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Leeswijzer
De Kwaliteitsgidsen Gelderse Streken hebben als doel te sturen en 

te inspireren op een goede streekeigen vormgeving en inpassing van 

ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in de Provincie Gelderland.

STREEKGIDS EN KOEPELGIDS

De voor u liggende Streekgids Betuwe & Tielerwaard 

geeft een uitwerking van de kernkwaliteiten & ontwik-

keldoelen van de streek Betuwe & Tielerwaard binnen 

de provincie Gelderland.

Naastliggend en overkoepelend aan dit katern is er een 

Koepelgids Gelderse Streken opgesteld die uitspraken 

doet over de kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen voor de 

provincie Gelderland als geheel. Daarnaast beschrijft 

de Koepelgids het proces om samen te werken aan 

ruimtelijke kwaliteit (aanleiding, relatie met (provinci-

aal) beleid, proces van kwaliteitsborging) 

De Streekgids en Koepelgids zijn complementair aan 

elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden.

OPBOUW STREEKGIDS

Deze Streekgids kent de volgende opbouw.

In hoofdstuk Kenschets van de Streek wordt beknopt 

de essentie geschetst van de Betuwe & Tielerwaard, 

waarbij in vogelvlucht wordt ingegaan op de ontstaans-

geschiedenis, verhalen en ruimtelijke dynamiek. Tevens 

wordt de streek op kaart weergegeven met hierbinnen 

de deelgebieden.

In de volgende hoofdstukken worden de Deelgebieden 

van de Betuwe & Tielerwaard uitgewerkt. Per deelge-

bied zijn de kernkwaliteiten uitgewerkt en op kaart 

gezet. Dit zijn tijdloze kaarten waarin de bestaande 

ruimtelijke kwaliteiten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. 

De kernkwaliteiten worden beschreven en verbeeld aan 

de hand van vier thema’s: 

•	 Landschappelijke karakteristiek

•	 Openheid, beslotenheid en ruimtebeleving

•	 Ordenende structuren

•	 Stad-landrelatie

Vervolgens zijn per deelgebied ontwikkeldoelen en 

-principes uitgewerkt om de ruimtelijke kwaliteit van 

het deelgebied te behouden en te versterken. Ter illus-

tratie van de ontwikkeldoelen is voor sommige deelge-

bieden een ruimtelijk perspectief geschetst.
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1.3 GEBRUIK VAN DE STREEKGIDS

De streekgidsen vormen een bron van informatie, met 

verwijzingen naar andere en aanvullende bronnen. Bij 

het beschouwen en doorgronden van landschappelijke 

ambities en implicaties zijn bij elke ruimtelijke ontwik-

keling de volgende vier stappen van belang. In hoofd-

stuk 3 van de Koepelgids zijn deze vier stappen verder 

uitgewerkt en geïllustreerd.

Stap 1 Bepalen Streek & deelgebied

In welke streek en deelgebied ligt het initiatief of 

project? Bij grensgevallen, beide streken of gebieden in 

ogenschouw nemen.  

Stap 2 Bepalen Kernkwaliteiten & ontwikkeldoelen

Welke kernkwaliteiten en ontwikkeldoelen zijn relevant 

voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Stap 3 Behouden kernkwaliteiten

Kunnen de relevante kernkwaliteiten in het project 

worden meegenomen? 

Past de ontwikkeling binnen de aard en schaal van het 

gebied?

Worden kernkwaliteiten aangetast en in welke mate? 

Is dit te vermijden door bijvoorbeeld een andere loca-

tiekeuze, door het project anders in te richten, vorm te 

geven of beter in te passen? 

Stap 4 Compensatie of versterking

Als na afweging van alternatieven toch tot die plek 

gekozen gaat worden en aantasting van kwaliteiten aan 

de orde is, zal compensatie of versterking geboden 

moeten worden door te investeren in het landschap van 

die streek conform de ontwikkeldoelen, eventueel op 

een andere plek. 
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Essentie De Gelderse streek Betuwe & Tielerwaard bestaat uit een rivierenlandschap van oeverwallen en kommen, 
tussen Nederijn/Lek en de Waal en wordt doorsneden door de Linge. Aan de noordkant ligt de provincie Utrecht, 
aan de oostzijde is de streek verbonden met de Overbetuwe. Ten zuiden grenst de streek aan de Bommelerwaard 
en het Land van Maas & Waal. 
De Betuwe & Tielerwaard maakt deel uit van het Gelderse rivierenland. Direct langs de rivieren vinden we 
uiterwaardenlandschappen, rijk aan natuurwaarden. Op de hogere oeverwallen vindt van oudsher de bewoning 
plaats en liggen de dijken, wegen, dorpen en stadjes. In de lagere kleikommen vinden we veelal een grootschaliger 
en opener agrarisch landschap met lanen, weteringen en losse boerderijlinten. Historische plaatsen als Tiel, Varik 
en Haaften hebben fronten aan werkrivier de Waal, terwijl Culemborg juist op de Lek is gericht. De meanderende 
Linge tussen Geldermalsen en Gorinchem vormt een idyllisch landschap, het icoon van de Betuwe. De streek wordt 
in noord-zuidrichting doorsneden door de verstedelijkte corridor A2/spoor, in oost-west richting door de A15/
Betuweroute. De Nieuwe Hollandse Waterlinie drukt haar stempel op de westkant van deze streek.

Kenschets van de streek

Kleinschaligheid en idylle langs de Linge met intensieve fruitteelt op de achtergrond, bron: BoschSlabbers
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Het rivierengebied is gevormd door de grote rivieren de Rijn en Maas, die 

met verschillende en veranderende lopen tussen de hoge zandgronden van 

Midden- en Zuid-Nederland doorliepen. Ze zetten grind, zand en rivierklei 

af en door erosie en sedimentatie is een afwisselend landschap ontstaan van 

rivierbeddingen, hoger liggende stroomruggen/ oeverwallen en lage natte 

kommen. Men woont al meer dan 5000 jaar op de hogere delen, aanvankelijk 

als nomadische jager-verzamelaars en later steeds meer op een vaste plek. Men 

vond hier uitstekende landbouwgronden, veilige woonplaatsen en, samen met de 

rivieren, goed begaanbare oost-westverbindingen met de rest van de wereld.

Aan het begin van de Romeinse tijd was het rivierengebied één van de meest 

dichtbevolkste streken van ons land en het gebied werd door de Romeinen 

ingelijfd. De noordgrens van het rijk, of Limes, liep langs de Rijn en was een 

gemilitariseerde zone met forten en wachttorens, Samen met een weg die een 

belangrijke verbinding vormde en de handel in het gebied deed het gebied 

floreren. Sporen  van de Romeinse aanwezigheid en de Limes zijn onder andere 

teruggevonden in de buurt van Rijswijk, Maurik en Kesteren.

Na de val van het Romeinse Rijk in de derde eeuw trok de bevolking grotendeels 

weg uit het gebied. Pas vanaf de 8ste eeuw groeide de bevolking en ontstond 

er weer een meer georganiseerde samenleving, waarin de lokale en regionale 

adel en de kerk grote invloed hadden. Uit deze tijd stammen de vele kastelen 

op de oeverwallen. Tiel bloeide uit tot belangrijke Gelderse handelsstad, met 

handelsrelaties in Engeland en Keulen. Rond het jaar 1000 begon men met het 

aanleggen van dijkjes, om eerst lokaal dorpen en bouwlanden te beschermen 

tegen het water. Deze dorpspolders, zijn onder invloed van de kerk en adel, 

steeds meer aan elkaar vastgegroeid en in de 15e eeuw was het gehele gebied 

bedijkt. 

Met de opkomst van de Hollandse steden en de Gouden Eeuw verplaatste 

de handel en de adel zich naar het westen en in de 18e en 19e eeuw was het 

rivierengebied één van de armste streken van Nederland. Daarnaast was er 

sprake van wateroverlast, door de bedijkingen kon het binnendijkse land niet 

meer natuurlijk afwateren op de rivieren en waren waterstanden van de rivieren 

bij afvoerpieken hoger. Pas vanaf halverwege de 19e eeuw werden de problemen 

op grote schaal aangepakt, waarna de landbouw en fruitteelt tot bloei kwam. 

