Steeg

zijn gericht op het behoud en de ontwikkeling van de
authenciteit en samenhang van de monumentale sluizen
en bijbehorende onderdelen. Het streven is de onderlinge relaties tussen de sluizen en het het Fort bij
Asperen, de Wapenplaats en Fort bij de Nieuwe Steeg te
versterken. Het is van belang dat de inundatiewerken
publiek beleefbaar zijn en dat de werking ervan
verklaard wordt. Versterking van de zichtbaarheid van de
inundatiekom vanaf de inundatiesluizen draagt bij aan
een beter begrip van de samenhang.
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Een ‘waakstand’ met gesloten schotbalkkering werd dan
als voldoende beschouwd. Rond 1997 begon een totale,
nauwgezette restauratie die tot gevolg had dat het werk
thans weer in open verbinding staat met de rivier. De
noordelijke schotbalkkering is permanent gezet.
Oorspronkelijk werd de sluis beschermd door drie
eenvoudige aarden batterijen; deze zijn echter geheel
verdwenen.

2.2 Inundatiestelsel Merwede bij Dalem
De inundatie- en uitwateringssluis (Dalemse Sluis) stamt
uit de vroegste periode van aanleg van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De sluis bestaat uit drie parallelle,
gemetselde, met natuursteen gedekte kolken, elk
voorzien van drie stellen puntdeuren en schotbalkvoorzieningen. Door deze sluis kon water uit de Merwede
worden ingelaten in de Polders Hoog Dalem en Het
Broek. De sluis ligt binnen het voormalig schootsveld van
de vesting Gorinchem.
Belangrijk was tevens de functie als nooduitwateringssluis voor ditzelfde gebied dat na een eventuele
dijkdoorbraak bovenstrooms (de Waal) op deze plaats
terug geleid kon worden naar de Merwede; de sluis is
in 1814 voor dit doel ontworpen, maar werd direct
daarna aangepast voor militaire toepassingen.
De sluis is de opvolger van een door watersnood (1809)
en oorlogshandelingen (1814) beschadigde nooduitwateringssluis, de Ambtssluis, uit 1661. De sluis is in de loop
der jaren diverse malen aangepast en uitgebreid. Het is
overigens opmerkelijk dat geen waaierdeuren zijn
geplaatst; openen tegen hoog rivierwater in en water
inlaten was dus onmogelijk. Dit hing vermoedelijk samen
met het feit dat de sluis geen scheepvaartfunctie had.
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kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De ontwikkeling van de gerestaureerde sluizen dient

mentbeschrijvingen complexnr. 531881 532019 en

gericht te zijn op duurzaam behoud en recreatieve

monumentnr 532021: inundatiesluis/uitwateringssluis

beleving. De Waaldijk is een recreatieve route en biedt

- behoort tot oudste nog bestaande sluizen van NHW,
zeldzaam voorbeeld van meermalen aangepaste,

daarmee de kans om de werking van het inundatiesysteem inzichtelijk te maken.

complete inundatiesluis
- relatie met de Waal/Merwede, vergezichten over de
uiterwaarden (Woelse Waard) en stadsgezicht

Ontwerprichtlijnen
Ruimtelijke ingrepen aan en bij het inundatiestelsel van

- relatie tussen sluis en te inunderen gebied

de Waal bij Dalem zijn gericht op het behoud en de

- samenhang met de verdedigingswerken en vesting

ontwikkeling van de authenciteit en samenhang van de

Gorinchem

monumentale sluizen en bijbehorende onderdelen. Het
streven is de onderlinge relaties tussen de sluis en het
landschap te versterken. Het is van belang dat de
inundatiewerken publiek beleefbaar zijn en dat de
werking ervan verklaard wordt.
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afsluiting van de uitwatering en is daartoe voorzien van
een ijzeren leuning en andere hulpconstructies. De
keersluis bestaat uit twee relatief hoge betonnen
hoofden met diagonale vleugelmuren en aanpalende
betonnen delen en is voorzien van meerdere schotbalkensponningen en een kering. Typologisch betreft het
een keersluis in een uitvoering die zeldzaam is binnen de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het relict is een relatief
zeldzaam voorbeeld van een zelfstandig waterbouwkundige voorziening dat gespaard bleef na de sloop van het

2.3 Inundatiestelsel Waal bij Vuren

gemaal dat erbij hoorde. De sloop van het gemaal
illustreert de werking van de Verboden Kringen-

Zowel ten oosten als ten westen van het Fort bij Vuren

wetgeving. Door de oorlogsdreiging op de vooravond van

zijn restanten van het inundatiestelsel aanwezig.

de Tweede wereldoorlog is het gemaal afgebroken om

Ten oosten van het fort, iets ten noorden van de scherpe

het schootsveld van het Fort bij Vuren open te maken.

bocht in de Waaldijk, liggen de restanten van de

Naast het gemaal en de sluis aan de oostzijde van het

inundatiesluis (damsluis/duiker) en de brug en keersluis

fort liggen aan de westzijde, in de Waaldijk, de restanten

van een niet meer bestaand stoomgemaal. Dit zijn de

van de inundatiesluis waar Waalwater in de fortgracht

restanten van een gecombineerd militair en civiel

werd ingelaten. De buitendijkse restanten lijken in

waterbouwkundig verdedigings- en inundatiemiddel voor

redelijke bouwkundige staat maar zijn enigszins

het poldergebied rond Vuren. De inundatiesluis (of

overwoekerd; de binnendijkse delen zijn in slechte

damsluis/duiker) was de afsluiting van een door de

bouwkundige staat en nauwelijks meer zichtbaar.

aanleg van het fort omgeleide afwatering, maar diende

Alle resterende sluisonderdelen kenmerken zich door een

ook om het peil in de fortgracht te handhaven. Het

ruïneachtige uitstraling. In 2014 is de consolidatie van

restant bestaat uit een vooral aan de fortzijde nog goed

de waterwerken voorzien.

zichtbare, gemetselde, duikervormige doorlaat onder de
voormalige toegang naar het verdwenen gemaal ten
noorden van de Waaldijk. Het werk omvat een keermuur
die zich aan de noordzijde westwaarts buigt tot een
hoofd waarop een deel van het stoomgemaal rustte.
Bovenop is er een windwerk waarmee een schuif ter
afsluiting van de duiker kon worden bediend.
De restanten van de brug en keersluis hoorden bij een
gemaal, daterend uit 1924. De ten dele in ijzer uitgevoerde brug fungeerde als bedieningsbrug voor de
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

Het inundatiestelsel heeft niet langer een waterhuishoud-

mentbeschrijvingen complex 531890): restant

kundige functie, maar wel een recereatief ontwikkelings-

inlaatsluis/keersluis/Herwijnense uitwateringssluis/

perspectief, aansluitend op het Waterliniewandelnetwerk

duiker (west), restant inundatiesluis/damsluis/duiker

en toeristisch-recreatief concept van het Fort bij Vuren.

oost) en restant inundatiesluis/damsluis/duiker
(noordoost)

Ontwerprichtlijnen

- relatie tussen sluisstelsel, Waal en te inunderen gebied

Bij ontwikkeling van het inundatiestelsel staat duurzaam

- samenhang met het Fort bij Vuren

behoud van de restanten en inzichtelijk maken van de

- verhaal van de sloop van het gemaal als gevolg van de

historische betekenis voorop. Het aansluiten op het

Verboden Kringenwetgeving

wandelnetwerk rondom het fort biedt hiervoor kansen.
Met name het oostelijk ensemble kan worden benut als
recreatief rustpunt, met beleving van de waterwerken ,
zicht op het fort en over de voormalige inundatiekom. Bij
ontwikkeling dient de ruïneachtige uitstraling gerespecteerd te worden. Bijzondere inspiratie is het historisch
verhaal van de sloop van het gemaalgebouw tijdens de
mobilisatie voor Wereld Oorlog II, als gevolg van de
Verboden Kringenwetgeving.
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3. Accessen
In het noorden vormden de rivier de Linge, de

De kaart laat de samenhangende objecten van het

Lingedijken en de oeverwallen een groot acces tussen de

inundatiestelsel van 1940 zien. Deze zijn ingetekend op

inundatievelden van de Culemborgerwaard en

een abstractie van de bodemkaart; de natuurlijke

Tielerwaard. In het zuiden lag het Waalacces, met de

ondergrond. Op dit natuurlandschap zijn de hoofdlijnen

rivier de Waal, de dijken en oeverwallen. In de polder

van de slotenstructuur, de poldergrenzen, dijken en

zelf vormden de vele dorpspolderkaden kleinere

hoogtelijnen ingetekend als weergave van het cultuur-

accessen door de watervlakten. Ook de provinciale

landschap. In de Waterlinie Atlas vind u een nadere

wegen Tiel-Gorinchem en de weg tussen Herwijnen en

verklaring van de onderdelen van de kaart.

Leerdam vormden accessen waarbij in de voorbereiding
van de Tweede Wereldoorlog infanteriestellingen werden
aangelegd. Op de kaart zijn de droog blijvende kades en
dijken in het inundatiestelsel van 1940 weergeven.
In de huidige tijd zijn de landaccessen zichtbaar door de
hogere ligging in het omringende lage, natte landschap.
Veel van de voormalige dorpspolderkades zijn terug te
vinden in het landschap, als onderdeel van het wegenstelsel van de Tielerwaard. Maar er zijn ook grote delen
van de kades verdwenen door de naoorlogse ruilverkaveling. De historische opdeling van de polder heeft
plaatsgemaakt voor een grootschalige agrarische polder,
waardoor een deel van de historische accessen verdwenen is. Ook het wegennetwerk heeft een opschaling
ondergaan. Zo is de provinciale weg Tiel-Gorinchem
omgevormd tot een brede autosnelweg, in bundeling
met de Betuwespoorlijn. Deze infrastuctuurbundel vormt
nu een brede onderbreking van de hoofdverdedingsingslijn, maar de kruising van deze lijnen van nationale
betekenis vormt (in potentie) ook een belangrijk
belevingsmoment voor de vele weggebruikers. Ook de
kruisende rivieren zijn nadrukkelijk aanwezig en worden
volop gebruikt door recreatief verkeer. De ervaring van
de Waterlinie wordt expliciet door de clusters van
verdedigingswerken. Deze komen op de volgende
pagina’s aan bod.
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3.1 Linge

Kernkwaliteiten

Het rivieracces van de Linge kenmerkt zich door een

- doorgang door de inundatievlakte

pittoreske kleinschaligheid, waarbij de slingerende rivier

- hoge ligging in het landschap van oeverwal en dijk

wordt geflankeerd door het Fort bij Asperen, de

- panorama’s en zichtlijnen over het landschap en Linge

Wapenplaats en het Fort bij de Nieuwe Steeg. De rivier

- relatie met de verdedigingswerken Fort bij Asperen,

wordt begeleid door kleinschalige uiterwaarden, dijken

Wapenplaats en Fort bij de Nieuwe Steeg

aan weerszijden en de oeverwallen met fruitteelt. Het

- rivier als recreatieroute

inundatiestelsel met de vier sluizen is van hoge

- openheid en groen en rustig karakter landschap

cultuurhistorische waarde en een toeristische trekpleister

binnen de Verboden Kringen

binnen het door recreanten druk bezochte
Lingelandschap. De dijken en oeverwallen zijn van

Ontwikkelingsperspectief

oudsher vestigingsplaatsen. Hier concentreren zich de

Het ontwikkelingsperspectief voor het Lingeacces richt

dorpen en steden en lintbebouwingen langs de dijken.

zich voor de rivier en de uiterwaarden op waterbeheer,

Bebouwing, in een rijke historische gelaagdheid, is dan

natuurontwikkeling en recreatie. Het landschap op de

ook een belangrijk beeldkenmerk van het

oeverwal is overwegend agrarisch, met fruitteelt. De

Lingelandschap, zoals Asperen, Gellicum, Rhenoy en

vestingwerken hebben een toeristisch-recreatief en

Acquoy. Maar daar waar de accessen de hoofdverdedi-

museaal perspectief.

gingslijn doorkruisten en de Verboden Kringen over het
landschap waren geprojecteerd zijn nog steeds grote

Ontwerprichtlijnen

open delen met relatief weinig bebouwing aanwezig.

Voor de Waterlinie is het van belang dat ruimtelijke
ingrepen in het rivieracces de zichtbaarheid, beleefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het Lingeacces
behouden en versterken. Hierbij is de karakteristieke
ruimtelijke opbouw van het rivierenlandschap van
belang, evenals het doorgaande karakter van de
landschapsstructuren met de kruising van de hoofdverdedigingslijn en de versterking van het recreatief
routenetwerk, over land en water.
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3.2 Waal

Kernkwaliteiten

Het rivieracces van de Waal kenmerkt zich door de

- doorgang door de inundatievlakte

aanwezigheid van de vestingsteden Woudrichem en

- hoge ligging in het landschap van oeverwal en dijk

Gorinchem, het Slot Loevestein en het Fort bij Vuren; de

- panorama’s en zichtlijnen over het landschap

zogenaamde Vestingdriehoek. Deze vestingwerken

- relatie met de verdedigingswerken Vestingdriehoek

verdedigden het rivieracces en de inundatiewerken.

- inundatiestelsel

De rivier kenmerkt zich door de weidsheid en het

- rivier als recreatieroute

doorgaande karakter van water, uiterwaarden en dijken.

- openheid en groen en rustig karakter landschap

De dijken en oeverwallen zijn van oudsher vestigings-

binnen de Verboden Kringen

plaatsen. Hier concentreren zich de dorpen en steden en
lintbebouwingen langs de dijken. Bebouwing, in een rijke

Ontwikkelingsperspectief

historische gelaagdheid, is dan ook een belangrijk

Het ontwikkelingsperspectief voor het rivieracces richt

beeldkenmerk. Daar waar de accessen de hoofdverdedi-

zich vooral op ruimte voor de rivier en natuurontwikke-

gingslijn doorkruisten en de Verboden Kringen over het

ling. Voor de Waterlinie is ontwikkeling van het toeris-

landschap waren geprojecteerd zijn nog steeds open

tisch-recreatief perspectief van de Vestingdriehoek van

delen met relatief weinig bebouwing aanwezig. In de

belang, in combinatie met recreatieve routes over land

Tielerwaard hebben de uiterwaarden tussen Gorichem

en water.

(Woelse Waard) en Vuren (m.u.v. het voormalig
steenfabriekterrein Heuffterrein) nog het onbebouwd,

Ontwerprichtlijnen

groen karakter van de Verboden Kringen. Ten noorden

Voor de Waterlinie is het van belang dat ruimtelijke

van de vesting Gorinchem domineert verstedelijking en

ingrepen in het rivieracces de zichtbaarheid, beleefbaar-

bedrijvigheid het landschap van de Verboden Kringen.

heid en ruimtelijke kwaliteit van de Vestingdriehoek
behouden en versterken. Hierbij is de karakteristieke
ruimtelijke opbouw van het rivierenlandschap van
belang, evenals het doorgaande karakter van de
landschapsstructuren en de beleefbaarheid van de
Waterliniewerken. Versterking van het recreatief
routenetwerk vergroot de belevingsmogelijkheden.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het behoud en
de openheid van de Woelse Waard, in het voorland van
de Vesting Gorinchem.
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3.3 Infrastructuur en kades

Kernkwaliteiten

Niet alleen de rivieren en de oeverwallen tussen de

- doorgang door de inundatievlakte

inundatiekommen vormden accessen, ook het droogblij-

- hoge ligging in het landschap

vend wegennetwerk en kades binnen de inundatiepolder

- panorama’s en zichtlijnen over het landschap

was een bedreiging voor het functioneren van de

- relatie met de verdedigingswerken

Waterlinie. De kaart laat de belangrijkste lijnen zien. Het

- infrastructuurlijnen zijn belevingslijnen voor de

grootste infrastructuur-acces was de voormalige

Nieuwe Hollandse Waterlinie

provinciale weg tussen Gorinchem en Tiel - de tegenwoordige A15 in bundeling met de Betuwespoorlijn nabij

Ontwikkelingsperspectief

het Fort bij Vuren. Vanaf de snelweg beleven dagelijks

De ontwikkelingen aan de infrastructurele accessen

vele honderden automobilisten de doorsnijding van de

zullen vooral verkeerskundig van aard zijn, van

hoofdverdedigingslijn van de Waterlinie.

autosnelweg tot landelijk pad. Kansen voor de Waterlinie

Naast de A15 doorsnijdt ook de N848, de provinciale weg

kunnen worden benut door vanuit ruimtelijk perspectief

tussen de A15 en Leerdam, de hoofdverdedigingslijn,

mee te denken bij tracering, architectuur, landschappe-

gemarkeerd door een aantal groepsschuilplaatsen.

lijke inpassing en compensatie. (Voormalige) polderka-

Op meer lokaal niveau was het netwerk van polderkades

des kunnen recreatief benut worden.

