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Bijlage 6: projecten 
 

Overzicht projecten 
1. Heuffterrein, Vuren – dijkversterking en herontwikkeling Heuffterrein.  
2. Crobsche Waard, Haaften – dijkversterking en ontwikkeling natuur, recreatie en 

zandwinning. 
3. Kerkewaard, Haaften – dijkversterking en uitbreiding Van Uden. 
4. Fietsonderdoorgang A2 en spoor, Waardenburg. 
5. en 6. Molenblok, Varik en Slingerbos, Ophemert – woningbouwontwikkeling. 

 

Project 1 Heuffterrein, Vuren 

 

Aanleiding 
Met de aanstaande dijkversterking ontstaat de kans om de dijkversterking en de herinrichting 
van het gehele Heuffterrein samen in één keer goed aan te pakken (Zie de afbeelding op de 
volgende pagina). Het waterschap heeft voor een buitenwaartse dijkversterking in februari 2019 
bedrijf BUKO aangekocht. Deze dijkversterkingsmaatregel biedt kansen om het dorp Vuren weer 
te verbinden met de Waal. Hiermee maken we werk met werk. Het gebied biedt ook kansen voor 
natuurcompensatie die in het kader van de dijkversterking dient plaats te vinden. Voor een 
haalbaar en betaalbaar plan is ook een beperkte woningbouwopgave opgenomen. Als 
uitgangspunt geldt het plan uit 2013. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de eigenaar, 
de provincie Gelderland en de Alliantie c.q. het Waterschap.  
 

Besluitvorming 
 2013, Schetsontwerp en Nota van uitgangspunten, raadsbesluit: de raad van de 

voormalige gemeente Lingewaal heeft het schetsontwerp en een Nota van 
Uitgangspunten voor het Heuffterrein te Vuren vastgesteld. De kern van dit raadsbesluit 
is dat het Heuffterrein wordt ontwikkeld als natuur- en recreatiegebied, gecombineerd 
met waterbergingsmogelijkheden en beperkte woningbouw. 

 Structuurvisie Plus 2030 (2010) en Gebiedsvisie Hart voor Vuren (2018): 
voorkeursalternatief ontstaat om het dorp Vuren weer te verbinden met de Waal. 

 Oktober 2018, Voorkeursalternatief dijkversterking: witte vlek, de aansluiting van de 
buitenwaartse maatregel (Heuffterrein) op de aangrenzende binnenwaarts gerichte 
maatregelen aan de oost- en westzijde wordt nader onderzocht. 

 November 2019, raadsvoorstel voorbereidingskrediet planontwikkeling, 
gebiedsbijeenkomst, beeldvorming bij Gebiedsgericht Ontmoeten: 15 oktober 2019. 
Inwoners, belangstellenden, raads- en burgerleden zijn bijgepraat over de 
(plan)ontwikkeling van het Heuffterrein.  

  

Betrokken partijen 
Klop Beheer (eigenaar), Waterschap Rivierenland /Graaf Reinald Alliantie, provincie Gelderland 
en gemeente West Betuwe.  
 

Belangrijkste opgaven en aandachtspunten 
 Natuurcompensatie: de Alliantie c.q. Waterschap Rivierenland wil het Heuffterrein 

benutten als locatie voor de verplichte natuurcompensatie als gevolg van de 
dijkversterking (uiterwaardpark).  
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 Vuren aan de Waal: door de buitenwaartse dijkversterking is het mogelijk Vuren met de 
Waal te verbinden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van een brede (binnen)berm 
(dijkpark) met functies als wandel-, speel en groenvoorzieningen. Dit is enerzijds in 
aansluiting op de stedenbouwkundige structuur van het dorp en anderzijds aansluitend 
op een padenstructuur in de uiterwaarden.  

 Woningbouw in beperkte mate: circa 17-30 woningen, in de nabijheid van de voormalige 
steenfabriek en langs de nieuwe dijk. Beide buitendijks gesitueerd.   

 

Luchtfoto Vuren en Heuffterrein  
 

Denkrichting voor herontwikkeling 
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Project 2 Crobsche Waard, Haaften 
 

Aanleiding 
Als gevolg van de verwachte buitenwaartse dijkversterkingen in de Dijkversterking Gorinchem-
Waardenburg moet een waterstandsverhoging worden gecompenseerd. Hiervoor wordt een 
geul aangelegd in de Crbosche Waard. Deze draagt ook bij aan een waterstandsverlaging voor 
de bovenstroomse Dijkversterking Tiel-Waardenburg. De compensatie lijkt samen te kunnen 
gaan met de plannen voor het winnen van delfstoffen in de Crobsche Waard door een ontzander 
en het gebruiken van vrijkomende grond voor de dijkversterking. Een herinrichting biedt tevens 
kansen voor recreatie zoals het aanleggen van fiets- en wandelroutes. Een luchtfoto van het 
gebied is opgenomen op de volgende pagina.  
 