Met de komst van grote infrastructuren in de moderne tijd, ligt het gebied op 

een kruispunt tussen de Randstad en de rest van Europa. 
Uitsnede topografische kaart 2020.

Uitsnede historische kaart 1815 (Bron: topotijdreis).

Holocene stroomgordels Rijn-Maasdelta (Bron: Berendsen).
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INTERMEZZO: VERHALEN

De vergeten watersnood van 1827 - Dijkdoorbraken 

in de Betuwe.

De grote rivieren brachten vruchtbare grond, 

handelsmogelijkheden en militaire kansen. Maar 

het gevaar van dijkdoorbraken lag altijd op de 

loer. En nóg is de rivier een bedreiging voor het 

aanliggende lage land.

De vergeten watersnoodramp van de Betuwe

Op 3 maart 1827 voltrok zich wat wel de vergeten 

watersnoodramp van de Betuwe wordt genoemd. 

‘Vergeten’ omdat er weinig publicaties over 

bestaan en de ramp een relatief klein gebied 

betrof. In een dijktraject van minder dan een 

halve kilometer brak de dijk op drie plaatsen. 

Het dorp Ochten en het buurtschap Eldik werden 

zwaar getroffen. Het verwoestende water verraste 

de bevolking in het holst van de nacht. Door 

de bulderende wind konden de bewoners in de 

buurtdorpen IJzendoorn, Echteld en Kesteren 

het waarschuwende luiden van de Ochtense 

kerkklokken niet horen en werden ook zij verrast. 

De ravage was enorm: vele huizen en boerderijen 

werden beschadigd of compleet verwoest. 

Gelukkig was er ook in die tijd in Nederland al 

sprake van de traditie van het opzetten van een 

inzamelingsactie om de slachtoffers te helpen. 

Met zo verzameld geld konden ze hun huizen en 

neringen weer herstellen. Eén van de tastbare 

herinneringen in het landschap is de Kolk van Soest 

bij Ochten, die ontstond bij de dijkdoorbraak. 

De dreiging van dijkdoorbraken bestaat nog steeds. 

Dat werd pijnlijk duidelijk in januari 1995. Toen 

steeg het waterpeil in de Waal tot angstaanjagende 

hoogte. Iedereen was bang dat de dijken zouden 

breken en een deel van het rivierenland zou 

onderlopen. In Nijmegen stond de wereldpers in 

het Hunerpark klaar om hier verslag van te doen. 

Op 30 januari werden de inwoners van de polders 

in Maas en Waal en de Ooij verplicht geëvacueerd. 

Velen konden logeren bij familie of vrienden. 

Anderen werden in Nijmegen ondergebracht in 

kloosters, kazernes en sporthallen. Het waren 

spannende dagen. Maar het water zakte weer en 

op 6 februari mochten de mensen weer terug naar 

huis. 

Dit verhaal is ontleend aan verhalen op de website 

MijnGelderland. 

https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/leven-langs-

de-linie/de-vergeten-watersnood-van-1827

https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/nijmegen/

dreiging-watersnoodramp 

Hoe dreigend het rivierwater nog steeds kan zijn bleek in 
1995 en 1996. Hoog water leidde tot bijna-doorbraken en 
evacuaties. De foto geeft het hoogwater bij Heesselt aan 
de Waal weer, op 1 februari 1995
(https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cor-
mont).

De Kolk van Soest bij Ochten die ontstond door de dijk-
doorbraak van 1827
(https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/leven-langs-de-
linie/de-vergeten-watersnood-van-1827).
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RUIMTELIJKE DYNAMIEK

Een groot aantal opgaven van formaat dient een 

plek te vinden in heel Gelderland. De opgaven gaan, 

zoals de provinciale omgevingsvisie aangeeft, over 

energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, 

biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en 

woon- en leefomgeving. Deze ruimtelijke dynamiek 

staat kort beschreven in de Koepelgids Gelderland en 

uitgebreider in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 

(2018).

In afzonderlijke streekgidsen wordt de ruimtelijke 

dynamiek die specifiek is voor die streek, in relatie tot 

de landschappelijke kwaliteiten, kort en puntsgewijs 

beschreven. Dit zijn voor de Betuwe & Tielerwaard de 

volgende ontwikkelingen.

•	 Omdat we hier te maken hebben met een 

gebied dat haar wezen ontleent aan rivieren 

is integraal riviermanagement van allergrootst 

belang. Het gaat om hoogwaterveiligheid 

gecombineerd met passende functies voor de 

uiterwaarden buitendijks en functionele relaties 

binnendijks. Tegenwoordig is het meewegen 

van landschappelijke implicaties en ruimtelijke 

kwaliteit behoorlijk gemeengoed geworden.

•	 De fruit- en laanboomteelt zijn krachtige 

sectoren die vroeger in de Betuwe al een plek 

hebben gevonden. Deze sectoren bedienen een 

nationale en internationale markt en kennen 

dienovereenkomstig een ontwikkeling gericht 

op groei, logistiek, innovatie en de gehele 

keten, aangevuld met specifieke bewegingen 

op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt (denk aan 

seizoensarbeid). Voor het landschap hebben deze 

sectoren effect als gevolg van ruimtebeslag, 

verschijningsvormen en ruimtelijk, functionele 

samenhangen. Vooral open gebieden, 

landschappen met een ‘groene’ weidsheid, 

kunnen onder druk komen te staan. Zorg is er 

ook voor landschappelijke verrommeling, mede in 

combinatie met de corridorontwikkeling. 

•	 De oost-west lopende A15 (inclusief de 

Betuweroute) en de noord-zuid lopende A2 maakt 

deze streek – centraal gelegen in Nederland – 

aantrekkelijk voor bedrijven. Met name de A15 kent 

als een ontwikkel-as een grote aantrekkingskracht 

voor bedrijvigheid (onder andere transport en 

logistiek) en voor het opwekken van duurzame 

energie. Meer en meer wordt van belang om de 

implicaties voor landschap goed mee te laten 

wegen.

•	 De streek kent een voortgaande mate van 

verstedelijking. Gezien de ligging van de streek 

is een zekere woondruk waarneembaar vanuit 

de Randstad en Den Bosch. Deze verstedelijking 

vraagt om een goede balans met het omliggende 

landschap, dat op haar beurt immers een 

belangrijke vestigingsfactor is. De dorpen en 

stadjes en de regiostad Tiel, van oudsher (lineair) 

gelegen op de hoger gelegen oeverwallen, staan 

voor de uitdaging om niet aan elkaar te groeien en 

om haar ‘binnenstedelijke’ kwaliteiten te bewaren. 

Met name dorpen in het rivierengebied tonen een 

fijn en gevarieërd woonklimaat met veel groene en 

open(bare) ruimtes. Ook goed voor tegengaan van 

hittestress en wateroverlast.

•	 De vitaliteit van het landelijk gebied staat onder 

invloed van geheel eigen ontwikkelingen op het 

gebied van erfgoed (UNESCO aanwijzing van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes), 

reguliere veehouderij (transitie naar duurzame 

landbouw en korte ketens), klimaatadaptatie, 

natuurontwikkeling (grienden, populierenbossen 

en eendenkooien), drinkwaterwinning en 

recreatie. De fruit- en laanboomteelt is hierboven 

al gememoreerd. Opdracht is wel deze totale 

dynamiek met aandacht voor landschappelijke 

kwaliteiten te blijven begeleiden. Onder andere 

door aandacht te hebben voor het onderscheid 

tussen kommen en oeverwallen en de waardevolle 

open komgebieden open te houden.

•	 De Linge, zowel in meanderende vorm als 

gekanaliseerd, is een structuurbepalend 

landschapselement in deze streek en vormt 

aanleiding voor verdergaande ontwikkeling als 

doorgaande ecologische, waterhuishoudkundige 

en recreatieve zone. Mogelijk gecombineerd met 

een extra verstedelijkingsopgave bij langs liggende 

dorpen. 