een droogblijvende routenetwerk in de inundatiekom.
Ontwerprichtlijnen
Waar mogelijk is het verbeteren van het zicht vanaf de
routes op de verdedigingswerken, op de hoofdverdedigingslijn en over de inundatiekom van belang. Daar waar
de route de hoofdverdedigingslijn kruist liggen kansen
voor markering van de linie in het wegbeeld. Bijzondere
aandacht is nodig voor de doorsnijding van de A15, waar
een voor de Waterlinie unieke kans ligt voor het creëren
van een Waterliniepanorama vanaf de snelweg en de
verzorgingsplaats. Vermindering van de barrierewerking
van de A15 is eveneens een doelstelling.
Als kansen zich voordoen kunnen verdwenen polderkaden- en boezems als structuur worden hersteld voor
recreatief gebruik of waterberging.
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4. Militair stelsel
De hoofdverdedigingslijn in het militair stelsel van 1940
in de Tielerwaard bestond uit de Nieuwe Zuiderlingedijk,
de Zuiderlingedijk tot aan de Broekse Sluis en de
polderkade (zijdewende) langs het Spijkse Veld. De
hoofdverdedigingslijn was sinds 1915 de noordwestelijke
grens van het inundatieveld in de Tielerwaard-West en
de verbinding tussen de verdedigingsclusters langs de
Linge en de Waal; tussen de forten bij Asperen en de
Nieuwe Steeg en het Fort bij Vuren en de vesting
Gorinchem.
In een eerdere fase van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
lag de hoofdverdedigingslijn meer westelijk, op de
Zuiderlingedijk tot aan de vesting Gorinchem.
Het militair stelsel in de Tielerwaard bestaat uit de
volgende complexen:
4.1 Hoofdverdedigingslijn
		 & Tussenstelling Nieuwe Zuiderlingedijk
4.2 Hoofdverdedigingslijn
		 & Tussenstelling Spijkse Veld
4.3 Wapenplaats Asperen
4.4 Fort aan de Nieuwe Steeg
4.5 Fort bij Vuren
4.6 Vesting Gorinchem
De hoofdverdedigingslijn en deze militaire complexen
komen op de volgende pagina’s nader aan de orde.
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In de recente bouwfase wordt de Nieuwe Zuiderlingedijk,
als onderdeel van de waterkering Diefdijklinie, dijktechnisch versterkt waarbij ook de batterij Nieuwe
Zuiderlingedijk hersteld wordt en recreatief toegankelijk
gemaakt wordt. Tevens wordt er een loopgraaf uit 1916
verbeeld. De betonnen schuilplaatsen zijn geconsolideerd, zichtbaar gemaakt door het verwijderen van
beplanting en ingericht als vleermuisverblijf. Het
oorspronkelijk open schootsveld vanaf de infanteriestellingen richting de inundatiekom is grotendeels verdwe-

4.1 Hoofdverdedigingslijn
& Tussenstelling Nieuwe Zuiderlingedijk
De kaarsrechte Nieuwe Zuiderlingedijk was de hoofdverdedigingslijn en de noordgrens van het inundatieveld. De
dijk is niet gebouwd in het kader van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, maar in 1809 als antwoord op
grote overstromingen in het rivierengebied. Hoewel de
dijk niet primair is opgeworpen voor de Waterlinie, kent
het aan de keelzijde een tussenbanket die het verplaatsen van mensen en materiaal mogelijk maakte, als ook
emplacementen voor geschut; vergelijkbaar met een
gedekte weg.
In de nabijheid van de Nieuwe Zuiderlingedijk zijn
verschillende betonnen groepsschuilplaatsen type P
bewaard en enkele (batterij) schuilplaatsen uit de
periode ca. 1900-1918. Oorspronkelijke hindernissen zijn
niet bewaard gebleven. De duiker/keersluis maakte
voorheen als no. 4 deel uit van een viertal, van 1 tot 4
genummerde duikers, waarvan de drie andere in en rond
de (niet meer bestaande) kruising van de Tiendweg en
de Nieuwe Zuiderlingedijk lagen. Mogelijk zijn er nog
relicten aanwezig.

nen door de bosontwikkeling.
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Batterij aan de Nieuwe Zuiderlingedijk
werd aangelegd in 1845 ter
vergrendeling van het Linge-acces. In
1903 werd het aardwerk voorzien van
een bomvrije gedekte schuilplaats.

42 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 43

Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De Nieuwe Zuiderlingedijk is een primaire waterkering

mentbeschrijving 531871): granaatvrije betonnen

met als doel de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

schuilplaats met aarden batterij, groepsschuilplaatsen

droog te houden wanneer stroomopwaarts een rivierdijk

type P, keersluisje (schut), duiker/keersluis en

zou doorbreken (als onderdeel Diefdijklinie). Het

scherfvrije schuilplaatsen type 1916/II.

garanderen van de veiligheid zal continu maatregelen

- cultuurhistorisch dijkprofiel met restanten van
aarden geschutsbanketten en gedekte wegen

aan de dijk vereisen. Het is de opgave dit met behoud
van de kernkwaliteiten te blijven doen. Het ontwikkelen

- de lange rechtstanden van de dijk

van de hoofdverdedigingslijn tot een herkenbare eenheid

- waterwerken, waaronder de hoge stuw en de

en recreatieve drager is vanuit de Waterlinie het

inundatiesluis

ontwikkelingsperspectief. De dijkweg is onderdeel van

- de identiteit als dwarsdijk (dijk zonder zichtbare rivier)

het lokale wegennet én is, als hoofdverdedigingslijn,

- samenhang tussen dijk en landschap, met het

voor de Waterlinie van belang als recreatieve route.

uitgedijkt land, wielen en relatie met de ontginningen

Aandachtspunt is de verkeersveiligheid.

- lineaire opstelling van de betonwerken onderlangs dijk
- relatie tussen verdedigingswerken en inundatie- en

Ontwerprichtlijnen

schootsveld: panorama’s vanaf de dijk door de open

Bij ingrepen aan de hoofdverdedigingslijn is het behoud

delen van het natuurlandschap met zicht op de kom

en de ontwikkeling van de authenciteit en samenhang

- het groen, landelijk en nat van het uitgedijkte land

van de monumentale objecten - de lijnopstelling van de

onderaan de dijk (natte voet) met hoge

schuilplaatsen, waterwerken, gedekte weg, batterij en

natuurwaarden

restanten van andere militaire aardwerken - van groot
belang. Dit betekent ook respect voor het cultuurhistorisch dijkprofiel en de kaarsrechte tracering. Versterking
van de zichtbaarheid van de betonwerken en zicht over
de inundatiekom maakt de beleving van de Nieuwe
Zuiderlingedijk als militaire lijn sterker. Ontwikkeling van
recreatieve routes op en onderlangs de dijk versterkt de
beleving van de Waterlinie. Aandachtspunten zijn de
kruisende wegen, de accessen.
Natuurontwikkeling en landschapsbouw dienen afgestemd te worden op het asymmetrisch Waterlinieprofiel
(open-dicht) en de karakteristieken van het onderliggend
landschap, met het uitgedijkte land en de doorlopende
historische dorpspolderstructuren.
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Langs de Tussenstelling Spijksche Veld staan uitsluitend
groepsschuilplaatsen type P. Het zuidelijk deel van de
dijk tussen de Spijkse Waard en de Waal is na de oorlog
in de ruilverkaveling afgegraven. Het noordelijk deel,
tussen de Zuiderlingedijk en het Lingebos, is nog
aanwezig en in de recente bouwfase voorzien van een
fietspad. Hierbij zijn ook uitzichten richting de inundatiekom gecreëerd, zijn groepsschuilplaatsen zichtbaar
gemaakt door beplanting te verwijderen en is een aantal
groepsschuilplaatsen ingericht als vleermuisverblijf.

4.2 Hoofdverdedigingslijn
& Tussenstelling Spijkse Veld

De tussenstelling wordt doorsneden door de infrastructuurbundel A15-Betuwelijn. Deze doorsnijding vormt
enerzijds een functionele en visuele (geluidsschermen)
barriere voor de hoofdverdedigingslijn, en anderzijds is

De dijk tussen de Spijksche Waard aan de Linge en de

de autosnelweg een belangrijke belevingslijn omdat de

Waal bij het Fort bij Vuren was een nooddijk (of een

vele dagelijks passerende automobilisten hier zicht

zogenaamde zijdewende) die in aansluiting op de

hebben op de betonnen schuilplaatsen aan de zuidzijde

noordelijker gelegen Nieuwe Zuiderlingedijk was bedoeld

van de weg. In 2014 is het herstel van de verdwenen

om bovenstrooms buiten de rivierdijken geraakt water te

kadestructuur ten zuiden van de rijksweg A15 voorzien,

kunnen keren en af te leiden naar de Waal. Dit afleiden

gecombineerd met een verbeelding van het inundatie-

kon zowel ten oosten van het Fort bij Vuren, als via de

veld (het Waterliniepanorama).

Dalemse Sluis, die een dubbelfunctie bezat als uitwaterings- en inundatiesluis. Samen met het Fort bij Vuren
en de Batterij bij Dalem vormden de betonnen en andere
werken langs de dijk en de Nieuwe Zuiderlingedijk de
hoofdverdedigingslijn achter de inundatiezone in de
toenmalige Asperense Polder en het Heukelumse Veld.
Westelijk van de werken lag de belangrijke vesting- en
garnizoenstad Gorinchem.
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De batterij aan de Broekse Sluis, ook wel het ‘emplacement voor
tusschenbatterij no. 9 achter den Zuider-Lingedijk’ genoemd, werd
in 1901 aangelegd en diende ter verbetering van de Broekse Sluis.
De grondgedekte schuilplaats is waarschijnlijk in de periode
1903-1906 toegevoegd.
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De Tussenstelling Spijksche Veld speelt een cruciale rol

mentbeschrijvingen 531881 en 532019): granaatvrije

in de ruimtelijke ordening van de Tielerwaard: ten

betonnen schuilplaats met aarden batterij, groeps-

westen van de lijn heeft het gebied een toeristisch-recre-

schuilplaatsen type P, inundatiesluis/uitwateringssluis

atieve (Lingewaal) en stedelijke (Gorinchem) koers; ten

(Dalemse Sluis).

oosten is de hoofdkoers agrarisch. Ontwikkeling van de

- historische kade tussen Zuiderlingedijk en het
Lingebos
- de reeks van betonwerken door de Tielerwaard als
relict van de hoofdverdedigingslijn
- relatie tussen verdedigingswerken en het inundatie en
schootsveld: uitzichten op de kom
- het open, groen en landelijk karakter van het

tussenstelling als robuuste landschaps- en recreatiezone
tussen deze gebieden is van groot belang.
De Nieuwe Zuiderlingedijk is een primaire waterkering
met als doel de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
droog te houden wanneer stroomopwaarts een rivierdijk
zou doorbreken (als onderdeel Diefdijklinie). Het
garanderen van de veiligheid zal continu maatregelen

landschap aan de oostzijde van hoofdverdedigingslijn

aan de dijk vereisen. Het is de opgave dit met behoud

in contrast met het stedelijk-recreatief landschap aan

van de kernkwaliteiten te blijven doen. Het ontwikkelen

de westzijde

van de hoofdverdedigingslijn tot een herkenbare eenheid

- beleving Waterlinie vanaf de A15

en recreatieve drager is vanuit de Waterlinie het
ontwikkelingsperspectief.
Ontwerprichtlijnen
Ontwerpen aan de hoofdverdedigingslijn in het Spijksche
Veld betekent vooral het ontwerpen aan het herstel van
het doorgaande karakter van de verdwenen hoofdverdedigingslijn, onder andere door de ontwikkeling van een
robuuste landschappelijke zone, waarbij een duidelijk
contrast ontstaat tussen het stedelijk-recreatieve
verdichtingsveld aan de westzijde en de open, landelijke
kom aan de oostzijde. Met accent op de kruising door de
rijksweg A15 als ‘Waterliniepanorama’. Respect voor de
kernwaarden, de authenciteit en de samenhang van de
monumentale objecten is een belangrijke richtlijn.
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Op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is er een
groepsschuilplaats type P op de Wapenplaats gebouwd
en later is er een nissenhut aan toegevoegd. Aan de
noord- en de zuidzijde bevonden zich bruggen. De
noordelijke is jaren geleden vervangen door een nieuw
exemplaar, de zuidelijke brug is opgeruimd. Recent is de
waaiersluis gerestaureerd.
In de huidige situatie is de Wapenplaats nog steeds een
herkenbaar halfcirkelvormig aardwerk in de Lingedijk,
maar de militaire identiteit (als fort) is nauwelijks

4.2 Wapenplaats bij Asperen

waarneembaar. Een deel van de haag is nog aanwezig.
De gracht is deels verland en omkaderd door beplanting.

De Wapenplaats bij Asperen, een klein aarden verdedi-

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor het

gingswerk, is aangelegd in 1845 ter plaatse van een uit

herstel van de cultuurhistorische essenties als basis voor

1794/95 daterende versterking, genaamd Pollux. De

een nieuwe publieke functie.

Wapenplaats was de tegenhanger van het Fort bij
Asperen (eerder dijkpost Castor). Het kleinste fort van
de Waterlinie bestaat in hoofdzaak uit een naar het
zuidoosten gericht half cirkelvormig aardwerk, dat ook
aan de flauw gebogen keelzijde was gesloten. De in
vredestijd dwars door het werk lopende weg over de
linker Lingedijk werd bij oorlogsgevaar westelijk langs de
wal van het werk omgeleid. De coupure in de halfronde
wal werd dan met aarde dichtgemaakt. De Wapenplaats
diende ter verdediging van de noordelijk ervan gelegen
waaiersluis en als afsluiting van de Lingedijk. De batterij
aan de Nieuwe Zuiderlingedijk kon de Wapenplaats
ondersteuning bieden, terwijl het Fort bij Asperen en de
Wapenplaats elkaar konden ondersteunen.
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De Wapenplaats zal in de nabije toekomst een nieuwe

mentbeschrijvingen 531786): aanleg van de

functie krijgen, in nauwe samenspraak met de directe

Wapenplaats met aardwerken, waarin resten/sporen

omgeving. Publieke toegankelijkheid, beleving van de

van geschutsopstelplaatsen en de natte gracht met

(historie van de) Waterlinie en het landschap van het

buitenoevers, met (omleidings- en onderhouds)wegen

Lingeacces zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

en met door grenspalen aangeduide zone, groepsschuilplaats type P en nissenhut.

Ontwerprichtlijnen

- relatie met het landschap: uniek zicht over de Linge

Bij het ontwerpen aan de Wapenplaats staat het

- relatie met cluster van inundatie- en verdedings-

versterken van de historische essenties voorop. Dit

werken: zicht op de Lingesluizen en het Fort Asperen

betekent versterking van de herkenbaarheid van de

- relatie Linge-waaiersluis-inundatiekom Tielerwaard

Wapenplaats als fort (aardwerk als kernkwaliteit), het

- het open, groen en landelijk karakter van het

beleefbaar maken van de relatie met de waaiersluis en

landschap binnen de Verboden Kringen

de inundatiekom Tielerwaard, versterken van de
samenhang met het complex van het Fort bij Asperen en
het benutten van de unieke ligging aan de Linge.
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latere fasen is er relatief weinig aan het fort veranderd,
behalve de toevoeging van enkele groepsschuilplaatsen
type P. Iets noordelijk van het fort, aan de Lingedijk, zijn
in 1939-1940 enkele kleine gewapend betonnen werken
gebouwd die tot hetzelfde complex gerekend worden.
Het fort is aangelegd ter verdediging van de moeilijk
inundeerbare gronden van de oeverwal aan weerszijden
van de Linge en de beide Lingedijken. Bovendien
bestreek het fort drie wegen met geschut. Fort aan de
Nieuwe Steeg, Fort bij Asperen, de Wapenplaats en de

4.3 Fort aan de Nieuwe Steeg

batterij Nieuwe Zuiderlingedijk konden elkaar met
geschut ondersteunen.