Besluitvorming 
 Oktober 2018, Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterking: uiterwaard Crobsche 

Waard benoemd als zoekgebied voor riviercompensatie, natuurcompensatie, 
gebiedseigen grond, recreatie. 

 

Betrokken partijen 
Graaf Reinald Alliantie, gemeente West Betuwe, Teunesen (ontzander), Wienerberger (eigenaar 
steenfabriek), Rijkswaterstaat Oost-Nederland, SBNL Natuurfonds, provincie Gelderland, 
vertegenwoordiging bewoners Haaften. Partijen zijn vertegenwoordigd in Ronde Tafel Crobsche 
Waard.  
 

Belangrijkste opgaven en aandachtspunten 
 Overeenstemming inrichting gebied: belangen van partijen liggen uit elkaar. Tijdens 

individuele gesprekken en de Ronde Tafel wordt gezocht naar overeenstemming over 
de inrichting van het gebied en de benodigde financiering. In de ambitiekaart zijn ter 
informatie de ideeën van de verschillende partijen op hoofdlijnen weergegeven. 

 Afspraken over toekomstig eigendom, beheer en onderhoud: na realisatie van de geul 
moet beheer en onderhoud worden gepleegd. Hierover moeten afspraken worden 
gemaakt tussen de betrokken partijen. Concepten hiertoe zijn naar verwachting in 
januari 2020 gereed.  

 De herinrichting van de Crobsche Waard wordt opgenomen in het projectplan Waterwet 
en het bijbehorende Bestemmingsplan. Beiden maken onderdeel uit van de 
gecoördineerde procedure. 
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Luchtfoto Crobsche Waard 
 

Concept Inrichtingsplan Crobsche Waard: maatregelen- en objectenkaart, exclusief wensen 
belanghebbenden (zie ambitiekaart op volgende pagina). 
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Ambitiekaart Crobsche Waard 
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Project 3 Kerkewaard, Haaften. 
 

Aanleiding 
Van Uden Logistic Site Solutions BV wil een nieuw distributiecentrum en nieuwe laad- en 
loskade in de Kerkewaard realiseren. Hiermee is een uitbreiding van de logistieke activiteiten 
van huurder NedCargo mogelijk. Verder heeft de Graaf Reinald Alliantie een 
dijkversterkingsopgave rondom de Kerkewaard. Op de volgende pagina is een luchtfoto van de 
locatie opgenomen.  
 

Besluitvorming 
 2016, Bestemmingsplan Kerkewaard 2016, raadsbesluit voormalige gemeente 

Neerijnen, vaststelling 21 december 2017 en inmiddels onherroepelijk. 
 Oktober 2018, Vaststelling voorkeursalternatief dijkversterking GoWa: Kerkewaard 

opgenomen als witte vlek, die nog nader uitgewerkt diende te worden.  
 

Betrokken partijen 
Van Uden, Graaf Reinald Alliantie, gemeente West Betuwe, Commissie Kerkewaard 
(vertegenwoordiging omwonenden, Van Uden, P2 adviseurs (begeleiding)), bedrijven 
Kerkewaard en vertegenwoordiging omwonenden in het kader van inpassing dijkversterking.  
 

Belangrijkste opgaven en aandachtspunten 
 Groene inpassing van de dijk (Waalbandijk): de Graaf Reinald Alliantie kiest ervoor om 

de bestaande dijk te versterken. De omgeving is op 18 juni 2019 hierover geïnformeerd. 
De intentie is om de Waalbandijk (ten noorden van de Kerkewaard) verkeersluw te 
maken en met groen in te passen, dit mede op verzoek van omwonenden. Over de 
groene inpassing vindt verder overleg plaats met omwonenden. 

 Groene inpassing van uitbreiding Van Uden: de uitbreiding van Van Uden wordt 
landschappelijk ingepast met groenelementen. Hierover vindt overleg plaatst tussen 
Van Uden en de gemeente. 

 Verkeerssituatie Hertog Karelweg en Graaf Reinaldweg: de gemeente onderzoekt de 
mogelijkheden om de verkeerssituatie te verbeteren. 