10 -   BoschSlabbers

Tielerwaard West

Provincie 
Zuid-Holland

Provincie Utrecht

Deelgebieden binnen de streek
OPDELING IN DEELGEBIEDEN

De streek Betuwe & Tielerwaard ligt opgespannen 

tussen de Nederrijn/Lek en de Waal en wordt in het 

westelijke deel doorsneden door de meanderende 

Linge. Deze drie rivieren met tussenliggende gebieden 

bepalen de indeling in de deelgebieden:

• Nederrijn & Lek

• Midden & Beneden Waal

• Meanderende Linge

• Gekanaliseerde Linge

• Culemborgerwaard

• Land van Maurik

• Tielerwaard West

• Tielerwaard Oost

Aangrenzen streken en provincies:

• Bommelerwaard

• Land van Maas & Waal

• Overbetuwe

• Gelderse Vallei

• Veluwe

• Provincie Utrecht

• Provincie Zuid-Holland

• Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Leerdam

Gorinchem

Vianen
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Nederrijn & Lek

Culemborgerwaard

Land van Maurik

Gekanaliseerde Linge

Meanderende Linge

Tielerwaard West
Tielerwaard Oost

Midden & Beneden Waal

Bommelerwaard

Provincie Utrecht

Land van Maas & Waal

Overbetuwe

Gelderse vallei

Veluwe

Provincie Noord-Brabant

Zaltbommel

Tiel

Wageningen

Wijchen

Oss

Druten

Wijk bij Duurstede

Geldermalsen

Culemborg
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INTERMEZZO
KERNKWALITEITEN 

De kernkwaliteiten in elk deelgebied worden be-

schreven aan de hand van vier vaste thema’s. Dit zijn 

dezelfde thema’s die in de Koepelgids worden gebruikt 

om de kernkwaliteiten van de provincie Gelderland te 

beschrijven:

• De landschappelijke karakteristiek: de landschap-

stypen en de belangrijkste kenmerken van deze

landschappen.

• Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving: de

beleving van ruimte, horizon, donkerte, stilte,

openheid & beslotenheid, landmarks & oriëntatie-

punten en zichtlijnen.

• Ordenende structuren: de (3-dimensionale)

structuren en lijnen die in het landschap het beeld

bepalen en begrenzen en sterk bepalend zijn voor

de ruimtelijke ontwikkelingen.

• Stad-land relatie: stedelijke ontwikkeling in het

landelijk gebied, waaronder recreatie.

Landschappelijke karakteristiek

Openheid, beslotenheid & ruimtebeleving

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

ONT WIKKELDOELEN

Het algemene uitgangspunt is behoudt en verster-

ken van de kernkwaliteiten, waarbij ruimtelijke 

ontwikkelingen:

• Bijdragen aan het zichtbaar en herkenbaar

houden van de landschappelijke karakteristiek,

• Bijdragen aan het versterken van (de beleving

van) openheid & beslotenheid en ruimtebele-

ving,

• Helder worden gepositioneerd ten opzichte van

de ruimtelijke dragers, en

• Bijdragen aan het ruimtelijk sturen en verster-

ken van stad-land relaties

In de Koepelgids zijn een 16-tal ontwikkeldoelen 

geformuleerd die gelden voor het schaalniveau 

van de provincie Gelderland. Deze zijn hiernaast 

samengevat. In deze streekgids worden de provinci-

ale ontwikkeldoelen nader uitgewerkt tot ontwikkel-

principes per deelgebied.

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

Stad-land relatie

1. Koester de verschillen tussen streken & deelgebieden en 
versterk de karakteristieken van de verschillende landschaps-
typen 
Behoudt en ontwikkel de veelkleurigheid van Gelderland met 
haar rijke variatie aan regio’s, streken en landschapstypen. Erken 
en koester de differentiatie tussen streken en gebieden zoveel 
mogelijk. Probeer de aanwezige karakteristieken van de verschil-
lende landschapstypen te versterken of indien nodig een nieuwe 
onderscheidende karakteristiek te ontwikkelen.

2. Volg het reliëf en maak de ondergrond weer sturend
Ruimtelijke ontwikkelingen bouwen voort op de fysieke ken-
merken van de ondergrond; zoals het watersysteem (droog, 
nat, kwel), de bodemopbouw en het reliëf. Maak daarbij de 
landschappelijke gradiënten meer beleefbaar. De ondergrond 
sturend maken draagt bij aan een duurzame inrichting van de 
Gelderse leefomgeving en het versterken van de landschappe-
lijke karakteristiek. Het levert een aantrekkelijk landschap op, 
waarin op welhaast logische wijze plaats is voor verschillende 
opgaven, zoals klimaatopgaven, biodiversiteit, landbouwtransi-
tie, verstedelijking, vrijetijdsbesteding en erfgoedbeheer. 

3. Koester het erfgoed van Gelderland 
Vertel de vele verhalen van Gelderland; een aansporing om 
geschiedenis afleesbaar te maken in het landschap en in steden 
en dorpen. Door behoud, restauratie en ontwikkeling  van verwij-
zende artefacten, monumenten en structuren en door beleefbare 
herinneringsplekken, -routes en -evenementen. Zie de uitdaging 
om ook nieuw toekomstig erfgoed te creëren.

4. Behoudt en ontwikkel de landgoederen van Gelderland 
Herstel de historische identiteit en samenhang van de landgoe-
deren. Het gaat om het behouden en ontwikkelen van natuurrijke 
landgoederen en buitenplaatsen, inclusief passende verbreding 
van de economische basis en versterking van recreatieve bele-
ving (o.a. toegankelijkheid). Gebruik nieuwe landgoederen als 
bouwsteen om landschappelijke opgaven te realiseren.
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Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

1. Vergroot de contrasten tussen open en (half)besloten 
gebieden
Maak een bewuste keuze tussen gebieden die open moeten 
blijven en gebieden die verdicht kunnen worden. 
Voorkom aantasting van waardevolle openheid door passende 
voortzetting van huidig grondgebruik en terughoudendheid ten 
aanzien van verdere bebouwing. Zet zo nodig in op het actief 
versterken van waardevolle open gebieden door het verwijderen 
van gebiedsvreemde beplanting en bebouwing.
Zorg voor een passende verdichting van besloten en halfopen 
gebieden door het ontwikkelen van passende beplantingen en 
vegetaties. 

2. Verdedig en versterk de rust & stilte
Versterk de rust & donkerte van verstilde gebieden, ook buiten 
de formeel aangewezen stiltegebieden. Wees terughoudend bij 
de ontwikkeling van rode functies en nieuwe infrastructuur, zorg 
voor een slimme zonering van recreatieve functies en tref zo 
nodig geluidswerende voorzieningen langs grote infrastructuur.
Koester ook de duisternis en donkerte in deze gebieden.

3. Koester de landschappelijk bakens en zichtlijnen
Koester de iconische landschappelijke bakens als torens, molens, 
bruggen en kastelen, als prominent zichtbare objecten, die bij-
dragen aan de oriëntatie en betekenis geven aan het landschap. 
Behoudt en ontwikkel zichtlijnen en panorama’s op het Gelderse 
landschap (zoals de stuwwallen) en op waardevolle stads- en 
dorpsgezichten.

Ordenende structuren

Stad-land relatie

Openheid, beslotenheid & 
ruimtebeleving

Landschappelijke karakteristiek

Ordenende structuren

1. Ontwikkel de grote wateren als de structuurdragers van 
Gelderland
Gelderland is trots op haar rivieren en koestert de voormalige 
Zuiderzeekust. Het gaat om het optimaliseren van de (nationale) 
waterhuishouding en riviermanagement, ook ten behoeve van de 
scheepvaart. Borg de hoogwaterveiligheid door het uitvoeren van 
het Deltaprogramma. Blijf de rivieren en uiterwaarden ontwikkelen 
als ecologische corridors en behoudt en ontwikkel het karakte-
ristieke rivieren- en randmeerkustlandschap. Mede met oog op 
recreatie.

2. Ontwikkel de kleine waterlopen als een fijnmazig verbindend 
raamwerk
Ontwikkel de beken, kleine rivieren, kanalen en weteringen als 
groen/blauwe linten die het landschap dooraderen en natuurge-
bieden, landschappen, dorpen & steden ruimtelijk, ecologisch en 
recreatief met elkaar verbinden.

3. Ontwikkel infrastructuur als scenic-routes door Gelderland
Zet in op een goede beleving van het Gelderse landschap door de 
gebruiker van auto(snel)weg en spoor, door een passend routeont-
werp: o.a. het creëren van panorama’s en het zorgvuldig inpassen 
van nieuwe ontwikkelingen langs de snelweg. Zorg daarnaast voor 
een doelmatige inpassing van de (snel)weg bezien vanuit de omge-
ving (naast het beperken van visuele hinder, aandacht voor fijnstof, 
geluid en barrièrewerking).