Het Fort aan de Nieuwe Steeg dateert uit het laatste

In de recente bouwfase is het Fort bij de Nieuwe Steeg

kwart van de 19de eeuw en het werd gebouwd tussen

getransformeerd tot ‘Geofort’. Op Geofort staat alles in

1876 en 1880. Het fort dankt zijn naam aan de ligging

het teken van kaarten en navigatie. Bezoekers gaan in

langs de gelijknamige verbinding tussen de linker of

de gebouwen, op het forteiland en in het omringende

zuidelijke Lingedijk en de Tiendweg - precies in het

landschap het experiment aan met verschillende

verlengde van de Nieuwe Steeg. Bij de eerste aanleg van

geotechnieken. Belangrijke kwaliteit is de nog steeds

het fort is een omgracht, ruwweg trapeziumvormig

aanwezige grote openheid en landelijkheid binnen het

aardwerk met bastions ontstaan, dat vervolgens is

landschap van de Verboden Kringen.

aangevuld met enkele bomvrije bouwwerken, waaronder
twee tegenover elkaar staande delen van de kazerne. In

56 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 57

Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De herbestemming tot Geofort biedt het fort het

mentbeschrijvingen 531807): fortaanleg met

toekomstperspectief, met publieke toegankelijkheid

aardwerken, waarin resten van geschutsopstelplaat-

waardoor de Waterlinie beleefbaar blijft voor de

sen, (relicten) betonnen borstweringen, natte gracht

maatschappij.

met buitenoevers, met (omleidings- en onderhouds)

De directe omgeving heeft een agrarisch perspectief, met

wegen en met door grenspalen aangeduide zone,

name de fruitteelt op de oeverwal en de veehouderij in

bomvrije gebouwen A1 en A2, B, C, D, E, F en G,

de rivierkom is karakteristiek. Daarnaast heeft het

artillerieloods/fortwachterswoning H, betonblokken

Lingeacces (met Fort bij Asperen en Leerdam) een

van gietstalen koepelkazematten type G, groepsschuil-

toeristisch-recreatieve koers.

plaatsen type P, brug en wachtgebouw J.
- relatie tussen het fort en het Lingelandschap (acces)

Ontwerprichtlijnen

- relatie tussen fort en inundatieveld

Bij ruimtelijke ingrepen aan het fort dient enerszijds

- samenhang tussen de verdedigingswerken Nieuwe

gericht te zijn op het behoud en de ontwikkeling de

Steeg, Asperen en Nieuwe Zuiderlingedijk
- het open, groen en landelijk karakter van het
landschap binnen de Verboden Kringen

authenciteit en samenhang van de monumentale
objecten en anderzijds afgestemd te worden op het
huidig inrichtingsconcept van Geofort. Behoud en
ontwikkeling van de ruimtelijke en functionele samenhang tussen het fort en het onderliggende landschap van
het Lingeacces: rivier, dijk, oeverwal is van belang,
evenals het behoud en de ontwikkeling van de openheid
binnen de Verboden Kringen; deze is hier van hoge
kwaliteit.

Geofort
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In latere historische fasen is er relatief weinig gewijzigd.
Enkele groepsschuilpaatsen zijn toegevoegd.
In de recente bouwfase is het fort gerestaureerd en
getransformeerd tot een recreatieve uitspanning met
overnachtingsmogelijkheden en vele toeristisch-recreatieve activiteiten. Aan de buitenzijde van het fort worden
betonnen schuilplaatsen en waterwerken geconsolideerd
en beleefbaar gemaakt door de aanleg van een
wandelroute.

4.4 Fort bij Vuren
Het Fort bij Vuren dateert in de eerste aanleg uit het
midden van de 19de eeuw en kwam vanaf 1844 tot
stand als aardwerk, waarna het in de jaren 1847-1849
werd uitgebreid met een toren. Het had onder meer als
functies het verdedigen van het Waalacces, van twee
inundatiesluizen voor Waalwater en als voorverdediging
van de Vesting Gorinchem. Het fort is in het kader van
de wapenwedloop van de jaren 1870 gemoderniseerd in
de periode 1873-1879. Het fort is genoemd naar het
oostelijk gelegen dorp Vuren.
Iets noordelijk van het oudste aardwerk kwam ongeveer
tegelijk een zelfstandig verdedigbare, trapeziumvormige
aarden lunet tot stand. De werken waren afzonderlijk
omgracht en de weg over de noordelijke Waaldijk liep
toen met een bocht door de werken door. Bij de
modernisering zijn de twee delen binnen één omgrachting gebracht en is de toren verlaagd, waarna deze in
1878 aan de oostzijde werd voorzien van een aangeaarde contrescarpgalerij. Tevens kwam aan de noordzijde, op de voormalige lunet, een bomvrije kazerne tot
stand. Het fort werd aan de oostzijde voorzien van een
wal, die beide voormalige onderdelen met elkaar
verbond.
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Historische kaarten illustreren de ontwikkeling van het
Fort bij Vuren. Boven de toren van het fort met los van
de lunet. Links een luchtfoto van het samengevoegde
fort. Rechts twee kaarten met loopgraafstelsels op de
winterdijk.
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Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen (monu-

De herbestemming van het Fort bij Vuren tot toeristisch-

mentbeschrijvingen 531890): fortaanleg met

receatieve pleisterplaats biedt het fort toekomstperspec-

aardwerken, natte gracht met buitenoevers, glacis en

tief met publieke toegankelijkheid waardoor de

deel (omleidings)weg met door grenspalen

Waterlinie behouden en beleefbaar blijft voor de

aangeduide militaire landsgrond, contrescarpgalerij

maatschappij. De directe omgeving heeft met name een

met poterne B, kazerne D, remise C, fortwachterswo-

agrarisch perspectief. De Waal heeft een belangrijke

ning, groepsschuilplaatsen type P, restant inundatie-

functie voor de scheepvaart en de uiterwaarden voor

sluis/Herwijnse Uitwateringssluis, brug, kraanbrug en

natuur- en waterberging. En meer in westelijke richting

brughoofd, restant inundatiesluis, brug en keersluis,

heeft het gebied een woon-, werk- en recreatieve

restant inundatiesluis, restant tankversperring,

uitloopfunctie. Daarnaast heeft de Vestingdriehoek een

scherfvrije schuilplaats type 1916/I en 1916/II,

toeristisch-recreatieve koers.

betonblok gietstalen koepelkazemat type G, betonnen schuilplaats type 1918/I en 1918/II.

Ontwerprichtlijnen

- relatie tussen fort en het Waalacces

Ruimtelijke ingrepen aan het fort dienen gericht te zijn

- relatie tussen fort en inundatiesysteem

op het behoud en de ontwikkeling de authenciteit en

- samenhang met de Vestingsdriehoek

samenhang van de monumentale objecten en afgestemd

- het open, groen en landelijk karakter van het

te worden op het huidig inrichtingsconcept van het Fort

landschap binnen de Verboden Kringen

bij Vuren. Behoud en ontwikkeling van de samenhang
tussen het fort en het onderliggende landschap van de
Waal (rivier, dijk, oeverwal) is van belang, evenals het
behoud van de openheid binnen Verboden Kringen.
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In 1673 werd Gorinchem opgenomen in de (oude)
Hollandse Waterlinie. Gorinchem werd al vroeg in de
negentiende eeuw door andere werken gedekt. Toch
bleef de belangrijke garnizoensstad tot 1967 vol met ca.
700 - 1000 militairen. Er bevonden zich in de stad
kazernes, artillerieloodsen en veel andere gebouwen met
een militaire bestemming. De vesting had namelijk de
functie van groepsdepot. Omstreeks 1930 werd in het
bastion aan de Zuider Lingedijk een kazemat van

4.5 Vesting Gorinchem

gewapend beton gebouwd. De rol van de vestingwerken
was begin 20e eeuw uitgespeeld.

Gorinchem is een bijzondere vestingstad aan twee

De eerste stadsuitbreidingen sinds de 17e eeuw vonden

rivieren: de Merwede en de Linge. Fraaie monumenten

begin 20e eeuw plaats. Het aantal inwoners was door de

getuigen van een roerig verleden waarin Gorinchem een

bloei in de 19e eeuw weer toegenomen. De binnenstad

strategische plaats innam in de Hollandse Waterlinie, als

raakte hierdoor zo vol dat er buiten de wallen woningen

onderdeel van de Vestingdriehoek.

moesten worden gebouwd. De eerste nieuwe wijken

Tussen 1247 en 1267 kwam Gorinchem en omgeving in

waren de Lingewijk en West. Na de Tweede Wereldoorlog

het bezit van de heren Van Arkel. Aan het eind van de

werd de stad uitgebreid in noordwestelijke richting. In de

13e eeuw werden rond de nederzetting wallen opgewor-

jaren zeventig werd de stad in oostelijke richting

pen die versterkt waren met palissaden, dit in een

uitgebreid met de wijk Wijdschild en in de jaren tachtig

poging zich te beschermen tegen de overheersing van de

met het stadsdeel Laag Dalem. Inmiddels wordt er in de

buurstaten Holland en Gelre. Halverwege de 14e eeuw

oostelijke richting verder gebouwd. Van het oorspronke-

werden de wallen verder versterkt met stenen muren

lijk open landschap van de Verboden Kringen resteert

waardoor een echte stadswal ontstond. Aan het eind van

nog de Woelse Waard en het binnendijks gebied ten

de 16e eeuw waren de stadsmuren zo verzwakt dat zij

noorden daarvan tot aan Dalem. In dit gebied ligt de

werden vervangen door een nieuwe vestingwal met elf

inundatiesluis Dalem.

bastions. De nieuwe wal werd in 1609 afgerond en lag
een stuk verder uit het centrum waardoor de stad
tweemaal zo groot werd. Deze wal is nog bijna volledig
intact. De vestingwal had vier stadspoorten: ten noorden
de Arkelpoort, ten oosten de Dalempoort, ten zuiden de
Waterpoort (waar men met de pont naar Woudrichem
kan) en ten westen de Kanselpoort. Van de vier
stadspoorten is alleen de Dalempoort nog over.
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- het ensemble van monumentale onderdelen

Aan de oostzijde van de Vesting Gorinchem breidt de

(monumentbeschrijving 365879)
- samenhang van de vesting met het te verdedigen
acces van Waal en Merwede
- nog resterende openheid, groen en rustig karakter van

stad zich uit. Hier is de wijk Hoog Dalem in ontwikkeling.
Aandachtspunt is de landschappelijke afronding van deze
wijk, in de richting van de Dalemse Zeiving waar de
hoofdverdedigingslijn van de Waterlinie ligt. Dit biedt

het landschap binnen de Verboden Kringen bij de

kansen voor landschapsontwikkeling, gekoppeld aan

Woelse Waard en noordelijk gelegen binnendijks

recreatieve uitloop. Ook infrastructurele ontwikkelingen

gebied

aan de A15 en toekomstige ontwikkelingen op bedrijven-

- samenhang binnen de Vestingdriehoek

terrein Oost kunnen kansen bieden voor een ruimtelijke

- samenhang met het inundatiestelsel Dalem

kwaliteitsimpuls.
Ontwerprichtlijnen
Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in het landschap
van de vesting staat duurzaam behoud en de ontwikkeling van de kernkwaliteiten voorop. Voor ontwikkelingen
in de directe omgeving geldt dat de nog bestaande open,
landelijke context van de Verboden Kringen, rondom de
Woelse Waard, behouden moet blijven en waar mogelijk
versterkt moet worden. Uitbreiding van het recreatief
netwerk is wenselijk: denk daarbij aan recreatieve
verbindingen met de te ontwikkelen hoofdverdedigingslijn bij de Dalemse Zeiving en vandaaruit richting het
Fort bij Vuren en het Lingegebied, gekoppeld aan een
landschappelijke kwaliteitsimpuls.
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5. Deelgebieden in de Tielerwaard
Binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Nieuwe
Hollandse Waterlinie kent de Tielerwaard een aantal
karakteristieke deelgebieden met ieder een eigen
ruimtelijke opbouw en ontwikkelingsperspectief en
daarmee ook eigen, lokale kernkwaliteiten en
ontwerprichtlijnen.
Het gaat om de volgende gebieden in de inundatiekom
en op de accessen:
5.1 Polders Heukelum (zuid), Asperen (zuid), Rumpt,
		 Herwijnen en Vuren
5.2 Uiterwaarden en oeverwal Linge
5.3 Uiterwaarden en oeverwal Waal
In de Tielerwaard is er tevens een aantal gebieden,
grotendeels aan de ‘veilige zijde’ van de Waterlinie, waar
het planologisch beleid van de verdichtingsvelden van
toepassing is:
5.4 Polders Asperen en Heukelum (noord)
5.5 Polder Spijk
5.6 Polder Dalem
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kenmerk van de polders van de Tielerwaard West is de
middeleeuwse structuur van polderkaden en -boezems.
Deze opzet vormde de onderverdeling in de dorpspolders
Asperen, Heukelum, Rumpt, Herwijnen en Vuren. Nog
steeds herinneren huidige lijnen in het landschap aan
deze historische opbouw: de N848 ligt op de historische
poldergrens Heukelum-Asperen met westelijk ervan het
haakse slotenpatroon, de broekbossen en de Aspersense
Vliet als restanten van het boezemlandschap. Ook de
Hellouwse Vliet, de Boutensteinse Weg, de Zeek, de

5.1 Polders Asperen (zuid), Heukelum (zuid),
Rumpt, Herwijnen en Vuren

Zeiving, de Dalemse Zeiving, de Molenkade, de kade
tussen het Lingebos en de Zuiderlingedijk, de Leuvense
Kweldijk en de Spijkse Kweldijk zijn restanten van de
historische dorpspolderopbouw. In het grootschalige

Deze polders, ten zuidoosten van de hoofdverdedigings-

ruilverkavelingslandschap vormen de boerenerven

lijn, zijn onderdeel van de voormalige inundatiekom van

robuuste enclaves in de open ruimte. De ruilverkave-

de Waterlinie. De leegte van het ruilverkavelingsland-

lingsboerderijen zijn sober van opzet en uitstraling.

schap, de weidse openheid, is karakteristiek. Als

Gebouwen zijn eenvoudig van architectuur; grote

onderdeel van de rivierkom, met (zware) klei, heeft de

volumes, grote vlakken, simpele lijnen en weinig details.

polder een ‘natte’ uitstraling door de vele slootjes, brede

De boerderijen zijn geordend in oostwest georiënteerde

watergangen, de graslanden en beplanting als els, iep,

‘boerderijstraten’ van de ruilverkaveling. In de open

wilg en populier. Langs de Nieuwe Zuiderlingedijk is het

polder zijn ook enkele bosblokken en eendenkooien

natte karakter zeer expliciet aanwezig. Doordat hier in

aanwezig. Centraal in de polder ligt de A15 in bundeling

het verleden grond is afgegraven voor de dijkaanleg is

met de Betuwespoorlijn. Deze infrastructuurbundel is

dit ‘uitgedijkte land’ zeer nat met rietmoerassen en

niet alleen door het verkeer dominant aanwezig, maar

-bossen. Het kommenlandschap is zeer open, grootscha-

ook door het ruimtebeslag, de barrierewerking en deels

lig en rechtlijnig van karakter. Kenmerkend is de

door de aanwezigheid van geluidsschermen. Parallel aan

rationele verkaveling in stroken en blokken. Wegen, al

de A15 loopt de Herwijnensche Wetering. De wetering

dan niet voorzien van beplantingen, zijn lange lijnen die

- van oorsprong verbonden met de sluizen bij het Fort bij

het landschap mathematisch ordenen. Een fijnmazig

Vuren en van belang voor het inundatiesysteem - wordt

stelsel van weteringen en slootjes zorgt voor de

begeleid door stevige bomenrijen waardoor er een sterke

afwatering. Het huidige landschap is gevormd door de

landschapsstructuur wordt gevormd. Bij de aansluiting

naoorlogse ruilverkaveling, maar op hoofdlijnen vinden

op de N848 en op de Waaloever heeft zich in de loop der

deze structuren en patronen hun oorsprong in de

tijd bedrijventerrein Zeiving gevestigd. Het bedrijventer-

kleinschaliger middeleeuwse ontginningen. Een uniek

rein veroorzaakt een verdichting in de open polder.
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Ontwerprichtlijnen

- grootschalige openheid, landelijk, rust, duisternis

Bij ruimtelijke ingrepen staat het behoud en de

- rationele verkaveling, met raamwerk van kaden,

ontwikkeling van de kernwaarden openheid, groen en

wegbeplantingen en weteringen
- restanten van karakteristieke polder-boezemstructuur
met historische dorpspolderkaden

overwegend rustig karakter centraal, evenals het
respecteren van de duisternis.
Het is van belang de polders als grootschalige en

- sober karakter van landschap en gebouwen

eenduidige ruimtelijke eenheden te blijven behandelen,

- gradiënt van komgronden naar de oeverwallen

want een kleinschalige, gevarieerde ruimtelijke opbouw

- eendenkooien en oude bosblokken

en een diverse mix van functies past niet bij het karakter

- ensemble Nieuwe Hollandse Waterlinie

van de rivierkom.
Het voortbouwen op de rationele structuur en het

Ontwikkelingsperspectief

cultuurlijk karakter van wegen, laanbeplantingen en

De hoofdfunctie in de polders van de Tielerwaard is en

waterlopen is van belang voor het behoud van de

blijft de grondgebonden landbouw. Bestaande boerener-

identiteit. Respecteer hierbij het natuurlijk reliëf van de

ven zullen zich blijven ontwikkelen, met nieuwe stallen

rivierkom en de gradiënt naar de oeverwal en behoud en

voor eigentijdse bedrijfsvoering. In de Tielerwaard is ook

ontwikkel historische ontginningspatronen en relicten,

de vestiging van nieuwe landbouwbedrijven denkbaar;

zoals verkavelingspatronen, (dorpspolder)kaden en

het erf dient dan wel langs één van de oorspronkelijke

-boezems en eendenkooien.