 Parkeerplaats westzijde Kerkewaard: na realisatie van de uitbreiding Van Uden zal de 
parkeerplaats worden verwijderd. 

 Ontsluiting van autosteiger bij overnachtingshaven: de ontsluiting van de autosteiger 
loopt nu westwaarts via de parkeerplaats en de Waalbandijk. Tussen Van Uden, 
gemeente en Graaf Reinald Alliantie vindt overleg plaats of deze ontsluiting 
noordwaarts direct naar de Hertog Karelweg kan gaan lopen. Dit vermindert het aantal 
verkeersbewegingen op de Waalbandijk. 

 Kunstwerk De Wachters: gemeente onderzoekt in overleg met de Graaf Reinald Alliantie 
de mogelijkheden om het kunstwerk te verplaatsen naar de Hervormde Kerk in Haaften. 
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Luchtfoto Kerkewaard 
 

Integrale gebiedsvisie Kerkewaard 
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Project 4 Fietsonderdoorgang A2 en spoor, Waardenburg. 
 

Aanleiding 
Er bestaat al jaren een wens voor een goede aaneengesloten fietsverbinding op de Waalbandijk 
tussen Tiel en Gorinchem. Ter hoogte van Waardenburg wordt de Waalbandijk als doorgaande 
weg doorbroken. Het spoor en de rijksweg A2 vormen hierbij een barrière. Door aanleg van een 
nieuwe route wordt deze barrière weggenomen (Zie schets op de volgende pagina). De 
doorgaande verbinding is niet alleen recreatief belangrijk, maar biedt ook scholieren een veilige 
route naar de middelbare scholen in Zaltbommel. 
 

Besluitvorming 
 Mei 2018, raadsbesluit Neerijnen krediet aanleg fietspad: de gemeenteraad van 

Neerijnen heeft ingestemd met het initiatief voor de aanleg van een fietspad in 
combinatie met de afsluiting van de spoorwegovergang en hiervoor een krediet 
beschikbaar te stellen van € 450.000,=.  

 December 2018, raadsbesluit onttrekken spoorwegovergang: de gemeenteraad van 
Neerijnen het besluit genomen waarmee de spoorwegovergang aan de openbaarheid 
wordt onttrokken. 

 

Betrokken partijen 
Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Prorail, gemeente West Betuwe. 
 

Belangrijkste opgaven en aandachtspunten 
 Realiseren van een goede fietsverbinding: het ontwerp is inmiddels definitief, 

grondonderzoeken worden uitgevoerd. 
 Overleg betrokken organisaties: ProRail, Rijkswaterstaat wegbeheer en rivierbeheer en 

Waterschap Rivierenland zijn akkoord met de werkzaamheden. 
 Verbetering van leefbaarheid in Waardenburg: eind mei 2020 wordt gelijktijdig het 

fietspad opengesteld en de spoorwegovergang opgeheven. 
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Luchtfoto 
 
 

Schets route fietsonderdoorgang A2 en spoor 
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Projecten 5 en 6 Molenblok, Varik & Slingerbos, Ophemert 
 

Aanleiding 
De voormalige gemeente Neerijnen werkt al enige jaren aan de voorbereidingen voor de 
ontwikkeling van de woningbouwlocaties Molenblok in Varik en Slingerbos in Ophemert. Het 
waterschap heeft in 2014 kenbaar gemaakt de dijk van Waal te versterken en dat beide 
ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van de dijkversterking liggen. In overleg met het 
waterschap is bepaald de beide plannen op elkaar af te stemmen. Gemeente en waterschap 
hebben hiervoor op 15 mei 2018 een intentieovereenkomst en op 17 december 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de te 
realiseren dijkwoningen in beide plannen.  
 
Voor beide projecten geldt dat de uitvoering (fase 1) al is gestart cq. afgerond. Fase 2 is deels in 
voorbereiding. Op de volgende pagina is van de beide locaties een luchtfoto opgenomen.  
 

Besluitvorming 
 Intentieovereenkomst: 15 mei 2018. 
 Samenwerkingsovereenkomst: 17 december 2018. 

  

Betrokken partijen 
Waterschap Rivierenland, gemeente West Betuwe. 
 

Belangrijkste opgaven en aandachtspunten 
 Sluiten van realisatieovereenkomst: op dit moment wordt gewerkt aan een 

realisatieovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de randvoorwaarden 
voor de realisatie van de dijkwoningen. 

 Inpassing van de woningen op de bermen van de toekomstige dijk. 
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Luchtfoto Molenblok Varik  
 

Luchtfoto Slingerbos Ophemert  
 