4. Draag bij aan het natuurnetwerk van Gelderland
Gelderland heeft veel natuur binnen haar grenzen. Grote en kleine 
natuurgebieden vormen samen het Gelders natuurnetwerk (GNN). 
Onderdelen van het GNN hebben met Natura 2000 een Europese 
kwalificatie. Om de natuur in Gelderland robuuster en meer ver-
bonden te maken, moeten eveneens op kaart aangegeven groene 
ontwikkelingszones (GO) ecologisch worden ingericht. 
Verhogen van de biodiversiteit ook buiten het GNN/GO is een 
leidend principe, waarbij koppeling gezocht wordt met cultuurhis-
torische en recreatieve waarden en klimaatdoelen.

5. Bouw voort op historische structuren en geef ze een nieuwe 
betekenis
Militaire linies (zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes, 
de Grebbelinie en de IJssellinie), historische wegen en ontginning-
sassen vormen (in potentie) landschappelijke dragers en vertellen 
tegelijkertijd het verhaal van Gelderland. Opgave is het behoud 
van erfgoedwaarden en het versterken van de landschappelijke 
continuïteit. Door behoudt en herstel te combineren met nieuwe 
functies (waterberging, recreatie, natuurontwikkeling) kan hun 
betekenis worden versterkt, onder het motto: ‘behoud door ont-
wikkeling’.

Stad-land relatie

1. Draag bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied 
Behoud het landelijke karakter van de luwe delen van de provin-
cie Gelderland. Wees terughoudend ten aanzien van stedelijke 
ontwikkelingen en ontwikkel duurzame economische dragers die 
bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. 
Creëer nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, gericht op 
voedselproductie in combinatie met landschap en natuurbeheer 
en stimuleer het recreatief medegebruik. 
Geef vorm aan de inpassing van de grote transitie-opgaven 
(klimaat, energie en landbouw). Aantrekkelijke en innovatieve 
conceptontwikkeling helpt bij het denken over en inrichten van 
het landelijk gebied.

2. Geef elke stad en dorp zijn eigen kleur
Breng de voortgaande verstedelijking (wonen, werken, voorzie-
ningen en infrastructuur) in balans met de onderscheidende ka-
rakteristieken van steden, dorpen en omliggende landschappen. 
Kies naar gelang de omvang van de opgaven voor een strategie 
van inpassen, aanpassen of transformeren. Schenk daarbij meer 
dan voorheen aandacht aan goede stedenbouw, architectuur en 
openbare ruimte. 
Zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied moet ruimte 
worden gezocht voor grote transitieopgaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. Aantrekkelijke 
en innovatieve conceptontwikkeling helpt bij het denken over en 
inrichten van steden, dorpen en het aangrenzende buitengebied. 

3. Geef vorm aan de overgang van stad/dorp naar land 
Onderken de betekenis van de in breedte variërende stads- en 
dorpsrandzones. Bepaal - 360 graden rond - de verschillende 
sferen in de stads- en dorpsrandzone die behouden en verder 
ontwikkeld kunnen worden. Streef naar passende afronding van 
dorps- en stadsranden, die inspeelt op de ruimtelijke kenmerken 
van het aanliggende landschap en waarbij sprake is van aantrek-
kelijke verbindingen tussen kern en landschap.
Maak het ontwikkelen van een robuuste groenstructuur onder-
deel van de verstedelijkingsstrategie in dynamische gebieden. 
Ontwikkel hier regionale groengebieden, die dienen als groene 
buffer en uitloopgebied voor de stedeling.  

4. Versterk de recreatieve betekenis en vergroot daarbij de 
toegankelijkheid van het buitengebied
Geef, gekoppeld aan het patroon van verstedelijking, aandacht 
aan het versterken van het recreatieve routenetwerk en het 
ontwikkelen en faciliteren van landschapsinclusieve recreatieve 
voorzieningen. Dit vergroot de landschapsbeleving en draagt bij 
aan de alsmaar toenemende recreatieve behoefte.  Bovendien 
creëert het nieuwe economische dragers van het landschap.
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Het kruispunt van de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal met op de achtergrond Ravenswaaij, bron: Lek-ensemble
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Deelgebied
Nederrijn & Lek
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Nederrijn & Lek

Motto: Romantische getemde rivier

Karakteristieke foto’s

Fort Everdingen, ten westen van Culemborg

De uiterwaarden tussen Culemborg en Beusichem

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Wageningen

Culemborg

Wijk bij Duurstede

Rhenen

Tiel

Geldermalsen

Leerdam

Zaltbommel

Beusichem

Maurik

Kesteren

Lienden

Opheusden

Wijchen

Veenendaal
Ede
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Getemde rivier met gradiënten naar de stuwwal

De Nederrijn, die voorbij Wijk bij Duurstede de Lek 

heet, is de op één na grootste rivier van Nederland en 

voert 2/9e van het water van de Rijn af bij hoog water. 

Het is een gestuwde rivier, met beperkte peildynamiek 

en minimale processen van sedimentatie en erosie. 

De uiterwaarden van de Nederrijn/Lek zijn afwisselend 

breed of smal, als gevolg van de meanderende rivier in 

het verleden. Relicten van oude rivierlopen vertellen 

het verhaal van het ontstaan van het rivierenlandschap. 

De uiterwaarden kennen een afwisseling van natuurlijke 

en meer agrarische delen. Aan de voet van de 

stuwwallen ligt bijzondere kwelnatuur in geïsoleerde 

waterpartijen. De zijdelings toestromende beken vanuit 

de Veluwe vormen ecologische verbindingen tussen 

rivier en stuwwal.

Watererfgoed in de uiterwaard

Het landschap van de uiterwaarden is mede gevormd 

door de continue strijd tegen het water en de klei-, 

zand- en grindwinning van de laatste decennia.

• Oudhoevig land (stukken uitgedijkt cultuurland) is

terug te vinden langs de dijk, net als kleiwinputten

voor vroegere dijkversterkingen.

• Industrieel erfgoed uit een later tijdperk vindt

men als relicten van oude steenfabrieken en

steenovens.

• De Nieuwe Hollandse Waterlinie kruist ten

westen van Culemborg de rivier, herkenbaar

aan o.a. Fort Everdingen, Werk aan het Spoel

en Fort Honswijk, inclusief accessen over de

dijk, groepsschuilplaatsen en kazematten,

inundatiewerken en inundatievelden.

• Tussen Kesteren en Opheusden ligt de Betuwelinie

met Fort de Spees, aansluitend op de Grebbelinie

aan de overzijde van de rivier.

• De Mars, met de herkenbare oude meander de

Oude Rijn, is een voormalig stuk uiterwaard,

inclusief een authentieke 19e eeuwse dijk.

A

B

C

E

F

G

D

De Nederrijn
De Lek
Stuwwal van de Utrechtse heuvelrug
Stuwwal van de Veluwe
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Betuwelinie aansluitend op de Grebbelinie in Utrecht
De Mars, met Oude Rijn en 19e eeuwse dijk

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Uiterwaardenlandschap
Oeverwallenlandschap
Veenontginningslandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Winterbed van de rivier als aaneengeschakelde open 

ruimte

Het winterbed van de Nederrijn/Lek kan worden gezien 

als een aaneengeschakelde open ruimte, begrenst 

door de dijken en stuwwallen. Het zomerbed van de 

rivier vormt een langgerekte slingerende ruimte, die 

de grotere open ruimtes in de uiterwaarden aan elkaar 

rijgt. (Ooi)bossen en hoogwatervrije terreinen liggen als 

eilanden in de ruimte. 

Openheid schootsvelden en inundatievlakten rondom 

forten NHW en Grebbelinie/Betuwe Linie

Rond de forten van de linies liggen historisch gezien de 

‘verboden kringen’. Dit zijn de schootsvelden van Fort 

Everdingen, Werk aan het Spoel, Fort Honswijk, Fort De 

Spees en Grebbeberg, die open moesten blijven om de 

vijand goed onder vuur te kunnen nemen. 

Rivierpanorama’s vanaf de dijk

De grootse openheid van de Nederrijn/Lek en haar 

uiterwaarden wordt veelal vanaf de dijk beleefd. Daar 

waar de slingerende dijk de rivier bijna raakt, zijn fraaie 

rivierpanorama’s te zien.