‘boerderijstraten’ van het plan van de ruilverkaveling

Bij ontwikkeling van erven is het versterken van het

dient te liggen én dat enkel buiten de kernzone van de

groene karakter belangrijk: erven als ‘groene eilanden’

Waterlinie. Ontwikkeling op het bedrijventerrein Zeiving

in de open ruimte. Nieuwe agrarische bedrijven kunnen

is gericht op afronding en een kwalitatief hoogwaardige

zich enkel vestigen langs bestaande boerderijlinten.

landschappelijke inpassing, want - met het huidig

Hierbij dient ruim afstand gehouden te worden tot

historisch besef van de Waterliniewaarden - zou

bestaande erven, straatvorming waarbij aaneengesloten

vestiging niet mogelijk geweest zijn. Daarnaast zijn in dit

bouwblokken ontstaan is ongewenst. Het nieuwe erf

lage, natte landschap voortdurend ontwikkelingen op het

dient een vergelijkbare (sobere) hoofdopzet van

gebied van waterbeheer te verwachten. Deze kunnen het

gebouwen te hebben als de overige boerenerven en qua

polderkarakter versterken.

maatvoering aan te sluiten bij de bestaande erven in de
Tielerwaard. Robuuste erfbeplanting is vereist.
Architectuur van nieuwbouw dient afgestemd te worden
op de karakteristieken van de ruilverkavelingserven.

74 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 75

In de vroege fase van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vormde de Zuiderlingedijk, vanaf de Nieuwe
Zuiderlingedijk tot aan de Vesting Gorinchem, de
hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De militaire functie is nog zichtbaar door de
batterij Broekse Sluis, enkele groepsschuilplaatsen en
grondbanketten van voormalige loograafstelsels. Dit
dijktracé is nog steeds onderdeel van de waterkerende
Diefdijklinie, als dwarsdijk tussen de Tielerwaard en
Vijfheerenlanden.

5.2 Uiterwaarden en oeverwal Linge
De inundatiekom Tielerwaard wordt aan de noordwestzijde begrensd door de rivier de Linge. De Linge is een
lange, kronkelige en rustige rivier. De uiterwaarden
tussen Asperen en Gorichem zijn smal en vormen een
landschappelijk bijzonder waardevol en afwisselend
gebied met weilanden, grienden, bosjes en waterplassen
zoals het Galgenwiel en enkele ontgrondingsplassen. Het
reliëf laat de invloed van de rivier zien en over deze
natuurlijke ondergrond heen zijn diverse onginningslijnen en plekken te vinden. Functies als waterberging,
recreatie, natuur en landbouw zijn sterk met elkaar
verweven. Langs delen van de oevers liggen zogenaamde Lingelandjes, particuliere recreatielandjes. Langs de
Linge liggen de kernen Asperen, Heukelum, Spijk en
Gorinchem, waarbij bij iedere kern ook sprake is van
bedrijvigheid langs de rivier. En langs grote delen van de
Lingedijk heeft zich in de loop der jaren lintbebouwing
gevormd. Dit met uitzondering van een gedeelte tussen
Heukelum en Asperen, de Appeldijk; deze is van hoge
landschappelijke waarde, onder andere door de bomen
op de dijk. Tussen Asperen en Heukelum bevinden zich
op de brede oeverwal boomgaarden. Karakteristiek is
hier ook het kasteel.
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Ontwikkelingsperspectief

- mix van cultuur- en natuurwaarden

De verweving van functies met bijbehorende kleinscha-

- natuurlijk reliëf

ligheid is karakteristiek voor de Linge: het ontwikkelings-

- gradiënt rivier-oeverwal-kom

perspectief is dan ook het voortbouwen op de mix van

- ontginningspatronen

functies, met versterking van natuur- en landschaps-

- kleinschalige, landelijke, idyllische Lingedijk en

waarden en de recreatieve beleving.

oeverwal
- dubbelfunctie Zuiderlingedijk als dwars- en rivierdijk

Ontwerprichtlijnen

- kasteel bij Heukelum

Bij ruimtelijke ingrepen in de Lingeuiterwaarden is het

- ensemble Nieuwe Hollandse Waterlinie: batterij

behoud en de ontwikkeling van de kleinschalige

Broekse Sluis, groepsschuilplaatsen en banketten

ruimtelijke opbouw van belang, met vergezichten over

van voormalige loopgraven

de rivier. Het nog aanwezig natuurlijk reliëf moet met
respect behandeld worden, evenals de historische
relicten en patronen in de uiterwaard.
Door de recreatieve routes uit te breiden en te verbeteren worden de belevingsmogelijkheden van het
Lingelandschap versterkt. Dit vraagt ook aandacht voor
zichtlijnen tussen de dijkhuizen in de lintbebouwingen,
welke het contact met het achterliggende land maken.
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slag, is recent gerestaureerd.
Vanaf de Merwede/Waaldijk is er weids uitzicht over de
rivier en het achterland. Aan de overzijde van de rivier
rijzen het Slot Loevestein en de Vesting Woudrichem op.
Langs de dijk is karakteristieke dijkbebouwing aanwezig.
De kernen Vuren en Herwijnen hebben hun oorsprong op
de oeverwal, maar zijn in latere fasen ook richting de
rivierkom uitgebreid. Het bedrijventerrein Zeiving strekt
zich uit van de Waaldijk tot de A15 in de rivierkom.
Karakteristiek voor de Waaldijk bij Dalem is de aanwe-

5.3 Uiterwaarden en oeverwal Waal
Kernkwaliteit van het onderliggende landschap van het
Waalacces is de karakteristieke opbouw van het
rivierenlandschap: de rivier de Waal, de uiterwaarden en
de Waaldijk. Op de oeverwal liggen de kernen
Gorinchem, Vuren en Herwijnen.
De Waal is een indrukwekkende, grote rivier met veel
scheepvaart. Stroomafwaarts gaat de Waal over in de
Boven Merwede. Het is een ‘werkrivier’, er is veel
watergebonden bedrijvigheid, zoals het bedrijventerrein
(Ytong) ten oosten van Vuren en de bedrijventerreinen
van Avelingen ten zuiden van Gorinchem.
De uiterwaarden ten oosten van de Vesting Gorinchem
kenmerken zich door een open, groen natuurlijk karakter
met een aantal ontgrondingsplassen. Er zijn nog delen
van kaden aanwezig en restanten van voormalige
agrarische ontginningen. Binnendijks herinneren enkele
wielen aan dijkdoorbraken uit het verleden. In de
uiterwaard bij Vuren liggen restanten van een steenfabriek op het Heuffterrein. Het open landschap van de
Woelse Waard loopt nog steeds door tot aan de
vestingstructuur van Gorinchem. Hier bevindt zich ook
de Dalemsche Geul, aansluitend op de inundatiesluis van
Dalem. Het ensemble van deze sluis, met schotbalkenop-

zigheid van zogenaamde ‘overlaten’. Hier kan de dijk
doorbroken worden om water uit de polder te laten na
een overstroming bij een dijkdoorbraak stroomopwaarts.
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Ontwikkelingsperspectief

- gradiënt rivier-oeverwal-kom

Ontwikkelingen binnen de uiterwaarden zijn gericht op

- karakter van de Waal als ‘werkrivier’ met relicten van

een kleinschalige mix van natuur, waterbeheer en

industrieel verleden
- zichtbaarheid van de Vestingdriehoek Vuren,
Gorinchem, Woudrichem en Loevestein

recreatie. Een deel van de bedrijvigheid transformeert
naar nieuwe woonlandschappen (Heuffterrein), waarbij
een landschappelijke kwaliteitsimpuls een vereiste is.

- openheid en het groene karakter, met name binnen
de Verboden Kringen van de Vesting Gorinchem en het

Ontwerprichtlijnen

Fort bij Vuren

Bij ruimtelijke ontwikkelingen langs de Waal is het
behoud en de ontwikkeling van de karakteristieke
ruimtelijke opbouw van het rivierenlandschap in
rivier-uiterwaard-dijk-oeverwal een belangrijke ontwerprichtlijn. De grootse openheid met vergezichten over de
rivier en op de vestingwerken is een waardevolle
kwaliteit en kan plaatselijk versterkt worden.
Specifieke aandacht dient uit te gaan naar de ruimtelijke
kwaliteit bij de transformatie van het Heuffterrein. De
identiteit van deze plek - Waaluiterwaard, steenfabriekverleden en Waterlinie - is een belangrijk vertrekpunt
voor ontwerp. Ook bedrijventerrein Zeiving vraagt om
een goede landschappelijke inpassing.
Bij eventuele dorpsuitbreidingen wordt aandacht
gevraagd voor de kwaliteit van de bebouwing en de
landschappelijke inpassing van de dorpsranden.
Uitbreiding en verbetering van de attractiviteit van
recreatieve routes door het landschap van de Waterlinie
biedt kansen voor de versterking van de beleving.

82 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie | 83

5.4 Polders Asperen en Heukelum (noord)
Het noordelijk deel van de polders Asperen-Heukelum is
een fraai historisch ensemble. Het bestaat uit de
oeverwallen van de Linge met fruitteelt, de historische
kernen Asperen en Heukelum, het kasteel en een open
weidegebied in de rivierkom. Oorspronkelijk waren deze
polders één geheel met de (dorps)polders ten zuiden van
de Nieuwe Zuiderlingedijk. In het gebied zijn nog
restanten van oude polderkades en waterwerken
aanwezig, met name op de oorspronkelijke poldergrens
tussen Asperen en Heukelum. De zuidgrens wordt
gevormd door de natuurgebieden onderlangs de Nieuwe
Zuiderlingedijk, met moerassen, natte graslanden en
moerasbossen.
De polders hebben geen specifiek militaire betekenis
gehad. Voor de accesverdediging van de Waterlinie zijn
er slechts enkele groepsschuilplaatsen aangelegd midden
in het gebied.
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- gradiënt oeverwal-kom

Deze polders maken in het kader van het

- historische kernen Asperen en Heukelum

Waterliniebeleid onderdeel uit van de ‘veilige zijde’. Hier

- kasteel

is het planologisch regime ‘verdichtingsveld’ van

- historisch, idyllische karakter dijklint (met Appeldijk)

toepassing: een uitnodiging voor initiatieven welke

- restanten polderscheiding Asperen-Heukelum met

bijdragen aan de ontwikkeling van een groen, kleinscha-

kaden, boezem en waterwerken

lig parkachtig karakter, o.a. met landbouw, natuur,

- historische polderverkaveling en beplantingen

extensieve recreatie en nieuwe landgoederen. Bij

- uitgedijkt land met natuurwaarden Nieuwe

gebiedsgerichte ontwikkelingen is het van belang dat de

Zuiderlingedijk
- enkele groepsschuilplaatsen en zicht op de Nieuwe
Zuiderlingedijk

recreatieve toegankelijkheid van het buitengebied
vergroot wordt. Kansen liggen onder andere in het
herstel en de toegankelijkheid van oude kades en
waterwerken.
Ontwerprichtlijnen
Bij ruimtelijke ingrepen ligt het accent op het stimuleren
van een groene, parkachtige landschapsontwikkeling
passend bij de karakteristieke landschapsgradiënt van
rivier-oeverwal-kom. Het is van belang een robuuste
groenstructuur te ontwikkelen, voortbouwend op de
historische identiteit van het landschap. Denk hierbij aan
het benutten van oude polderstructuren, zoals waterlopen, kades, singels en lanen. Ontwikkeling van recreatieve routes, onder andere in verbinding met de
hoofdverdedigingslijn van de Waterlinie, is gewenst.
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Recent is in deze polder een golfbaan aangelegd en ook
het nieuw landgoed Spica Staete. Dit is een grote
transformatie van het landschap van monofunctionele
open landbouwpolder naar een meer kleinschalig
recreatief landschap met nieuwe woonvormen.
Aan de oostzijde van de golfbaan ligt nog een restant
van de open agrarische polder met de kleinschalige
verkaveling en nog enkele oude houten veldschuurtjes.
Daarnaast ligt, tussen de Zuiderlingedijk en de entree
van het Lingebos, de hoofdverdedigingslijn met enkele

5.5 Polder bij Spijk

groepsschuilplaatsen. Het is een oude polderkade, in het
landschap begeleid door broekbossen. Recent is op deze

De polder bij Spijk ligt tussen de Lingedijk, de A15 en de

kade een fietspad aangelegd. Ten zuiden van het

hoofdverdedigingslijn van de Waterlinie. Kernkwaliteiten

Lingebos is de kade ten tijde van de ruilverkaveling

van de polder bij Spijk zijn het Lingebos, het dijklint

verdwenen. Enkel de betonnen schuilplaatsen herinneren

langs de Linge en de historische polderstructuur in de

aan de Waterlinie.

vorm van de lanen, kades, weteringen en
kavelstructuren.
Het Lingebos is in 1963-1969 aangelegd ter ere van het
150 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het is het eerste grootschalige recreatiegebied dat
specifiek werd aangelegd voor mensen uit Rotterdam en
Utrecht. Het aangeplante bos met zwemvijver, gelegen
te midden van 13.000 hectare moderne landbouwgrond,
moest op een topdag ruimte bieden aan 12.000 mensen.
De bosaanleg is in samenhang met de ruilverkaveling
Tielerwaard West en de aanleg van de A15. Het ontwerp
van Nico de Jonge refereert aan de vorm van een
eendenkooi. Ruggengraat van het plan was een oude
verzande rivier dwars door het terrein. Daarvan is een
weg gemaakt, waarlangs alle voorzieningen zijn
aangelegd. Het Lingebos een grote landschapsarchitectonische waarde, exemplarisch voor het bosontwerp in de
wederopbouwperiode van de grote ruilverkavelingen.
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- historische polderstructuren van lanen, kades en

De polder bij Spijk maakt in het kader van het

weteringen en voormalige boezems

Waterliniebeleid onderdeel uit van de ‘veilige zijde’. Hier

- Lingebos, typerend voor Wederopbouwperiode

is het planologisch regime ‘verdichtingsveld’ van

- dijklint langs de Linge

toepassing: een uitnodiging voor initiatieven welke

- natte karakter van de rivierkom

bijdragen aan de ontwikkeling van een groen, kleinscha-

- groepsschuilplaatsen herinneren aan de

lig parkachtig karakter, o.a. met landbouw, natuur,

hoofdverdedigingslijn

recreatie en nieuwe landgoederen. Bij gebiedsgerichte
ontwikkelingen is het van belang dat de recreatieve
toegankelijkheid van het buitengebied vergroot wordt. In
Spijk is deze ontwikkeling al enige tijd in gang gezet met
de aanleg van de golfbaan en het nieuwe landgoed Spica
Staete. Samen met het Lingebos is hier een recreatief
cluster in het groen ontstaan. De hoofdverdedigingslijn is
hier een duidelijke grenslijn in de ruimtelijke ordening
geworden, in contrast met het grootschalig, open
landbouwgebied ten oosten van deze lijn.
Ontwerprichtlijnen
Er verandert veel in het landschap bij Spijk; ontwikkeling
van nieuwe landschappelijke kwaliteiten is aan de orde.
Het is hierbij van belang de essenties van het landschap
- de natte ondergrond en de hoofdlijnen van de
ontginning - te respecteren en te benutten voor
ontwikkeling. Recreatieve toegankelijkheid van het
landschap dient gestimuleerd te worden, onder andere in
verbinding met de Waterlinie. De openheid en zichtlijnen
over de polder verdienen aandacht.
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Hollandse Waterlinie. In de zuidoosthoek vormt het Fort
bij Vuren een recreatieve pleisterplaats.
Het gebied tussen Gorinchem en de Dalemse Zeiving is
volop in ontwikkeling. Hier wordt de nieuwbouwwijk
Hoog Dalem gebouwd. In het stedenbouwkundig plan ligt
het accent op de verweving van stad en land. De
ontwikkeling van de bebouwing vindt plaats langs de
historische linten (de bestaande wegen) en langs nieuwe
linten. Deze linten vormen de ontginningsbasis van
waaruit opgeworpen ‘eilanden’ het ruigere natte en

5.6 Polder bij Dalem

groene gebied occuperen. Van west naar oost zal de
stedelijkheid afnemen, waarbij het landschap steeds

De polder bij Dalem is het allerlaagste gebied van de

meer de overhand krijgt en waardoor een zoveel

Tielerwaard (het niveauverschil met Tiel bedraagt circa

mogelijk geleidelijke overgang wordt gecreëerd.

7,20 meter) waarheen al het rivierwater bij dijkdoorbraken naar toe zal stromen. Eventueel kan dan via
doorgravingen van de overlaten in de Waaldijk (de
beklinkerde delen) en door de Dalemse sluis dit water
weer afgevoerd worden in de lagere loop van de rivier.
Open landschap ten noorden van de overlaten moet
zorgen voor een optimale toestroming van het water.
De lage, natte polder bij Dalem is van oorsprong een
open agrarisch landschap, met aan de zuidzijde de
Waaldijk met dijkhuizen, de kern Dalem en karakteristieke wielen. Een wiel is een grote, diepe waterplas
ontstaan door het binnenkolkende water dat na een
doorbraak de grond aan de binnenzijde van de dijk tot
zeer grote diepte wegspoelt. Dieptes van 20 meter zijn
geen uitzondering. De wielen bij Dalem herinneren aan
de dijkdoorbraken in 1726, 1728 en 1729. Aan de
noordzijde wordt de polder begrensd door de A15 en de
Betuwelijn, met daarlangs de bedrijven van Oost I en II.
Ten oosten van de Dalemse polder, bij de Dalemse
Zeiving, herinneren groepsschuilplaatsen aan de
verdwenen hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe
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Kernkwaliteiten

Ontwikkelingsperspectief

- groepsschuilplaatsen als relicten van de

De stadsuitbreiding Hoog Dalem, met bijbehorende

hoofdverdedigingslijn
- historische polderstructuren van lanen, kades en
weteringen

recreatieve uitloop, is het ontwikkelingsperspectief voor
de polder, evenals de ontwikkeling van bedrijvigheid
langs de A15.

- Dalemse overlaat en de Dalemse Sluis
- natte karakter van de rivierkom

Ontwerprichtlijnen

- wielen langs de Waal/Merwededijk

In het landelijk gebied tussen de nieuwbouwwijk Hoog
Dalem en de hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (bij de Dalemse Zeiving) ligt de
uitdaging een aantrekkelijke groene ruimte te ontwikkelen, als afronding van de stad en uitloopgebied voor de
inwoners. De Waterliniezone, met het Fort bij Vuren en
de verdwenen hoofdverdedigingslijn, biedt hiervoor
aanknopingspunten. Hierbij kan worden aangesloten op
de ontwikkeling van een inundatielandschap aan de
Lingewaalse zijde, waar ook de historische kade bij de
groepsschuilplaatsen hersteld wordt. Contrast tussen de
veilige zijde en de inundatiekom is een belangrijk
ontwerpthema voor de Waterlinie.
Ook infrastructurele ontwikkelingen aan de A15 en
toekomstige ontwikkelingen op bedrijventerrein Oost
kunnen kansen bieden voor een ruimtelijke
kwaliteitsimpuls.
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6. Erven in de Waterlinie
Belangrijke kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zijn de openheid, de rust en het groene,
landelijke karakter: er is relatief weinig bebouwing.
Hiermee onderscheidt het Nationaal Landschap zich - op
hoog schaalniveau - van de drukte en verdichting in de
Randstad. Maar dat betekent niet dat bebouwing geen
rol speelt in het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de
Waterlinie. Sterker nog, juist in een waardevol open en
groen landschap zullen ontwikkelingen op het erf in het
oog springen en de kwaliteit van het landschapsbeeld

ontwikkeling eigentijds agrarisch erf in het landschap van de Waterlinie

bepalen. Het is voor het behoud van de openheid en het
landelijk karakter van belang dat er terughoudend wordt
omgegaan met nieuwbouw in het landschap én dat

Het merendeel van de erven in het landschap van de

nieuwe bebouwing en nieuwe erven mét ruimtelijke

Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een agrarische

kwaliteit worden gerealiseerd.

oorsprong. De boerenerven hebben van oudsher een
sterke binding met het landschap. Vanuit het erf werden

De inundatiekommen van de Nieuwe Hollandse

de omliggende gronden in cultuur gebracht en vervol-

Waterlinie zijn aangelegd in de lage, natte delen van

gens eeuwenlang bewerkt. Elke boer deed dit naar eigen

Nederland; gebieden waar van oudsher relatief weinig

inzicht en afgestemd op de plaatselijke omstandigheden,

bebouwing aanwezig is. De erven van waaruit de eerste

maar volgens de ‘wetmatigheden’ van het toenmalige

ontginning van het natte land plaatsvond, werden op de

landbouwsysteem. Door deze ‘eenheid’ van handelen

hoge, droge delen aangelegd, op de oeverwallen en

onstonden er samenhangende landschappen, met een

stroomruggen. Daar bevinden zich nog steeds de

eigen erftype.

concentraties van bebouwing, in de vorm van linten

De agrarische erven hebben zich in de loop der tijd sterk

langs dijken en steden en dorpen op de oeverwallen

ontwikkeld. Een enkel pittoresk erf herinnert aan het

langs de rivieren. Deze hoge, droge delen zijn in het

landschapsbeeld ten tijde van de bloeiperiode van de

Nationaal Landschap de accessen tussen de inundatie-

Waterlinie, maar het merendeel heeft forse veranderin-

kommen. Nabij de hoofdverdedigingslijn is de invloed

gen in beeld, maat en schaal ondergaan om te kunnen

van de Verboden Kringen zichtbaar. Hoewel hoog en

blijven voldoen aan de eigentijdse criteria van landbouw-

droog is daar vaak nog weinig bebouwing aanwezig door

produktie. Zeker daar waar tijdens de Wederopbouw

de militaire wetgeving. En een enkele houten woning

geheel nieuwe ruilverkavelingslandschappen met

herinnert aan de werking van de Kringenwet, waarbij

moderne boerderijen gemaakt zijn. De agrarische erven

houtbouw een vereiste was om snel een vrij schootsveld

zullen zich continue blijven ontwikkelen en daar moet

voor het fort te realiseren.

ook ruimte voor zijn.

erven langs de Lingedijk en boerenerven in de polder
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De erven in de Waterlinie zijn echter al lang niet meer
alleen agrarisch. Met het stoppen van elk agrarisch
bedrijf zet zich een verandering in het landschap in
gang. Veel gestopte boeren blijven zo lang als mogelijk
op het erf wonen, maar op den duur zal het erf een
andere functie krijgen. Sommige boerenerven worden
‘burgererven’ met één of meerdere wooneenheden;
andere transformeren tot ‘bedrijfserf’ want de schuren,
stallen en het grote erf bieden ruimte voor hobby en
werk. En dat werk kan heel divers zijn: van caravanop-

houten Verboden Kringenwetwoning

slag tot minicamping of zorgboerderij. Op de erven is
ruimte voor ondernemerschap.
Bij de transformatie van de erven vervalt echter vaak de

Erfontwikkeling is maatwerk, maar als handvat is er wel

samenhang tussen erf en landschap, de gebiedseigen-

een aantal aandachtspunten te geven:

heid. Niet langer bepaalt een zekere eenheid van
handelen van de agrarische bedrijfvoering het beeld,

Relatie met het landschap

maar leidt de diversiteit aan functies tot diverstiteit in

Het is van belang dat erven voortbouwen op karakteris-

beeld. De erven gaan steeds meer verschillen: ‘ieder zijn

tieke ontginningsstructuren in het gebied en zich voegen

eigen ding’. Het landschap wordt een (goedbedoelde)

naar de verkavelingspatronen. Straatvorming door

losse verzameling van weinig samenhangende initiatie-

aaneengesloten bebouwing moet voorkomen worden in

ven waardoor de gebiedsidentiteit uit beeld raakt.

het landelijk gebied; open ruimten tussen de erven

Het is de uitdaging ervoor te zorgen dat de ontwikkeling

zorgen ervoor dat er contact met het landschap blijft.

van agarische, burger- en bedrijfserven kwaliteit aan het
landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie blijft

Erfensemble

toevoegen. Daarvoor is geen pasklare oplossing. Met

Een weloverwogen ordening van het erf bepaalt in grote

uitzondering van de historische Kringenwetwoningen

mate de belevingskwaliteit, het aanzien van het erf. Het

bestaat er niet zoiets als een typisch ‘Waterlinie-erf’. Dat

is van belang een overzichtelijke en functionele

heeft historisch nooit bestaan en het is ook niet de wens

compositie van gebouwen, infrastructuur, beplanting en

om dit richting de toekomst te introduceren. De erven

water te maken. Daarbij is een helder onderscheid

zijn van oudsher verbonden met het karakter van het

tussen hoofd- en bijgebouwen belangrijk. In veel

onderliggend landschap en op deze regionale identiteit

gevallen is het logisch de woning voor op het erf te

zou ook in de toekomst het accent moeten liggen. Het

plaatsen, de bedrijfsgebouwen op het achtererf te

realiseren van een ‘gebiedseigen erf’ is maatwerk; elke

situeren en opslag uit het zicht. Zorg ervoor dat het erf

plek vraagt om een eigen aanpak.

een compacte, ruimtelijke eenheid blijft.
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Kwaliteit van de gebouwen en materialen
Maat en schaal van nieuwe gebouwen voegen zich naar
de maatvoering van kenmerkende gebouwen in de
omgeving en maat en schaal van het landschap. In het
ene landschapstype tekent een robuust volume zich af
tegen een stoere landschappelijke achtergrond, zoals in
de rivierkommen. In een ander landschapstype is er juist
sprake van meerdere kleine bebouwingseenheden in een
fragieler structuur, zoals vaak op de oeverwallen
gebruikelijk is.
Voor de architectuur van nieuwe gebouwen is het aan te
raden voort te bouwen op regiospecifieke kenmerken.
Niet als kopie van een historisch gebouw, maar bij
voorkeur als een moderne interpretatie van regiospecifieke architectuur; zichtbaar van nu. In het algemeen is
een sober, terughoudend kleurgebruik op zijn plaats in
het landschap van de Waterlinie.
Erfbeplanting
De kwaliteit van een erf wordt in belangrijke mate
bepaald door de erfbeplanting. Deze beplanting zorgt

eigentijdse houtbouw geïnspireerd op de Verboden Kringenwet

voor verankering in het landschap en zorgt voor
rugdekking van de gebouwen op het erf. Omvang en
vormgeving verschillen per landschapstype. Een erf in

Houtbouw binnen de Verboden Kringen

een open rivierkomlandschap vraagt beschutting tegen

De historische houten woningen binnen de Verboden

regen en wind door robuuste beplanting waardoor deze

Kringen van de forten zijn - buiten de militaire bouwwer-

erven vaak als groene enclaves in de open ruimte liggen.

ken - de enige ‘Waterliniespecifieke’ burgergebouwen.

In de meer besloten landschappen was beschutting

De nog aanwezige houtbouw moet gekoesterd worden,

minder noodzakelijk, waardoor deze erven vaak opener

maar de historische houtbouw is ook een mooie

van karakter zijn. Het is van belang erfbeplanting in het

inspiratiebron voor nieuwbouwinitiatieven binnen de

Nationaal Landschap te stimuleren. Zo draagt de

Verboden Kringen. Wanneer er (op bestaande erven)

ontwikkeling van erven bij aan de versterking van de

binnen de Verboden Kringen nieuwe gebouwen toege-

kernkwaliteit groen en landelijk karakter. En een stevige

voegd worden, kan houtbouw bijdragen aan versterking

erfbeplanting maakt het vaak ook makkelijker om

van de identiteit van de Waterlinie.

veranderingen op het erf op te nemen.
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Quickscan Wet natuurbescherming Zijl 2 te Vuren
Aan de Zijl 2 te Vuren is een vrijstaande woning met bijgebouwen, siertuin en grasland gelegen.
De eigenaresse van de woning is voornemens om een gedeelte van de woning te slopen en een
gedeelte van de tuin te amoveren voor de realisatie van twee woningen op het zuidelijke gedeelte
van het perceel. Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in deze beoogde ontwikkeling en
dient derhalve te worden gewijzigd naar wonen.
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna
(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde
houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend
onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de
planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.
Van der Brugge Makelaardij en Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV begeleiden de
ruimtelijke procedure en hebben Blom Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op
aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten van
de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.
Onderzoeksdoelen
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven
uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)?
• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
aanwezig op de planlocatie?
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg
van de beoogde ruimtelijke ingreep?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Gelders
Natuurnetwerk?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de
Wet natuurbescherming zijn beschermd?
• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen,
en zo ja, welke?

Planlocatie
De planlocatie bestaat uit de woning aan de Zijl 2 te Vuren met omliggende tuin en grasland. Het
te slopen deel van de woning betreft een bijgebouw met een plat dak. De muren zijn gemetseld
en deels gepleisterd. Het dak bestaat uit bitumen en de dakrand uit trespabeplating. De daklijst
is afgedicht met isolatiemateriaal. Tevens is er sprake van een klein houthok. De tuin bestaat uit
enkele hagen, solitaire bomen en struiken. Aan de noord- en oostzijde liggen twee kavelsloten
die nauwelijks watervoerend zijn. In figuur 2 en bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die
een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.
De planlocatie is gelegen aan de oostzijde van Vuren. De locatie wordt begrensd door kavelsloten
en agrarische percelen (noord- en oostzijde), woning aan de Zijl 3 (zuidzijde) en de Zijl en het
naastgelegen Wiel te Vuren (westzijde). Ten zuiden op een afstand van 250m is de rivier de Waal
gelegen. Ten noorden liggen de tennisvelden van de Waalrackets (225m) en de provinciale weg
N830 of Graag Reinaldweg (400m). De directe omgeving bestaat verder uit vrijstaande
dijkwoningen op royale ‘groene’ percelen, uiterwaard, agrarische bedrijven en percelen,
plattelandsinfrastructuur en productiebossen.

Figuur 1

De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Zijl 2 te Vuren (bron kaartmateriaal:
arcgis.com).

Figuur 2

Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. Met (links) te saneren
bebouwing (rechts) het gedeelte waar 2 vrijstaande woningen gerealiseerd zullen worden. De
sloot zal hierbij gedempt worden.

Functieverandering en effecten
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft het saneren
van een deel van de bebouwing en de realisatie van 2 vrijstaande woningen op het zuidelijk
gedeelte van het perceel. Er zal een functieverandering van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’
plaatsvinden. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:
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•
•
•
•
•

•
•

saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal;
kappen bomen; kap- en rooiwerkzaamheden;
omleggen sloten en demp deel bestaande sloot: graafwerkzaamheden en transport van grond
egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
terrein bouwrijp maken en realisatie ontsluiting: vergraven, aanbrengen puin, aanleg
nutsvoorzieningen; verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen:
graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van materiaal en groen;
realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.

Figuur 3

Globale inpassingsschets (bron: Oostzee Ontwerp & Omgeving)

Methode
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet
natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke
potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor
de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek
bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.
Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek
is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten
van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 10 maart 2020 en is uitgevoerd
door ir. ing. K.J. Rebergen. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 4/8
bewolkt, 12 Celsius en windkracht 0-1 (Bft).
Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale
Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige
aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige
flora en fauna.
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Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en
de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb).
Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie.
Algemene zorgplicht
In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en
fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden,
verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht
geldt voor iedereen.
(a) Soortenbescherming
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten
(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en
voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op
soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.
Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag
vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het
opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor
bepaalde soorten.
In de verordening Ruimte van de provincie Gelderland is voor de volgende soorten vrijstelling
opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland.
Aardmuis
Gewone bosspitsmuis
Ondergrondse woelmuis
Bastaardkikker

Gewone pad

Ree

Bosmuis

Haas

Rosse woelmuis

Bruine kikker
Dwergmuis
Dwergspitsmuis

Huisspitsmuis
Kleine watersalamander
Konijn

Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos

Egel

Meerkikker

Woelrat

(b) Gebiedsbescherming
Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij
bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000gebieden en het Gelders Natuurnetwerk. In deze gebieden mogen in principe geen
werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Gelders Natuurnetwerk
geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie uitgevoerd te
worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als stikstofdepositie
en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het Natuurnetwerk geldt dat
externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden
geldt een ontheffingsplicht.
(c) Houtopstanden
Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers,
struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met
meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen
vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand
melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld,
dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet
meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden
betreft:
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a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de
bebouwde kom;
b) houtopstanden op erven of in tuinen;
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig
jaar;
e) kweekgoed;
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen
en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g) het dunnen van een houtopstand;
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor
de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden
geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid,
zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken
breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Beoordeling (a) soortenbescherming
Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie
van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, en welke
effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal
van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende
beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor
geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.
Vaatplanten
In de directe omgeving van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten niet
bekend (NDFF 2010-2020). Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of
aangeplante kruiden zonder beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: zachte
ooievaarsbek, hondsdraf, kleine brandnetel, paarse dovenetel, kleine veldkers, wilde peen,
vogelmuur en gewoon speenkruid. In de tuin staat een hoge coniferenhaag en een soorten als:
walnoot, gewone braam, gewone vlier, paardenkastanje, zomereik, hazelaar en kornoelje.
Daarnaast staat er een karakteristieke populier in het zuidelijke deel van de planlocatie, langs de
noordgrens staan een solitaire zomereik en els.
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie.
Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals
kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en
het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten
wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet
aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van
beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten.
Grondgebonden zoogdieren
In de omgeving is onder andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: bever,
bosmuis, bruine rat, bunzing, egel, haas, huisspitsmuis, mol, ree en rosse woelmuis (NDFF 20102020). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming
en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: bever en bunzing.
Bevers leven in het overgangsgebied tussen water en land: moerassen, langs beken, rivieren,
meren en kanalen. De aanwezigheid van goed bereikbare bomen en struiken op de oever is een
vereiste. Door ontbreken van vorengenoemde leefgebied en bijhorende habitatseisen binnen de
planlocatie kan de aanwezigheid van bever uitgesloten worden.
De bunzing komt vaak voor in een kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden
en water. Dit kunnen onder andere oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen of houtwallen zijn.
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Allerlei droge ruimten of holten kunnen als rust- en nestplaats worden benut, waaronder
konijnenholen, verlaten dassenpijpen, holle boomstammen; ook onder bijvoorbeeld hooibalen,
grove puinhopen of houten vlonders. Het voorkomen van de hermelijn en wezel is niet bekend
in de omgeving. Volledigheidshalve zijn beide soorten meegenomen in de beoordeling.
In de tuin aan de Zijl 2 te Vuren is sprake van een coniferenhaag en een struweel. Deze zullen in
de beoogde ontwikkeling behouden blijven. Bebouwing met gemetselde steens muren en een plat
bitumen dak maken geen deel uit van het functioneel leefgebied van de bunzing, hermelijn en
wezel. Door het ontbreken van dekking op het zuidelijk gedeelte van het perceel, kan een
essentiële functie voor bunzing, hermelijn en wezel tevens uitgesloten worden. Ten tijde van het
veldbezoek was een hoop gesnoeid groenmateriaal aanwezig. Deze zal gefaseerd verwijderd
worden. Negatieve effecten t.a.v. kleine marterachtigen (c.q. bunzing, hermelijn en wezel)
kunnen derhalve uitgesloten worden.