Zichten op de stuwwal

Uniek voor Nederland zijn de vergezichten vanaf de 

stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. 

Vanaf het lage land zijn de stuwwallen manifest 

aanwezig en vanaf ver zichtbaar aan de horizon.

Landschappelijke bakens

In het gebied hebben de kerktorens van de dijkdorpen, 

de schoorstenen van de steenfabrieken, de molens aan 

de dijk, de spoorbrug bij Culemborg en de markante 

architectonische kunstwerken van het stuwcomplex 

bij Amerongen (Maurik) een functie als baken. 

Daarnaast zijn de waterfronten van oude handelssteden 

Culemborg, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Wageningen 

markante herkenningspunten.

A

B

C

D

A.

B.
C.
D.

De open uiterwaarden van de Nederrijn/Lek, begrensd door 
de dijken.
De ‘verboden kringen’ van de NHW.
De ‘verboden kringen’ van de Betuwelinie en Grebbelinie.
Stuwcomplex Maurik.

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

De weidse rivier

De Nederrijn/Lek als getemde rivier met een 

afwisseling van natuurrijke en cultuurrijke 

uiterwaarden. Het zomerbed van de rivier vormt een 

langgerekt licht meanderend lint van min of meer vaste 

breedte, dat wordt geflankeerd door een kenmerkende 

reeks kribben.

Slingerend kleinschalig dijklint

Min of meer parallel aan de rivier loopt de dijk met een 

bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, relatief steile, 

groene dijk met een slingerend tracé, als gevolg van 

dijkterugleggingen en dijkdoorbraken in het verleden. 

Het is een bloemrijke dijk met hoge ecologische 

waarden. In de brede kleinschalige zone rond de dijk 

vindt men buitendijkse voormalige kleiwinputten/

oudhoevig land, dijkwoningen op  de dijk en 

(agrarische) erven langs de binnenzijde van de dijk.

Limes parallel aan de rivier

Ten oosten van Wijk bij Duurstede loopt parallel aan 

de rivier de Limes. De Rijn, met haar destijdse loop, 

vormde de grens van het Romeinse Rijk. Vandaag de 

dag zijn er restanten van een weg, forten, wachttorens 

en burgerlijke nederzettingen teruggevonden. Bij 

Maurik is waarschijnlijk een Romeinse Nederzetting 

geweest. De Limes is UNESCO-werelderfgoed.

Nieuwe Hollandse Waterlinie haaks op de 

landschappelijke opbouw

Een uniek, in samenhang met het landschap ontworpen, 

negentiende en twintigste-eeuws hydrologisch en 

militair verdedigingssysteem met UNESCO- waarde, 

bestaande uit o.a: strategisch landschap, het 

watermanagementsysteem en de militaire werken.

De Betuwelinie

Grotendeels verdwenen linie tussen Opheusden en 

Ochten in het verlengde van de Grebbelinie. Nabij de 

Rijn is het Werk De Spees en een deel van de liniedijk 

nog aanwezig. Elders is de linie na WOII grotendeels 

verdwenen.

A

B
C

E

D

A.
B.
C.
D.
E.

Het zomerbed van de Nederrijn/Lek
Het slingerende dijklint met bredere ‘dijkzone’
De Limes
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Betuwelinie, aansluitend op de Grebbelinie

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Historische kernen aan de rivier

Wageningen, Rhenen, Culemborg, Wijk bij Duurstede, 

als historische handels- en vestingsteden liggen 

markant aan de rivier met waterfronten en havens. 

Renkum, Elst (U) en Amerongen (U) als dorpen op de 

rand van de stuwwal. Aan de zuidzijde van de Nederrijn 

en langs de Lek ligt een langgerekte en nagenoeg 

onderbroken reeks van lommerrijke dorpen op de 

oeverwallen. De meeste van de dorpen liggen achter de 

dijk en zijn in beperkte mate op de rivier gericht.

Nederrijn als recreatierivier

De Nederrijn is een plezierrivier, met veel vaarrecreatie 

en jachthavens, doordat er relatief weinig 

scheepsverkeer is vergeleken met de Waal. Het Eiland 

van Maurik heeft zich ontwikkeld tot een watersport- 

en recreatiehotspot. Ook vormt de rivier een populaire 

verbinding voor cruiseschepen die vanuit Duitsland die 

richting de Noordzee varen.

Dijk als drager van de recreatieve hoofdstructuur

De dijk vormt een sterke recreatieve verbinding tussen 

de verschillende dorpen en steden langs de rivier. 

Haaks op de dijk liggen recreatieve verbindingen naar 

het binnenland van de Betuwe of als pont naar de 

overzijde van de rivier. Langs de dijk zijn verschillende 

pleisterplaatsen en rustpunten te vinden, met de 

historische centra van Culemborg, Wijk bij Duurstede 

(U), Rhenen (U) en Wageningen en de forten van de 

NHW als hotspots.

De uiterwaarden kennen een recreatieve zonering met 

toegankelijke en luwe delen.

Beroepsvaart op de Nederrijn/Lek

De Nederrijn/Lek is, zij het in mindere mate dan de 

Waal, belangrijk voor de beroepsvaart. De rivier wordt 

doorkruist door het Amsterdam-Rijnkanaal en is met de 

haven van Wageningen een belangrijke ontsluiting voor 

de regio Foodvalley.

A

B

C

A.
B.
C.

Dorpen en stadjes langs de rivier
Het Eiland van Maurik als watersport- en recreatiehotspot
De dijk als recreatieve drager

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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A

B

D

Ligging: Rijntraject tussen Arnhem en Hagestein.

Type rivierdal: Slingerende, gestuwde laaglandrivier, grotendeels 
langs hoge gronden.
 
Eigenheid en kenmerkende geologie
De Nederrijn is een laaglandrivier die zich van oorsprong  
kenmerkt door slingerende loop met zandbanken in de binnen
bochten. Plaatselijk lagen kleine eilanden en zandplaten die  
omringd waren door korte nevengeulen (Doorwerth, Arnhem).  
De Nederrijn was relatief gemakkelijk te kanaliseren en al ruim 
voor de grote normalisatiewerken van halverwege 19e eeuw waren 
alle eilanden en veel zandbanken uit de rivier verdwenen. Hier en 
daar liggen nog strangen als overblijfsel van de oude nevengeulen. 
Tegenwoordig is de Nederrijn gefixeerd in een door kribben afge
bakende hoofdloop. Het oude landschap van geulen en zandplaten 
is in de uiterwaarden bedekt onder een laag recente klei, die zich 
door kanalisatie van het zomerbed eeuwenlang heeft kunnen  
opbouwen. Sinds de jaren ‘60 is de Nederrijn bovendien gestuwd 
en verloor ze haar karakter van een vrij afstromende zandrivier. 
Zomerstanden staan permanent hoog, waardoor dynamische  
pioniersituaties nauwelijks meer optreden, maar er wel specifieke 
kansen voor moerasnatuur zijn ontstaan. Het uiterwaardenland
schap van de Nederrijn is dus definitief veranderd opgeschoven 
naar een relatief laagdynamisch moerassysteem. Toch gaat de 
Nederrijn boven gemiddelde waterstanden wel weer betrekkelijk 
snel vrij afstromen, waardoor het riviersysteem bij hogere standen 
nog weldegelijk stromingsdynamiek kent.
Kenmerkend is de ligging van de Nederrijn tegen hoge gronden 
van het Veluwe Massief en de Utrechts Heuvelrug. Hierdoor treedt 
lokaal aan de noordzijde van de rivier lange kwel uit, die benut kan 
worden in riviergeulen. Wel is de kweldruk niet overal even groot 
(lokaal onder stuwpeil), mede door drinkwaterwinning op de hoge 
gronden. Veel uiterwaarden langs de Nederrijn werden bovendien 
al vroeg met zomerkades omgeven, waardoor de overstromings
frequentie laag ligt. Door hun ligging dicht op de rivier beperken 
de zomerkades ook processen van zandafzetting en oeverwal
vorming. 
Ten westen van Wijk bij Duurstede gaat de Nederrijn over in de 
Lek. Tot aan de stuw van Hagestein/Vianen is ook de Lek gestuwd 
en kent ze vergelijkbare karakteristieken als de Nederrijn: er liggen 
potenties voor relatief laagdynamische moerasgeulen en voor 
moeras en waterplantenontwikkeling door uiterwaardverlaging. 

Een belangrijk verschil is dat het rivierdal niet langer aan hoge 
gronden grenst, maar aan binnendijkse laagveengebieden.  

Inrichtingconcepten
Oude geulen en laagtes kunnen bloot gelegd worden door het  
reliefvolgend afgraven van het kleidek. Door verstuwing ligt het 
zandpakket plaatselijk mogelijk een stuk lager ten opzichte van 
gemiddeld waterpeil, waardoor niet overal het zandpakket kan 
worden bereikt, zonder dat de geul te diep wordt.

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Kwelgeulen: De uiterwaarden aan de noordzijde van de  

Nederrijn zijn lokaal kansrijk voor de aanleg van eenzijdig of 
nietaangetakte, kwelgevoede geulen. Om de kwelwerking  
goed tot uiting te laten komen is een beperkte breedte en diepte 
van belang, evenals een geleidelijke afvoer van het kwelwater  
in benedenstroomse richting (een slootje of overloopje naar  
de rivier toe is al voldoende). Breedte 520 meter; maximale  
diepte 0,5 tot 0,75 meter. Kwel wellicht niet overal voldoende 
voor echte kwelmilieus.
•	Niet- of eenzijdig aangetakte hoogwatergeulen. Op overige 

plaatsen zijn door het gestuwde karakter vooral nietaangetakte 
of benedenstrooms aangetakte hoogwatergeulen kansrijk. Ook 
hierbij is het van belang om bij aanleg de zandlaag op te zoeken, 
mits deze door opstuwing niet overmatig diep is komen te liggen. 
Maximale streefdiepte 1 meter; breedte ca. 15 tot 50 meter. 
•	Uiterwaardverlaging: Het gestuwde zomerpeil zorgt ervoor  

dat uiterwaardverlaging vrij snel tot het ontstaan van plas 
drassituaties leidt. Het verlagen van delen van uiterwaarden,  
zomogelijk reliefvolgend, kan langs de Nederrijn dus tot de  
ontwikkeling van grootschalig riviermoeras leiden. Om moeras
ontwikkeling kansrijk te maken is een verlaging tot maximaal 
0,80 meter onder stuwpeil (en op veel plaatsen ondieper) een 
goede leidraad.

Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren: 
Stromende nevengeulen zijn niet meer kansrijk langs de  
gestuwde Nederrijn, behalve lokaal stuwpasserend.
 
Referentiegebieden/projecten
•	Blauwe	Kamer
•	Kleine	hoogwater(kwel)geul	Amerongse	Bovenpolder
•	Everdinger	Waard

Meer weten?
•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Rijn. Van Linge, J., F. Stroeken,  

A. Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWSPDR, VROM.

•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 
landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Dienst 
Landelijk Gebied.

•	 Rijn in Beeld 2, Inrichting, beheer en beleid langs de grote rivieren.  
Bart Peters & G. Kurstjens, 2012. Project Rijn in Beeld www.rijninbeeld.nl.  
Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/BeekUbbergen.

•	 Planstudie Nederrijn, Middelwaard en Tollewaard. Anoniem, 2010. Witteveen  
en Bos, HKV en Robert de Koning Landschapsarchitect BNT. In opdracht van 
RijkswaterstaatRvR.
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Blauwe Kamer 

Ondiepe, waterplantrijke moerasmilieus  
zijn kansrijk langs de Nederrijn (Bovenste Polder Wageningen)

Verlenging bestaande geul Tollewaard

 De Nederrijn incl. de Lek tot Hagestein
Gestuwde laaglandrivier langs hoge gronden Smart riverS

strategische sessies voor de ruimtelijke sector

© Illustraties en fotomateriaal: Bart Peters, Bureau Drift, mits anders vermeld

Moerasgeul Nederrijn

Moerasgeulen Kwelgevoede geulen

Poster DNA Nederrijn. www.smartrivers.nl

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 SMARTrivers.nl

•	 Handreiking Ruimtelijk Kwaliteit 

Nederrijn/Lek

•	 Ontwerplaboratorium Rivieren

•	 Panorama Gelderse Rivieren

A.

B.

C.

D.

Geïsoleerde kwelgeulen langs voet 
stuwwal.
Zijdelings toestromende beken als 
ecologische verbinding.
Dynamische (meestromende) neven-
geulen.
Moeras/grienden in oude kleiwinputten 
langs de dijk.

C

Panorama Gelderse Rivieren, West8 Landschapsarchitectuur

Bouw voort op het specifieke DNA van de Nederrijn & Lek
•	 Ontwikkel de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek als een 

doorgaande samenhangende groenblauwe structuur, waarin functies 

als ecologie, landbouw, watermanagement en recreatie op een 

logische wijze zijn gecombineerd.

•	 Versterk daarbij het romantische en relatief kleinschalige karakter van 

de Nederrijn en Lek. Bouw voort op de afwisseling van natuurrijke en 

cultuurrijke delen. Ontwikkel kleinschalige beplantingsstructuren, 

zoals ooibossen, grienden en hagen. Bebouwing bestaat slechts uit 

stedelijke hoogtepunten of kleine industriële/recreatieve accenten. 

Zet actief in op herinrichting van zandwinlocaties tot waardevolle 

natuur- of recreatiegebieden.

•	 Zorg voor een afwisseling van dynamische en laagdynamische 

natuurgebieden, gebaseerd op de werking van het natuurlijk systeem. 

Ontwikkel laagdynamische natuur in geïsoleerde waterpartijen zoals 

moerasgeulen, kwelgevoede geulen aan de voet van de stuwwal, 

of in oude kleiwinputten langs de voet van de dijk. Benut het verval 

bij de stuwen voor het creëren van dynamische meestromende  

nevengeulen. Versterk de ecologische gradiënt tussen de rivier en de 

hoge gronden van de stuwwal. 

•	 Bouw voort op de onderscheidende karakteristieken (natuurlijke 

processen, microreliëf, maat & schaal) van de Rijntrajecten: 

•	 Pannerdens Kanaal/Gelderse Poort: Tussen Pannerden 

en Westervoort. Ongestuwde rivieren tussen de beide 

splitsingspunten, deels gegraven kanaal, voormalige geïsoleerde 

rivierstrangen in het Rijnstrangengebied;

•	Nederrijn: Tussen Arnhem en Amerongen. Gestuwde rivier met 

oude moerasgeulen, langs hoge gronden van de stuwwwal (kwel); 

•	 Stichtse Rijn/ Lek: Westelijk van Amerongen. Rivier geflankeerd 

door veenpolders, westelijk van Hagestein vrijafstromende rivier 

met getijdenwerking. 
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Versterken ensemblewaarde en identiteit hoogwatervrije 
terreinen.
Ontwikkel hoogwatervrije terreinen (steenfabrieken, depots, restanten 

haventerrein of fabrieksterrein) als een herkenbaar ensemble in de 

uiterwaarden met een eigen identiteit met respect voor het verleden. 

Hier in het bijzonder kunnen de voormalige steenfabrieken (steenovens 

en schoorsteen) ingericht worden als recreatieve pleisterplaats of als 

ecologische verblijfplaats (o.a. vleermuizen.) Oude tichelgaten kunnen 

worden ingericht als moerasnatuur en oude smalspoortracés kunnen een 

nieuwe betekenis krijgen als wandelroute. 

Voorbeelden: 

•	 Steenfabriek Timmermans Elst (Utrecht)

•	 Millinger Theetuin

Versterken van de herkenbaarheid van forten aan de dijk
•	 Vrijwaren van de ‘verboden kringen‘ rondom forten van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie/Betuwelinie van opgaande 

elementen (beplanting en bebouwing).

•	 Versterk zichtlijnen van en naar het fort.

•	 Reconstructie van verdwenen linie-objecten zoals verdedigingswallen, 

inundatiesysteem en accessen.

•	 Vergroten recreatieve betekenis door ontwikkelen van routes en 

voorzieningen.

Voorbeelden: 

•	 Werk aan het Spoel (Culemborg)

•	 Fort de Spees (Kesteren)

Referentie: versterken schansvorm Fort de Spees (onderdeel Betuwelinie) als onderdeel 
van dijkversterking Hagestijn-Opheusden .