Figuur 4

De tuin aan de Zijl 2 te Vuren welke behouden zal blijven in de beoogde ontwikkeling.

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe
omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde
Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor
algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn
dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig
is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene
soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie
zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde
zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie
vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten.
Vleermuizen
In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: Brandts vleermuis, gewone
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en
watervleermuis (NDFF 2010-2020). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland
voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten beschermd.
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Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en
spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een
vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997;
Dietz et al., 2011). Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van
boomholten welke kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats.
De beoogde ontwikkeling leidt tot de kap van enkele bomen en struiken. De eventueel te kappen
bomen en struiken zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van holtes, gaten, scheuren of
anderszins wat potentieel geschikte verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen.
Dergelijke potentieel geschikte verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. De hagen zijn relatief kort
om te functioneren als verbinding tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden.
De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van
geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de betreffende bebouwing zijn
gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, kierende daklijsten,
ontbrekende/scheefliggende pannen, ontbrekende specie en overige gevelafwerkingen die
vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of spouwmuur waar ze een
verblijfplaats zouden kunnen vinden. Zo’n verblijfplaats moet voldoen aan een geschikt
microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge luchtvochtigheid en weinig
invloed van weersomstandigheden.
Op de planlocatie zijn geen voor vleermuizen geschikte boomholten aanwezig welke kunnen
dienen als rust- en/of verblijfplaats. De te slopen bebouwing is opgetrokken uit gemetselde
muren met luchtspouw. Deze is echter niet toegankelijk voor vleermuizen. Alle naden langs de
dakrand zijn namelijk afgedicht met purschuim en derhalve niet toegankelijk voor vleermuizen.
Er zijn geen andere openingen in de muren die leiden naar een kruipruimte voor
gebouwbewonende vleermuizen. Het is derhalve uit te sluiten dat de bebouwing op de
planlocatie gebruikt wordt door vleermuizen die in bebouwing leven, zoals gewone
dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.

Figuur 5

De dakranden zijn afgedicht met purschuim, waardoor aanwezigheid van gebouwbewonende
vleermuizen uitgesloten kan worden.

Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als gevolg van felle
verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens en na de beoogde
ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast.
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Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht
verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd.
Amfibieën
In de omgeving is de aanwezigheid bekend van bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad,
kamsalamander, kleine watersalamander en poelkikker (NDFF 2010-2020). Voor kamsalamander
en poelkikker geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen
vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.
Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. lente/zomer) habitat.
Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen.
De kamsalamander wordt waargenomen in bosrijk gebied met houtwallen of struweel. De
samenhang van geschikte land-habitats en geschikte watersystemen is essentieel voor de
geschiktheid van een gebied en de verspreiding van de soort. Binnen het plangebied is dergelijk
habitat uitgesloten. De waarnemingen komen uit een gebied ten zuiden van de Waal. Negatieve
effecten op de kamsalamander kunnen uitgesloten worden.
De poelkikker leeft vooral in kleinschalige, stilstaande wateren met schoon, zwak zuur en
voedselarm water. De waarnemingen van poelkikker zijn gedaan ten noorden van de Graaf
Reinaldweg nabij het bedrijventerrein van Vuren , op een afstand van 850m van de planlocatie.
De te dempen sloot is over het algemeen niet jaarrond waterdragend en frequent droog. Door de
hevige regen de laatste tijd is er een kleine laag water zichtbaar. De aanwezigheid van geschikt
voortplantingswater voor de poelkikker kan uitgesloten worden.

Figuur 6

De te dempen sloot aan de Zijl 2 te Vuren. De watergangen zijn beperkt watervoeren en vallen
frequent droog.

Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende
de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen
echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming).
Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten.
Reptielen
In de omgeving is de aanwezigheid niet bekend van reptielen (NDFF 2010-2020). Reptielen
worden niet verwacht op de planlocatie aangezien deze over het algemeen verbonden zijn aan
structuurrijke en weinig verstoorde biotopen. Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn
derhalve uitgesloten.
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Vissen
In de omgeving is het voorkomen bekend van: baars, blauwneus, driedoornige stekelbaars,
europese aal, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rietvoorn, snoek, snoekbaars,
tiendoornige stekelbaars, zeelt en zeeprik (NDFF 2010-2020).
Voor de aanwezigheid van grote modderkruiper dienen verschillende functionaliteiten binnen
een watergang aanwezig te zijn, namelijk: de plekken waar gebaltst of gepaard wordt, de plekken
waar eitjes afgezet worden en opgroeien en de plekken die door de larven of jonge visjes worden
gebruikt. De ondiepe paaizones zijn vaak sterk zonbeschenen en rijk begroeid met
onderwatervegetatie, helofyten of ondergelopen gras (BIJ12 kennisdocument Grote
modderkruiper, 2017). Vorengenoemde is niet aanwezig binnen of rondom het plangebied. De
aanwezigheid van grote modderkruiper kan derhalve uitgesloten worden. Negatieve effecten op
(beschermde) vissen zijn uitgesloten.
Insecten en andere ongewervelden
In de omgeving is de aanwezigheid bekend van rivierrombout (NDFF 2010-2020). De
rivierrombout wordt vooral langs grote rivieren aangetroffen. Het habitat bestaat uit zandige
substraten in ondiepe, onbegroeide en stromingsluwe delen van de grote rivieren, zoals achter
kribben (Vlinderstichting rivierrombout, 2020). Dergelijk habitat is niet aanwezig binnen de
planlocatie. Negatieve effecten op de rivierrombout kunnen uitgesloten worden.
Vogels
Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten
waargenomen: kauw, grauwe gans, merel, winterkoning, staartmees en koolmees.
Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)
Gedurende het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen als braakballen, plukplaatsen, horsten,
holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd leefgebied en/of
nestlocatie. Er zijn geen nesten aangetroffen in de bomen op en rondom de planlocatie. De
aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan uitgesloten
worden. Binnen een straal van 2 km zijn geen waarnemingen bekend van kerk- en steenuil.
Binnen het plangebied zijn geen sporen aangetroffen die duiden op het gebruik van essentieel
foerageergebied van beide soorten. De bebouwing is daarbij ongeschikt voor uilensoorten als
kerk- en steenuil. Onder de coniferen zijn geen braakballen van ransuilen aangetroffen. Gezien
het vorengenoemde kunnen negatieve effecten t.a.v. uilensoorten uitgesloten worden.
Grote gele kwikstaart broedt langs stromende watergangen in dichte vegetatie langs natuurlijke
oevers of in kunstwerken als bruggen of stuwen. Voor deze soort is binnen de planlocatie geen
functioneel leefgebied aanwezig.
De te saneren bebouwing (en vrijstaande woning) is ongeschikt voor nestlocaties van huismus
en gierzwaluw. De aanwezigheid van beide soort kan binnen de planlocatie uitgesloten worden.
Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde nestlocaties en
essentiële habitatonderdelen is geen sprake.
Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij
ecologisch zwaarwegende redenen)
De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor
algemene soorten. De struiken en bomen binnen het plangebied vormen voor algemene
broedvogels zoals merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Ook weidevogels
kunnen van het ongebouwde gedeelte ten zuiden gebruik maken als nestlocatie. Gedurende het
broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd.
Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft
indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5
soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het
ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen
worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden
door een ter zake deskundige.
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Beoordeling (b) gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura
2000 en het Gelders Natuurnetwerk. Op een afstand van circa 0,7km tot het Natura2000 gebied
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem en op 2,9km het Natura2000 gebied Lingegebied &
Diefdijk-Zuid (figuur 7). Een gedeelte van de uiterwaarden van de Waal maken deel uit van het
Gelders Natuurnetwerk (figuur 8).

Figuur 7

De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van 0,7km tot het Natura2000 gebied
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem en 2,9km tot Lingegebied en Diefdijk-Zuid (bron:
flamingo.prvgld.nl).

Figuur 8

De planlocatie (rood omcirkeld) ligt op een afstand van 75m tot het Gelders Natuurnetwerk
(bron: flamingo.prvgld.nl).

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen
er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring
etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten
aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Ten
aanzien van het Gelders Natuurnetwerk geldt dat externe werking geen toetsingskader is.
Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige
habitattypen.
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Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van
stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen
middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen
worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van
stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen
binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep.
De beoogde ontwikkeling betreft het saneren van een gedeelte van de bebouwing en de realisatie
van 2 vrijstaande woningen.
Ten opzichte de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het aantal
verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen
stikstofuitstoot hebben. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie
verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen
(het ‘projecteffect’). In de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’ (Rijksoverheid januari 2020)
wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:
•
•
•

Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen;
Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning;
Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning.

Gezien er een geringe afstand (0,7 km) is tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied
‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’, wordt geadviseerd om een berekening met de
AERIUS Calculator uit te voeren. Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden of er sprake is van
een verhoging van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000gebieden.

Beoordeling (c) houtopstanden
Op de planlocaties zijn geen struiken of bomen aanwezig die voldoen aan de definitie
‘houtopstanden’ binnen de Wet natuurbescherming. Het kappen/verwijderen van
houtopstanden op de planlocaties is derhalve niet meldingsplichtig in het kader van de Wet
natuurbescherming.
Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben
gemeenten hebben vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en
struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeentelijke
Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve
aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met
de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen.
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Conclusies
Samenvatting
(a) Soortenbescherming
De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor beschermde soorten. De planlocatie is
mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën,
insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder
de Wet natuurbescherming.
(b) Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Gelders
Natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de
beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een
berekening met de AERIUS Calculator, een Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk.
(c) Houtopstanden
Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt
in het kader van de Wet natuurbescherming.

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort

-

-

Geschikt habitat Andere soort

-

+/-

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk

n

n

-

n

-

-

-

-

-

+/-

-

+/-

n

n

n

n

broedvogels (j)

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort

broedvogels (a)

vissen

reptielen

amfibieën

insecten en
ongewervelden

Soortenbescherming
- = ongeschikt
+ = geschikt
n (nee)/ j (ja)/ m (maatregelen)

vaatplanten

Legenda

vleermuizen

Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de verwachtte
effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap.
(a) algemene broedvogel en cat. 5 soorten, (j) jaarrond beschermde nesten, cat. 1 t/m 4 soorten.

grondgebonden
zoogdieren

Tabel 2

+

-

n

n

Gebiedsbescherming

afstand

effecten

nader onderzoek

Natura 2000

0,7 km

mogelijk

Aerius

Gelders Natuurnetwerk

75 m

geen

n.v.t.

Houtopstanden

aanwezig

kap

melding

Struiken

ja

ja

n.v.t.

Bomen

ja

ja

n.v.t.

Uitvoerbaarheid
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of
beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden
gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene
broedvogels. Voor deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te
voorkomen.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling leidt, mits enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien
van de Algemene zorgplicht, foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels, niet tot
overtreding van de Wet natuurbescherming. De conclusie is dan ook dat de ontwikkeling aan de
Zijl 2 te Vuren uitvoerbaar is zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro).
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Vervolgstappen
• Voor de beoogde ontwikkeling dient rekenkundig inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake
is van een verhoging van stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van Natura
2000-gebieden. Dit kan middels de AERIUS calculator.

Te treffen maatregelen
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora
en fauna (Algemene zorgplicht).
• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
deskundige.
• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit
om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander
leefgebied te benutten.
• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden,
te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de
werkzaamheden.
• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten
en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang
uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een
vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel
nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel).
• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart
t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor
de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig
zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële
nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.
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Figuur 1

De planlocatie is gelegen aan de Zijl 2 te Vuren en betreft een vrijstaande woning met een
aantal bijgebouwen. Een deel van de bebouwing zal gesaneerd worden om de realisatie van 2
vrijstaande woningen mogelijk te maken.

Figuur 2

Het merendeel van de groene inrichting op het perceel zal behouden blijven.
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1. Inleiding
1.1 Bestaande situatie
Het perceel Zijl 2 te Vuren wordt thans gebruikt voor bewoning. Het plangebied betreft de kadastrale
percelen VRN00-S-256 en 261.

Afbeelding 1: Begrenzing plangebied

1.2 Nieuwe situatie
Het plan voorziet in het saneren van een bijgebouw en het realiseren van twee nieuwe
burgerwoningen. Tevens worden watergangen gegraven.

Afbeelding 2: Nieuwe situatie
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1.3 Planologische situatie
Op het plangebied is het bestemmingsplan “Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014” van
toepassing. De gronden waar de twee nieuwe woningen zijn geprojecteerd heeft de bestemming
‘Agrarisch’. Op gronden met een agrarische bestemming zijn burgerwoningen niet toegestaan. Het
bestemmingsplan gewijzigd dient te worden. Voor de bestemmingsplanwijziging dient in kaart te
worden of de ontwikkeling zorgt voor stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

Afbeelding 3: Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan

1.4 Ligging plangebied in relatie tot Natura 2000-gebieden
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000gebied ‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’ is gelegen op circa 642 meter afstand van het
plangebied.

642 meter

Afbeelding 4: Afstand plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden
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2. Beleidskader
2.1 Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de
drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bescherming
van de Natura 2000-gebieden is ondervangen in het onderdeel ‘gebiedsbescherming’. In deze
gebieden mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Bij
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden geldt een ontheffingsplicht. Uit een passende
beoordeling dient te blijken dat de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden niet
aangetast worden door het plan.

2.2 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen
(Natura 2000-gebieden). Hierom is een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig
voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Voorheen was toestemming hiervoor gebaseerd op het
PAS, waarbij de drempelwaarde van 0,05 mol per hectare per jaar werd gehanteerd om effecten van
ontwikkelingen te toetsen.
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beoordeeld dat het PAS niet als basis voor toestemming
voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd namelijk vooruitlopend op
toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden alvast
toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Een dergelijke
toestemming ‘vooraf’ mag niet meer. Hierdoor zijn alle gemelde activiteiten alsnog vergunningplichtig en dient aangetoond te worden dat een ontwikkeling niet voorziet in stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden.
Het Rijk heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State een nieuwe versie van het
rekenprogramma AERIUS uitgebracht. Met deze nieuwe rekentool kan de depositie op
natuurgebieden berekend worden.
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3. Wijze van meten
De stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg- en de gebruiksfase van
het plan is berekend met de nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS Calculator. De aanlegen de gebruiksfase zijn tegelijkertijd berekend. Met betrekking tot het invoeren van de gegevens in
de AERIUS Calculator wordt gebruikgemaakt van de ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS
Calculator 2019’ van BIJ12 (versie 1.0 oktober).
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4. Uitgangspunten
Om de stikstofdepositie als gevolg van zowel de aanleg- als de gebruiksfase in kaart te brengen is een
stikstofberekening opgesteld met behulp van de AERIUS Calculator 2019. Voor het stikstofdepositieonderzoek is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten.

4.1 Aanlegfase
De aanlegfase kan globaal verdeeld worden in drie fases: de saneringsfase, het bouw- en woonrijp
maken van het terrein en de realisatiefase. Op basis van expert judgement wordt per fase
beschreven welke machines nodig zijn en hoelang deze machines worden ingezet.

4.1.1 Saneringsfase
Voor de saneringsfase wordt ervan uitgegaan dat 300 m² aan bijbouwen gesloopt worden en de
sloop 1 werkweek duurt. Voor het slopen van de bijgebouwen wordt één graafmachine (62 kW)
ingezet. De graafmachine wordt de gehele saneringsfase ingezet. Een puinbreker breekt drie
werkdagen lang het puin en een minigraver (44 kW) ruimt het puin op. Verder zal tijdens de
saneringsfase elke werkdag één bestelauto (< 2,0 ton GVW) het plangebied betreden. In de laatste
drie dagen van de saneringsfase zal tevens één vrachtauto per dag het puin ophalen. Resumerend
worden voor de saneringsfase de volgende mobiele machines (tabel 1) en de volgende voertuigen
(tabel 2) ingezet.
Tabel 1: Inzet mobiele werktuigen tijdens de saneringsfase
Type mobiele werktuig
Aantal
Inzet machine (uren)
Graafmachine (62 kW)
1
40
Puinbreker
1
24
Minigraver
1
24
Tabel 2: Inzet voertuigen tijdens de saneringsfase
Type voertuig
Aantal voertuigen
Bestelauto (< 2,0 ton GVW)
5
Vrachtauto (> 20 ton GVW)
3

Totaal (uren)
40
24
24

Aantal ritten (heen en weer)
10
6

4.1.2 Bouw- en woonrijp maken
De tweede fase voorziet in het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. Voor het bouwrijp
maken van het terrein is 1 week nodig en voor het woonrijp maken 2 weken. Voor het graven wordt
één graafmachine (62 kW) gedurende de gehele fase ingezet. Nadat de graafwerkzaamheden zijn
voltooid wordt twee werkdagen lang een trilplaat gebruikt om verzakking te voorkomen. Tijdens
deze fase betreden elke werkdag twee bestelauto’s (< 2,0 ton GVW) en betreed om de drie dagen
één vrachtauto (> 20 ton GVW) het terrein. Resumerend wordt voor het bouw- en woonrijp maken
van het terrein de volgende mobiele werktuigen (tabel 3) en voertuigen (tabel 4) ingezet.
Tabel 3: Inzet mobiele werktuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken van het terrein
Type mobiele werktuig
Aantal
Inzet machine (uren) Totaal (uren)
Graafmachine (62 kW)
1
120
120
Trilplaat
1
16
16
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Tabel 4: Inzet voertuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken van het terrein
Type voertuig
Aantal voertuigen
Aantal ritten (heen en weer)
Bestelauto (< 2,0 ton GVW)
30
60
Vrachtauto (> 20 ton GVW)
5
10

4.1.3 Realisatiefase
Gedurende 9 maanden wordt tijdens de realisatiefase het project afgerond. Voor de laatste
graafwerkzaamheden wordt gedurende 1 werkdag een graafmachine (62 kW) ingezet. Vervolgens
wordt een heistelling voor 1 werkdag ingezet voor het heien van de palen en 1 werkdag een
betonstorter gebruikt voor het storten van de vloeren. Voor de realisatiefase wordt daarnaast 3
werkdagen een hijskraan ingezet voor het hijsen van vloeren, kappen en het verplaatsen van
bouwmateriaal. Tevens wordt tijdens de realisatiefase een trilplaat voor 2 werkdagen ingezet,
waarbij de trilplaat voor 50% van de tijd wordt ingezet. Verder wordt ervan uitgegaan dat elke dag 2
bestelauto’s (< 2,0 ton GVW) het bouwterrein betreed. Voor het aanvoeren van bouwmaterialen
(palen, vloeren, kappen, stenen, kalkzandstenen, gipsbeton, betonstaal, trappen, bouwmaterialen,
materieel, kozijnen, dakpannen, zandcement, afval en installatie) zijn 20 vrachtauto’s (> 20 ton GVW)
nodig. Resumerend wordt voor de realisatiefase de volgende mobiele werktuigen (tabel 5) en
voertuigen (tabel 6) ingezet.
Tabel 5: Inzet mobiele werktuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken van het terrein
Type mobiele werktuig
Aantal
Inzet machine (uren) Totaal (uren)
Graafmachine (62 kW)
1
8
8
Heistelling
1
8
8
Betonstorter
1
8
8
Hijskraan
1
24
24
Trilplaat
1
8
8
Tabel 6: Inzet voertuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken van het terrein
Type voertuig
Aantal voertuigen
Aantal ritten (heen en weer)
Bestelauto (< 2,0 ton GVW)
360
720
Vrachtauto (> 20 ton GVW)
20
40

4.1.4 Resume
Per saldo voorziet de aanlegfase in de inzet van de volgende machines (tabel 7) en voertuigen (tabel
8).
Tabel 7: Inzet mobiele voertuigen aanlegfase
Type mobiele werktuig
Graafmachine (62 kW)
Minigraver (44 kW)
Puinbreker
Trilplaat
Betonstorter
Hijskraan
Heistelling

Inzet
48 uren
24 uren
24 uren
24 uren
8 uren
8 uren
8 uren

Tabel 8: Inzet mobiele voertuigen aanlegfase
Type mobiele werktuig
Bestelauto (< 2,0 ton GVW)
Vrachtauto (> 20 ton GVW)

Aantal (heen en weer)
790 ritten
56 ritten
Pagina 9 van 15

4.2 Eigenschappen mobiele werktuigen
Met betrekking tot de mobiele werktuigen wordt ervan uitgegaan dat de machines niet ouder zijn
dan 5 jaar (bouwjaar 2015) en op diesel lopen. Middels bureaustudie is het vermogen van de
werktuigen achterhaald door gebruik te maken van de websites van mobiele werktuigenproducenten
en -verhuurders (zie bijlage 1). De stageklasse volgt uit het bouwjaar en de emissiefactor uit het TNO
rapport ‘Emissie-model Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met
brandstof Afzet (EMMA)’. Uit de aangeleverde gegevens kunnen de NOx-emissies van de mobiele
werktuigen berekend worden middels een rekentool binnen de AERIUS Calculator. De mobiele
werktuigen worden over het plangebied gebruikt zonder vaste werklocatie. Hierom zijn de
bewegingen van de mobiele werktuigen als vlakbron op het plangebied gemodelleerd.
Tabel 8: Eigenschappen mobiele werktuigen
Type werktuig
Bouwjaar
Graafmachine (62 kW)
2015
Minigraver (44 kW)
2015
Puinbreker
2015
Trilplaat
2008
Betonstorter
2015
Hijskraan
2015
Heistelling
2015

Vermogen (kW)
72
44
328
10
200
370
271

Brandstof
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Uitstoothoogte
4m
4m
4m
0,5 m
4m
4m
4m

4.3 Eigenschappen voertuigen aanlegfase
De verkeersbewegingen van de gebruiksfase zijn gemodelleerd middels een lijnbron met actuele
emissiefactoren voor wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn opgenomen.
Voor het verkeer wordt worst-case uitgegaan van ritten binnen de bebouwde kom met een
filepercentage van 25%. Hiermee is het manoeuvreren van de voertuigen opgevangen. Voor de
bestelauto’s wordt uitgegaan van middelzwaar verkeer en voor de vrachtauto’s van zwaar verkeer.
De verkeersbewegingen ten behoeve van de aanlegfase zijn gemodelleerd als lijnbron vanaf het
plangebied tot het verkeer welke is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, in dit geval tot de
provinciale weg N830.
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4.4 Gebruiksfase
Met betrekking tot de gebruiksfase is in het kader van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
de verkeersgeneratie als gevolg van de 2 nieuwe woningen alsmede de stikstofuitstoot door
stookinstallaties in de nieuwe woningen relevant.

4.4.1 Woningen
Alle woningen worden gasloos en energieneutraal gerealiseerd. Hierdoor is er geen sprake van
relevante stikstofemissies. De 2 nieuwe woningen zijn als puntbronnen opgenomen in de Calculator,
waarbij alle parameters zijn ingevuld met 0 (gezien er geen stikstofemissie plaatsvindt).

4.4.2 Verkeer
Voor de vaststelling van de verkeersgeneratie is gebruik gemaakt van de CROW publicatie 381. Het
plangebied ligt in de stedelijke zone ‘Buitengebied’ van een ‘niet stedelijk’ gebied’. Voor de
woningtypen wordt uitgegaan van de categorieën ‘koop, vrijstaand’. De CROW-publicatie 381 gaat
uit van minimale en maximale kencijfers. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is voor het
plan uitgegaan van de maximale kencijfers.
Tabel 9: Verkeersgeneratie nieuwbouw
Type woning
Verkeersgeneratie
Koop, vrijstaand
8,6

Aantal woningen
2
Totale verkeersgeneratie

Totaal
17,2
18

4.5 Eigenschappen voertuigen gebruiksfase
De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd middels een lijnbron met actuele emissiefactoren voor
wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn opgenomen. Voor het verkeer wordt
worst-case uitgegaan van licht verkeer binnen de bebouwde kom, met een stagnatiefactor van 25%.
Hiermee is het manoeuvreren van personenauto’s opgevangen. De lijnbron is opgenomen vanuit het
plangebied tot het punt waar het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor het
onderhavige plan wordt gesteld dat het extra verkeer vanwege onderhavige ontwikkeling niet meer
te onderscheiden valt wanneer het verkeer op een provinciale weg (N830) rijdt.

Pagina 11 van 15

5. Conclusie
In dit stikstofdepositieonderzoek is voor het plan de te verwachten stikstofdepositie ter plaatse van
de omliggende Natura 2000-gebieden berekend. Uit de berekening blijkt dat er als gevolg van het
plan geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Ten aanzien van stikstofdepositie
ondervinden Natura2000-gebieden geen negatieve effecten als gevolg van het plan. Er is geen
sprake van vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.
De invoergegevens en rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.
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Bijlage 1
Tabel 10: Referentie mobiele werktuigen
Type werktuig
Graafmachine
(62 kW)

Bron: pon-cat.com
Minigraver (44
kW)

Bron: pon-cat.com
Puinbreker

Trilplaat
Betonstorter

Bron: pon-cat.com
Conform AERIUS Calculator: 10 kW
Conform AERIUS Calculator: 200 kW
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Hijskraan

Bron: old.cranenetwork.com
Heistelling

Bron: bouwmaterieel.benelux.nl
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Bijlage 2
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.
RTxwVz4ExobA (03 december 2019)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Van den Heuvel Milieuadvies

Zijl 2, 4214 LG Vuren

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Ontwikkeling Zijl 2 te Vuren

RTxwVz4ExobA

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

03 december 2019, 10:59

2019

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

8,28 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Saneren bijgebouw en realiseren 2 woningen.

Situatie 1

RTxwVz4ExobA (03 december 2019)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

5,12 kg/j

Voertuigen (aanlegfase)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,84 kg/j

Voertuigen (gebruiksfase)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,32 kg/j

Nieuwe woning 1
Wonen en Werken | Woningen

-

-

Nieuwe woning 2
Wonen en Werken | Woningen

-

-

Mobiele werktuigen (aanlegfase)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

Situatie 1

RTxwVz4ExobA (03 december 2019)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Graafmachine (72 kW)

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Minigraver (44 kW)

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Puinbreker

4,0

4,0

0,0 NOx

2,27 kg/j

AFW

Trilplaat

0,5

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Betonstorter

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Heistelling

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Mobiele werktuigen (aanlegfase)
133315, 426908
5,12 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Situatie 1

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Voertuigen (aanlegfase)
133217, 427078
1,84 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

56,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

790,0 / jaar NOx
NH3

1,67 kg/j
< 1 kg/j

RTxwVz4ExobA (03 december 2019)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Situatie 1

Emissie

18,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Resultaten

Voertuigen (gebruiksfase)
133217, 427078
1,32 kg/j
< 1 kg/j

1,32 kg/j
< 1 kg/j

Nieuwe woning 1
133310, 426883
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Nieuwe woning 2
133325, 426855
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie

RTxwVz4ExobA (03 december 2019)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019_20191018_c53b8fdaa8
Database
versie b429880a81
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1

RTxwVz4ExobA (03 december 2019)
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NOTA INSPRAAK EN OVERLEG
Bestemmingsplan ‘Vuren, Zijl 2’

Versie: 1.1

Datum: 22-12-2017

Inhoudsopgave
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Bijlagen:
Bijlage
1

Omschrijving
Gewijzigde
landschappelijke
inpassingsschets

Auteur
Lagendijk Tuin- en
Landschapsarchitecten

Referentie
LTL20926-01

Datum
15-12-2017

1 INLEIDING
Toelichting plan
Op het perceel met het adres Zijl 2 te Vuren, zijn thans drie wooneenheden
gevestigd. Daarnaast bevinden zich bij deze woningen enkele opstallen /
bijgebouwen. De bestaande woningen en opstallen zijn verouderd en voldoen
niet meer aan de huidige wensen van de bewoners. Men is daarom voornemens
de bestaande hoofdwoning met garage te renoveren en twee wooneenheden en
de overige bijgebouwen / opstallen te saneren. In ruil daarvoor wil men ten zuiden
van de bestaande hoofdwoning twee vrijstaande woningen realiseren. Het verzoek
past niet binnen de bestemming van het geldende bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2014’. Om de ontwikkeling toch mogelijk te
maken, wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan
Conform de Inspraakverordening Lingewaal 2005 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuren, Zijl 2’ van 11 mei 2017 tot en met 21 juni 2017 ter
inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging is er één inspraakreactie ingediend.
De inspraakreactie is binnen de daarvoor geldende termijn ingediend, en is
ontvankelijk verklaard. In de voorliggende ‘Nota Inspraak en Overleg’ zal de
ingediende inspraakreactie inhoudelijk worden behandeld en van een antwoord
worden voorzien.
Leeswijzer
De behandeling van een inspraakreactie ziet er als volgt uit: een samenvatting van
de inspraakreactie, de beantwoording van de inspraakreactie en tenslotte zal
worden aangegeven of de inspraakreactie aanleiding geeft tot het aanpassen van
het bestemmingsplan en welke aanpassingen dit dan betreft.

1

2 INSPRAAKREACTIES
2.1

Volgnummer 1

Samenvatting inspraakreactie
a. De indiener is van mening dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012,
door de gemeenteraad van Lingewaal vastgesteld op 9 oktober 2012,
onverminderd van toepassing is en uit het ‘Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2014’ slechts de aanvulling op de regeling voor Bed &
Breakfast van belang is (de regeling ten aanzien van Bed & breakfast is
aangepast op basis van de 'Beleidsnotitie Bed & Breakfast Gemeente
Lingewaal Herziening 2013'. Dit betekent dat bed & breakfast ook in
vrijstaande bijgebouwen mogelijk is).
b. De indiener is van mening dat het huidige bouwvlak, zoals weergegeven
in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012, door de gemeenteraad van
Lingewaal vastgesteld op 9 oktober 2012, de bedoeling heeft om de
bouwmogelijkheden op het perceel te begrenzen en dat de openheid zoals
bedoeld in de gebiedsaanduiding ‘openheid’ wordt gegarandeerd.
De indiener geeft aan dat het voornemen om drie separate bouwblokken
op drie verschillende percelen op te nemen voorbij gaat aan de randvoorwaarden van het vigerend bestemmingsplan, te weten clustering van
de bebouwingsmogelijkheden en behoud van openheid van het landschap.
c.

De indiener geeft aan dat men destijds de woning hebben gekocht
vanwege de unieke open ligging in het landschap en de ruimte afstand tot
de aangrenzende bebouwing op het perceel Zijl 2-2b te Vuren. De indiener
is van mening dat middels het voorgenomen plan dit wordt aangetast.