Referentie: doorgezaagde 
kazemat Nieuwe Hollandse 
Waterlinie langs A2

Referentie: Steenfabriek Timmermans Elst (Utrecht).
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Ontwikkelen van een multifunctionele Rijndijk
Door dijkversterkingen slim te koppelen met andere ruimtelijke ambities 

zoals natuurontwikkeling, recreatie, verstedelijking, energietransitie 

en versterking van landschap & cultuurhistorie ontstaat er een 

multifunctioneel dijklandschap. 

1. De continue dijk: een slingerende hoge steile dijk

De dijk ten zuiden van de Rijn en de Grebbedijk tussen Wageningen 

en de Grebbeberg vormen twee verschillende dijktrajecten. Voor elk 

dijktraject geldt dat ze ook in de toekomst, over de gehele lengte als een 

samenhangende lijn herkenbaar zijn. De dijken hebben een doorgaand 

slingerend tracé, en kennen overwegend een eenduidig dwarsprofiel met 

een smalle kruin en zo steil mogelijke taluds. De dijk heeft zo veel mogelijk 

een groene soortenrijke grasbekleding met ecologische waarden. Waar 

mogelijk wordt grond t.b.v. de versterking lokaal gewonnen in combinatie 

met natuurontwikkeling in de uiterwaarden.

2. De kleurrijke dijk: een gevarieerd dijklandschap

Zowel binnen als buitendijks loopt de dijk langs verschillende 

landschappen en structuren: oeverwallandschap, oude rijnstrangen, oud 

hoevigland, rivierduinen, strangen, dorpen en steden. Uitgangspunt is om 

per landschapstype en -structuur de onderscheidende karakteristieken 

te versterken. De veelkleurigheid (in sfeer, inrichting en gebruik) van de 

Rijnbandijk wordt daardoor versterkt.

Multifunctionele Grebbedijk. www.deadaptievedijk.nl

3. De verhalende dijk: versterken herkenbaarheid van het watererfgoed 

De dijk is rijk aan (water)erfgoed: kolken, kleiwinputten, dijkstoelhuisjes, 

defensiewerken, dijkwoningen en rivierlandgoederen. Deze elementen vertellen het 

verhaal over het ontstaan van het Rijnlandschap: over de strijd tegen het water en 

het leven met de rivier. Uitgangspunt is het versterken van de herkenbaarheid van het 

watererfgoed. 

4. De levendige dijk: dijk als as voor ontwikkeling

Het recreatieve routenetwerk rondom de dijk wordt versterkt. De weg op de dijk 

wordt ingericht als een doorgaande herkenbare fietsroute, waarbij het gemotoriseerde 

verkeer ‘te gast‘ is. Aantrekkelijke rust- en informatiepunten nodigen uit om te 

verblijven. Vanaf deze punten lopen wandelroutes de uiterwaarden en het achterland 

in. Door bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- en werklocaties rondom bestaande 

dorpen en steden te koppelen aan de dijk, wordt de functie van de dijk als podium voor 

het dagelijks leven versterkt. Denk daarbij aan (her)bouw van dijkwoningen, nieuwe 

waterfronten, horeca met zicht op de rivier en extra recreatieve toegangen van en naar 

de dijk.  

Voor meer inspiratie en informatie: 

•	 Dijkenatlas (Lola) 

•	 Ruimtelijk Perspectief Dijken Splitsingspuntengebied (BoschSlabbers) 

•	 Dijkenkaart (VeenenbosenBosch/Ferdinand van Hemmen)

•	 deadaptievedijk.nl

2. Kleurrijke dijk

4. Levendige dijk

1. Continue dijk

3. Verhalende dijk
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A

B C

D

Versterk de relatie tussen stad/dorp en de rivier
Veel dorpen en steden langs de rivier zijn er nog niet optimaal mee 

verbonden. De relatie tussen de stad en de rivier kan hier versterkt 

worden:

•	 Ontwikkel nieuwe waterfronten op en langs de dijk.

•	 Ontwikkel rivierparken: Uiterwaarden en de dijk als onderdeel van de 

openbare ruimte/het uitloopgebied; nieuwe routes naar de rivier en 

het toevoegen van recreatieve functies in de uiterwaarden.

•	 Transformatie van verwaarloosde bedrijventerreinen langs de rivier 

tot aantrekkelijke woon/werklocaties en culturele hotspots (o.a. 

herbestemming van industrieel erfgoed en hoogwatervrije terreinen).

•	 Behoudt en versterk zichtlijnen op (historische) waterfronten.

Voor meer inspiratie en informatie

•	 Ontwerp Tichelbeeksewaard, SAB

•	 Spiegelwaal, Nijmegen, H+N+S+ Landschapsarchitecten

Verbeter de inpassing van recreatiegebied Eiland van 
Maurik
Ontwikkel het Eiland van Maurik als een vanzelfsprekend onderdeel van 

het uiterwaardenlandschap van de Nederrijn, door:

•	 Hoogwaardige recreatieve voorzieningen met maximale verbinding 

met het water: adaptief bouwen, zichtlijnen op het water, 

hoogwaardige architectuur, groene natuurlijke uitstraling.

•	 Verbeteren landschappelijke inpassing recreatieve voorzieningen 

d.m.v. beplanting (bijvoorbeeld gebiedseigen ooibossen).

•	 Mix van recreatie en natuur(ontwikkeling): zonering van het gebied.

•	 Versterken herkenbaarheid oude meanderbogen.

•	 Manifest maken van het stuweiland.

Ruimtelijk Perspectief Eiland van Maurik
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen. Ze geven 
een suggestie voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn niet bindend.

A.

B.

C.

D.

Ontwikkel nieuwe waterfronten op en 
langs de dijk.
Ontwikkelen van rivierparken: nieuwe 
routes naar de rivier en recreatieve 
functies in de uiterwaarden.
Transformatie van verwaarloosde 
bedrijventerreinen.
Versterken zichtlijnen op (historische) 
waterfronten.

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E
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De Waal bij Ochten, bron: beeldbank Rijkswaterstaat.
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Deelgebied
Midden & Beneden 
Waal
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Midden & Beneden Waal

Motto: De wilde grootse rivier

Karakteristieke foto’s

Fietsrecreatie langs de Waal, bron: BoschSlabbers.

Scheepvaart op de Waal bij Ochten, bron: Beeldbank Rijkswaterstaat.

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont



INTEGRALE KWALITEITSKAART 
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Wageningen

Culemborg

Maurik

Tiel

Geldermalsen

Gorinchem
Vuren

Herwijnen

Haaften

Opijnen

Ophemert

Varik

Ochten

Beneden-Leeuwen

Druten

Dodewaard

Leerdam

Zaltbommel

‘s Hertogenbosch

Oss

Vianen

Zuilichem

INTEGRALE KWALITEITSKAART
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Rivier met peildynamiek en actieve processen van 

sedimentatie & erosie

De Waal is, met 2/3e van de Rijnafvoer bij hoog 

water, Nederland’s grootste rivier. De rivier heeft 

een dynamisch peil door periodes van hoog en laag 

water en ten westen van Zaltbommel treedt er ook 

getijdenwerking op. Deze dynamiek zorgt voor actieve 

processen van erosie en sedimentatie.

De uiterwaarden van de Waal variëren van breed tot 

smal, als gevolg van de meanderende rivier in het 

verleden. In de uiterwaarden vindt men dynamische 

riviernatuur met (meestromende) nevengeulen, 

ooibosontwikkeling, rietruigten en richting de 

Biesbosch ook vloedbossen. Vooral ten oosten van 

Tiel treedt er rivierduinvorming op, maar ook langs 

de Beneden-Waal is dit in meer bescheiden mate te 

vinden.

Watererfgoed in de uiterwaarden

Het landschap van de uiterwaarden is mede gevormd 

door de continue strijd tegen het water en de klei-, 

zand- en grindwinning van de laatste decennia.

Oudhoevig land (stukken uitgedijkt cultuurland) is 

terug te vinden langs de dijk, net als kleiwinputten voor 

vroegere dijkversterkingen. 

Industrieel erfgoed uit een later tijdperk vindt men als 

relicten van oude steenfabrieken en steenovens.