Beantwoording inspraakreactie
a. Het ‘Reparatieplan 2014’ betreft een herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012’. In het ‘Reparatieplan Bestemmingsplan
Buitengebied 2014’ zijn regels opgenomen en aangepast. Het ‘Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014’ vervangt het bestemmingsplan
“Buitengebied 2012’ en is daarmee het vigerend bestemmingsplan. De
indiener heeft correct geconstateerd dat ter plaatse van het plangebied
de enkel- en dubbelbestemmingen, functie-, gebieds-, en maatvoeringsaanduidingen ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. De regels zijn op een aantal
punten, waaronder de regeling ten aanzien van een Bed & breakfast,
gewijzigd. Het overgrote deel van de regelgeving in het bestemmingsplan
“Buitengebied 2012’ is overgenomen in ‘Reparatieplan bestemmingsplan
Buitengebied 2014’. Voor de regels van het bestemmingsplan ‘Vuren, Zijl
2’ is in het kader van een goede ruimtelijke ordening aangesloten bij het
vigerend bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied
2014’.
b. In het vigerend bestemmingsplan ‘Reparatieplan bestemmingsplan
Buitengebied 2014’ is de gebiedsaanduiding ‘openheid’ overgenomen
uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. De gebiedsaanduiding is
bedoeld om de openheid van de vochtige graslandgebieden te behouden
ter bescherming van het waardevolle leefgebied voor weidevogels. Dit
betekent echter niet dat ter plaatse van de gebiedsaanduiding nieuwe
bebouwing is uitgesloten.
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ten behoeve van het
onderhavige plan door een deskundig bureau een ecologisch onderzoek
uitgevoerd. Het ecologisch onderzoek is toegevoegd aan het bijlagenbestand bij de toelichting van het onderhavige bestemmingsplan.
Uit het ecologisch onderzoek is geconcludeerd dat mits enkele
voorzorgsmaatregelen worden getroffen de geplande bouw-, sloopen graafwerkzaamheden geen negatieve gevolgen hebben voor de
verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna (waaronder weidevogels).
Voor ontwikkelingen in het buitengebied is het wenselijk om de
ontwikkeling op een passende en verantwoorde wijze in het landschap
in te passen. Voor de landschappelijke inrichting van het onderhavige
plangebied is een landschapsarchitect gevraagd een landschappelijk
inpassingsplan op te stellen. Het uitgangspunt daarbij was om de
bestaande waardevolle landschappelijke kenmerken zoveel mogelijk te
behouden dan wel te versterken. De landschapsarchitect heeft bij het
landschappelijk inpassingsplan de onderstaande toelichting gegeven:
‘De Zijl kenmerkt zich op dit moment door een kleinschalig besloten
karakter met bestaande woningen met groene besloten tuinen, grote
bomen en diverse landschappelijke beplantingen rond het wiel
(waterpartij). Dit vormt een verbijzondering in het verder monotone open
rivierenlandschap. Vanaf de Zijl zijn er doorkijkmogelijkheden naar het
kenmerkende achterliggende open rivierenlandschap met weiden, akkers
en bomenlanen.
In de nieuwe situatie wordt het waardevolle besloten karakter van de
Zijl behouden en versterkt door de configuratie van de twee nieuwe
woningen. De open invulling rond de woningen zorgt voor behoud van
doorkijkmogelijkheden naar het door openheid gekenmerkte achterliggende land, zowel vanaf de Zijl als vanaf bestaande aangrenzende
woonpercelen. Diverse bestaande en nieuwe streekeigen beplanting zoals
(lage) hagen, hoogstambomen en enkele bestaande grote bomen zorgen
ervoor dat de nieuwe woningen in de groene context van de Zijl worden
opgenomen ter versterking van het kleinschalige besloten karakter.’
Kortom, in de huidige situatie is ter plaatse van het plangebied sprake
van een unieke waardevolle landschappelijke situatie, een gebied met
een besloten karakter met vanaf de Zijl doorkijkmogelijkheden naar het
achterliggende open landschap. Vanuit landschappelijk oogpunt kan het
onderhavige plan worden gezien als een in het gebied passende
ontwikkeling. In de nieuwe situatie is sprake van drie vrijstaande woningen
in de eerste lijn van de Zijl op geruime afstand van elkaar, waardoor de
landschappelijke doorzichten naar het achterliggende open landschap
behouden blijven. Bij de bestaande woning Zijl 2/2b wordt de bebouwing
en verharding fors teruggebracht. Het huidige bouwvlak ter plaatse van
Zijl 2/2b wordt in het noordelijk deel verkleind, waardoor de bebouwingsmogelijkheden worden beperkt. Tevens ter plaatse van de nieuwe
vrijstaande woningen worden de bebouwingsmogelijkheden beperkt tot
het gedeelte vóór de watergang. Het gedeelte over de watergang blijft
grasland (zonder bebouwingsmogelijkheden). Dit is juridisch vastgelegd in
de regels en de verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan.
c.

De voorgenomen ontwikkeling is passend in het landschap ter plaatse.
Naar aanleiding van het overleg tussen de initiatiefnemer, de gemeente
en de indiener van de inspraakreactie heeft de initiatiefnemer besloten
tegemoet te komen aan de belangen van de indiener en de woonpercelen
van de vrijstaande woningen te verkleinen in de richting van de Zijl. De
wijzigingen zijn doorgevoerd in het landschappelijk inpassingsplan. Het
gewijzigde landschappelijk inpassingsplan is toegevoegd in de bijlage.
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Door de woonpercelen (de gronden met bebouwingsmogelijkheden) te
verkleinen, behoudt de indiener het uitzicht naar het achterliggende open
landschap (vanuit het raam van de gevel van de woning van de indiener
welke naar het plangebied is gericht). Indien de indiener van mening is dat
hiermee niet wordt voldaan aan de geleden planschade als gevolg van de
bestemmingsplanwijziging staat het vrij een verzoek tot tegemoetkoming
planschade in te dienen bij de gemeente Lingewaal
Oude situatie

Nieuwe situatie

Aanpassingen plan
Toelichting: Het gewijzigde landschappelijk inpassingsplan is verwerkt in
de toelichting van het bestemmingsplan en tevens toegevoegd aan het
bijlagenbestand bij de toelichting.
Regels: De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van de regels van het
bestemmingsplan.
Verbeelding: Het gewijzigde landschappelijk inpassingsplan is juridisch verankerd
in de verbeelding. Concreet zijn de woonpercelen/woonbestemmingsvlakken van
de twee nieuwe vrijstaande woningen verkleind tot 1500 m 2.
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Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Mevrouw E. Blankevoort

zijt 2
4LI4 LG Vuren
Onderwerp:
Besl

u

it

m.e. r. -aanmeld notitie ontwerpbestem m ingspla n Zij I 2, Vuren.

Geachte ,mevrouw Blankevoort,
De gemeente West Betuwe heeft de conceptstukken voor het ontwerpbestemmingsplan aan de

Zijl 2 in Vuren, ontvangen. In de toelichting op het bestemmingsplan is de paragraaf 5.10
Milieueffectrapportage (vormvrije m.e.r.) opgenomen. Wij beschouwen dit als de aanmelding
van een activiteit, die in het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangewezen, zoals
voorgeschreven in artikel 7.t6 van de Wet milieubeheer (Wm).
U bentvan plan om op de locatie Zijl2te Vuren, de hoofdwoning (Zijl 2) te renoveren en twee
wooneenheden en de overige bijgebouwen/opstallen te slopen. Aan de straatzijde van de Zijl
worden twee solitaire grondgebonden woningen gerealiseerd. Het voornemen past niet in het
geldende bestemmingsplan "Buitengebied 20t2" en het 'Reparatieplan Bestemmingsplan
Buitengebied2Ot4'. De twee solitaire woningen zijn voorzien op gronden met de bestemming
'Agrarisch'. Op deze gronden (zonder bouwvlak) is de realisatie van woningen niet toegestaan.
Voor het realiseren van dit plan moet het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden
herzien. Daartoe wordt het bestemmingsplan "Zijl 2", Vuren opgesteld. Ter voorbereiding van
dit bestemmingsplan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Activiteit
De toename van woningen op deze locatie is een activiteit die is genoemd in de bijlage van het

Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in de D-lijst D11.2 "De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject".
Er worden in dit plan twee nieuwe woningen mogelijk gemaakt. De activiteit overschrijdt dus
niet de drempelwaarden van 100 hectare of 2.000 woningen, waarboven een directe plicht tot
het opstellen van een milieueffectrapport (MER) geldt.
Maar ook als de drempelwaarde niet wordt overschreden, moeten wij, voorafgaand aan de
besluitvorming, beoordelen of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden
die het noodzakelijk maken een MER op te stellen.

Beoordeling
De informatie in de toelichting van het bestemmingsplan voldoet aan de vereisten, vermeld in
aftikel 7.L6 lid 2 en 3 van de Wet milieubeheer.
In de paragraaf 5.10 Milieueffectrapportage (vormvrije m.e.r.) is bezien of de voorgenomen
activiteiten vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze worden ondernomen,
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Hierbij is rekening gehouden
met de in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden die
betrekking hebben op:
1. de kenmerken van de activiteit èn de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse;
2. de plaats waar de activiteit plaatsvindt;
3. de kenmerken van de effecten voor het milieu.

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4l9l KH Geldermalsen POSTADRES Postbus
T 0345 - 72 BB 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl

lI2 - 4190 CC Geldermalsen
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Uit de beoordeling concluderen wij dat de omvang van het project niet zodanig is dat er
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Tevens is er geen sprake van
cumulatie van effecten met andere activiteiten in de omgeving. Voorts is aangetoond dat de
effecten een lokaal bereik hebben en dat de ligging van het plangebied niet zodanig is, dat er
effecten optreden op waardevolle en gevoelige gebieden.
Wij zien geen toegevoegde waarde om de milieueffecten nader te onderzoeken in een milieueffectrapport. In het kader van de bestemmingsplanprocedure moet in ieder geval aangetoond
worden dat lokaal een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd blijft.
Wij komen tot de conclusie dat door het uitvoeren van het plan om de hoofdwoning te renoveren
en twee nieuwe woningen te realiseren, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
zullen optreden die een MER noodzakelijk maken.

Besluit
Op grond van artikel 7.t7 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) besluiten wij dat bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan "Zijl 2", Vuren, geen milieueffectrapportage (MER)
hoeft te worden opgesteld.
Geen publicatie
Volgens artikel 2,lid5, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage hoeft in dit geval geen
toepassing te worden gegeven aan de plicht tot publiceren van dit besluit zoals bedoeld in artikel
7.L7, lid 5, van de Wm.
Geen rechtsmiddelen
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij
deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn
belang treft. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in
de procedures van het uiteindelijke besluit, te weten het bestemmingsplan.

Tot slot
Heeft u vragen, neem dan contact op met mw. Margreet Lips van de Omgevingsdienst
Rivierenland (O.D.R.), bereikbaar op telefoonnummer 0344-57 93 14. Zij beantwoordt uw
vragen graag.
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Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan Vuren, Zijl 2.
Door middel van een brief van 7 juli 2020 hebben appellanten een zienswijze ingediend. Deze zienswijze
is ingediend naar aanleiding van het openbaar bekend gemaakt ontwerpbestemmingsplan “Vuren, Zijl
2”. Dit plan heeft openbaar zes weken ter inzage gelegen vanaf 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020.
Aangezien de zienswijze is ingediend binnen de voormelde inzagetermijn, kunnen de appellanten
juridisch bezien, in hun bezwaar worden ontvangen.
In de zienswijze is vermeld dat appellanten, belanghebbenden en tevens eigenaren zijn van de woning
Zijl 3, 4214 GL Vuren. Op het moment van indiening van de zienswijzen was dit het geval.
Gebleken is echter dat appellanten deze woning inmiddels hebben verkocht aan derden. Dit blijkt uit het
door de kopers overgelegde en ondertekende verklaring. De woning is op 3 september 2020 overgedragen.
De nieuwe eigenaren hebben tevens door middel van een schriftelijke en als zodanig ondertekende
verklaring van 8 september 2020, aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het voorliggende
ontwerpbestemmingsplan dat het ruimtelijk juridisch kader biedt voor het renoveren van de bestaande
woning, de sloop van bijgebouwen aan de Zijl 2 te Vuren, en de bouw van twee nieuwe woningen ten
zuiden van de bestaande woning.
Gezien de bovenstaande constatering dat de woning Zijl 3 te Vuren, is verkocht en overgedragen aan
derden, zijn de appellanten sinds voormelde datum ter plaatse niet meer woonachtig in de directe
omgeving van het plan. Hun individuele (privé-)belangen m.b.t. deze woning en de directe omgeving
daarvan, zijn hierdoor komen te vervallen.
Conclusie:
Gezien het bovenstaande kan de voormelde ingediende zienswijze van 7 juli 2020, in zijn algemeenheid
als kennelijk ongegrond worden verklaard.
Inhoudelijk
Ondanks de bovenvermelde (formele) constatering, wordt onderstaand gereageerd op de ingediende
motieven van de ingediende zienswijze.
De zienswijze kan als volgt worden samengevat:
Namens appellanten wordt betoogd dat de maatvoering van de bestemmings- en bouwvlakken
waarbinnen het toegestaan is hoofd- c.q. bijgebouwen te realiseren, als te massaal en niet passend
wordt beschouwd en derhalve is strijd is met een goede ruimtelijke ordening ter plaatse. Het
belangrijkste motief hierbij is dat in strijd wordt gehandeld met het onderliggende bestemmingsplan
waarbij ter plaatse met name de openheid van het gebied planologisch juridisch is bestemd / een
belangrijk gebiedskenmerk is.
Volgens appellanten wordt met name het uitzicht vanaf de woning Zijl 3 te Vuren, in noordoostelijke
richting, door de voorgenomen bouwplannen van de initiatiefneemster belemmerd / sterk verminderd.
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Namens de appellanten wordt in de zienswijze gesuggereerd dat, gezien de grootte van de
bouwvlakken, op beide kavels aan het Zijl 2 twee enorme woningen kunnen worden gerealiseerd.
Reactie
Bouwvlakken van de voorgestelde twee nieuwe woningen
Het is een onjuiste conclusie dat de volledige bestemmingsvlakken mogen worden volgebouwd. Naast
de bouwvlakken gelden er meer bouwregels die bebouwingsmogelijkheden ter plaatse inperken.
Ten eerste, de inhoud van de hoofdgebouwen (de woningen zelf) mogen niet meer bedragen dan 750
m3 (zie artikel 4.2.1 onder g, van de ontwerpregels).
Daarnaast, dienen de woningen in, dan wel maximaal 3 meter achter de voorgevelbouwgrens (de grens
van het bouwvlak aan de straatzijde) te worden gerealiseerd (zie artikel 4.2.1 onder c van de
ontwerpregels). In het geval van het realiseren van een gelijkvloerse woning (éénlaagse woning),
waarmee de inhoud van de woning maximaal wordt uitgevlakt, zal de oppervlakte van de woning circa
250 m2 bedragen. De oppervlakten van de kavels (bestemmingsvlakken met bouwvlakken) bedragen
circa 1.000 m2, respectievelijk 1.200 m2.
Kortom, op basis van deze regels kan worden gesteld dat appellanten in hun zienswijze een
onrealistisch beeld schetsen van de bouwmogelijkheden volgens het ontwerpbestemmingsplan. Omdat
de bouwmogelijkheden in het ontwerpbestemmingsplan kleiner zijn dan appellanten in hun zienswijzen
stellen, bestaat er geen aanleiding om de bebouwing als te massaal en niet passend te beschouwen.
Desondanks en om duidelijk te maken dat de initiatiefneemster slechts een beperkte bouwmassa wenst
te realiseren (met woningen zoals is voorgesteld in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan), is
besloten om door middel van een ambtelijke wijziging t.o.v. het ontwerp, de verbeelding van het
bestemmingsplan aan te passen. Hierdoor worden bouwvlakken verkleind (zie de afbeeldingen in
bijlage 1). De (juridische) verbeelding, behorend bij het voorgenomen vast te stellen bestemmingsplan,
wordt overeenkomstig aangepast.
Sloop en herbouw bijbehorende bouwwerken
Ten aanzien van de opmerking dat op het perceel van de bestaande hoofdwoning buiten het bouwvlak,
maximaal 275 m2 mag worden gerealiseerd aan bijbehorende bouwwerken, is onjuist.
Het plan is om het bestaande architectonisch waardevolle bebouwingsensemble met de hoofdwoning
(Zijl 2) te renoveren en daarmee in de oorspronkelijke staat terug te brengen (inclusief binnentuin).
Gezien de bijzondere vormgeving/omvang van het bebouwingsensemble is het ons inziens discutabel
wat als hoofdgebouw, respectievelijk wat als bijgebouwen/opstallen dient(en) te worden aangemerkt.
Daarom is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' op het gehele perceel Zijl 2 te Vuren, gelegd
met daaraan gekoppeld een specifieke regeling, opgenomen in artikel 4.2.2 onder f, van de planregels,
luidende als volgt:
‘Indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' mag de
gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan 275 m 2.’
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Deze specifieke regeling vervangt voor het perceel Zijl 2 de standaardregeling (artikel 4.2.2 onder d).
In het bestemmingsplan ‘Vuren, Zijl 2’ is er vanuit gegaan dat uitsluitend de hoofdwoning aan de
voorzijde van het perceel wordt gezien als het hoofdgebouw. De overige aangebouwde bebouwing (o.a.
garage) betreffen bijbehorende bouwwerken (zie de afbeeldingen in bijlage 2).
In de bestaande situatie is er daarmee reeds ca. 250 m 2 aan bijbehorende bouwwerken aanwezig.
Buiten het bouwvlak mag er dus nog maximaal ca. 25 m2 aan bijbehorende bouwwerken worden
gebouwd. Het is dus een onjuiste conclusie dat er buiten het bouwvlak nog 275 m 2 aan bijgebouwen/
opstallen mag worden gerealiseerd.
Tenslotte wordt nog vermeld dat de regelgeving voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken op de
nieuwe kavels identiek is aan de regelgeving hierover van het onderliggende bestemmingsplan
“Buitengebied 2012”. In het kader van rechtsgelijkheid, eenduidigheid van beleid en het voorkomen van
precedentwerking, achten wij dit in het algemeen belang verdedigbaar en acceptabel, geredeneerd
vanuit een goede ruimtelijke ordening in het betreffende gebied.
Eindconclusie
Met inbegrip van de voormelde ambtelijke aanpassing, wordt de ingediende zienswijze ongegrond
verklaard.
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Verbeelding bestemmingsplan
"Vuren, Zijl 2"
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Hoofdgebouw bestaande woning Zijl 2 Vuren

Ca. 115 m2

Bijbehorende bouwwerken bestaande woning Zijl 2 Vuren

Ca. 250 m2