Op strategische posities langs de rivier staan 

iconische kastelen, zoals Slot Loevenstein bij het 

samenvloeingspunt van de Waal en Afgedamde Maas 

en Slot Rossum bij het voormalige splitsingspunt van 

Waal en Maas.

A

B

C

E

F

D

A.
B.
C.
D.
E.

F.

De Waal met peildynamiek (hoogwater & getij)
Slingerende dijk op wisselende afstand van de rivier
Brede uiterwaarden met oude Waal-meanders
Oud-hoevigland langs de dijk
Slot Loevenstein op samenvloeingspunt Afgedamde Maas en 
Waal
Slot Rossum en Fort Sint Andries op het historisch splitsings-
punt van Maas en Waal

Uiterwaardenlandschap
Oeverwallenlandschap
Kommenlandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Winterbed van de rivier als aaneengeschakelde open 

ruimte

Het winterbed van de Waal kan worden gezien als een 

aaneengeschakelde open ruimte, begrensd door de 

dijken aan weerszijden van de rivier. Het zomerbed van 

de rivier vormt een langgerekte slingerent lint, die de 

grotere open ruimtes in de uiterwaarden aan elkaar 

rijgt. Ooiboscomplexen liggen als langgerekte besloten 

eilanden parallel aan de rivier of in de stromingsluwe 

delen van de uiterwaard. 

Verboden kringen rondom forten NHW en Betuwelinie

Rond de forten van de linies liggen historisch gezien 

de ‘verboden kringen’. Dit zijn hier de schootsvelden 

van Batterij Brakel, Fort Vuren en het vergane Fort bij 

Ochten, die open moesten blijven om de vijand goed 

onder vuur te kunnen nemen. Daarnaast kent Slot 

Loevestein ook een historisch open schootsveld rond 

het kasteel.

Rivierpanorama’s vanaf de dijk

De grootse openheid van de Waal en haar uiterwaarden 

wordt veelal vanaf de dijk beleefd en daar waar de 

slingerende dijk de rivier raakt, zijn indrukwekkende 

rivierpanorama’s te zien.

Landschappelijke bakens

In het gebied hebben de kerktorens van de dijkdorpen, 

de schoorstenen van de steenfabrieken en de molens 

aan de dijk een functie als baken. Daarnaast zijn er nog 

de Prins Willem Alexanderbrug, de grote spoorbrug en 

Martinus Nijhoffbrug, Slot Loevestein en het waterfront 

van Zaltbommel en Tiel als bijzondere bakens.

Stiltegebieden

Samen met gebieden aan de overzijde van de Waal in 

de Tielerwaard vormen de uiterwaarden bij Hurwenen 

het beschermde stiltegebied ‘Kil van Hurwenen’.

A

B

C

E

F

G

H

D

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

De open uiterwaarden van de Waal, begrensd door de dijken
Martinus Nijhoffbrug en spoorbrug
Prins Willem Alexanderbrug
Rivierfront Zaltbommel
Rvierfront Tiel
Slot Loevenstein en de NHW-forten met ‘verboden kringen’
Voormalig Fort bij Ochten met ‘verboden kring’
Stiltegebied ‘Kil van Hurwenen’
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

De grootse Waal

Als de grootste rivier van Nederland vormt de Waal 

een sterke ordenende structuur. Alles rond de 

rivier heeft maat. Zo heeft de Waal met 350-400m 

het breedste winterbed, de hoogste rivierdijken, 

de grootste bruggen en de meeste en grootste 

binnenvaartschepen. Het structurerende effect wordt 

vooral gevormd door het zomerbed van de rivier, dat als 

langgerekt licht meanderend lint van min of meer vaste 

breedte door de uiterwaarden loopt, geflankeerd door 

de kenmerkende reeks van kribben. De Waal vormt een 

belangrijke ecologische verbinding die de ecologische 

kerngebieden Gelderse Poort en Biesbosch/Loevestein 

met elkaar verbindt.

Slingerend dijklint

Min of meer parallel aan de Waal loopt de Waaldijk 

met een bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, 

relatief steile, groene dijk met een slingerend tracé, 

als gevolg van dijkterugleggingen en dijkdoorbraken 

in het verleden. Het is een bloemrijke dijk met hoge 

ecologische waarden. In de, naar het westen smaller 

wordende, kleinschalige zone rond de dijk vindt men 

buitendijkse voormalige kleiwinputten/oudhoevig land, 

dijkwoningen op de dijk en (agrarische) erven langs 

de binnenzijde van de dijk. De dijk aan de noordzijde 

van de rivier maakte in de 16/17e eeuw deel uit van de 

Mauritslinie.

Nieuwe Hollandse Waterlinie haaks op de 

landschappelijke opbouw

Een uniek, in samenhang met het landschap 

ontworpen, negentiende en twintigste-eeuws 

hydrologisch en militair verdedigingssysteem met 

UNESCO- waarde, bestaande uit o.a.: strategisch 

landschap, waterstaatskundige werken en de militaire 

werken met rivieracces.

A

B

C ED

A.
B.
C.
D.
E.

Het zomerbed van de Waal
De dijken met ‘dijkzone’ en Mauritslinie aan de noordzijde
Oudhoevig land
Slot Loevestein en de forten van de NHW
Forten bij Sint Andries

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene 
Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Historische kernen aan de rivier

Tiel en Zaltbommel liggen als historische handels- 

en vestingsteden aan de rivier met waterfronten 

en havens. Op de oeverwallen aan de dijk liggen 

reeksen lommerijke dijkdorpen met dijkwoningen en 

(voormalige) veerstoepen.

De dijk als drager van de recreatieve hoofdstructuur

De Waaldijk vormt een sterke recreatieve verbinding 

tussen de verschillende dorpen en steden langs de 

rivier. Haaks op de dijk liggen recreatieve verbindingen 

naar het binnenland of als pont naar de overzijde van de 

rivier. Langs de dijk zijn verschillende pleisterplaatsen 

en rustpunten te vinden, met de historische centra van 

Tiel, Zaltbommel en Woudrichem en Slot Loevenstein 

als hotspots. 

De uiterwaarden zijn van betekenis voor struinnatuur 

met toegankelijke en luwe delen. De Waal is door de 

vele beroepsvaart voor recreatie (zwemmen en varen) 

minder geschikt.

De Waal als werkrivier

De Waal is één van de drukst bevaren rivieren ter 

wereld en vormt de verbinding tussen de haven 

van Rotterdam en het Duitse Rührgebied tot aan 

Zwitserland. Het is de belangrijkste transportader van 

West Europa en is onmisbaar voor de Nederlandse 

economie.

A
B

C

D

A.
B.
C.
D.

De Waal als ‘werkrivier’
Historische handels- en vestingstad Zaltbommel
Historische handels- en vestingstad Tiel
Slot Loevestein en Woudrichem

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• Waalweelde

• SMARTrivers.nl

• Handreiking Ruimtelijk Kwaliteit Waal

• Panorama Gelderse Rivieren

C

A

B

A.

B.
C.

Dynamische riviernatuur met meestro-
mende nevengeulen. 
Actieve rivierduinvorming.
Grootschalige ooibossen en stroomdal-
graslanden.

Ligging: Traject tussen Nijmegen en Woudrichem.

Type rivierdal: Grote, slingerende zandrivier met van zandplaten, 
stromende geulen en hoogwatergeulen over zand.

Eigenheid en kenmerkende geologie 
De Waal kenmerkt zich van oorsprong door brede, ondiepe  
rivierlopen, tussen bewegende zandplaten en actieve oeverwallen.  
Stromende nevengeulen zijn altijd een belangrijk onderdeel van 
het Waalsysteem geweest voor de grote kanalisatiewerken van de 
19e eeuw. Tegenwoordig is de rivier gefixeerd in een door kribben 
afgebakende hoofdloop, maar de relatief grote breedte-diepte-
verhouding en de beschikbaarheid van voldoende zand in brede 
rivierstranden, maakt het nog altijd bij uitstek de riviertak voor 
grootschalige zanddynamiek op oeverwallen en in nevengeulen. 
De oeverwallen zijn nog steeds morfologisch actief.
Het oude landschap van geulen en zandplaten is vaak nog goed 
zichtbaar in de uiterwaarden, maar doorgaans bedekt met een 
laag recente klei, die zich door eeuwenlange kanalisatie van het 
zomerbed versneld heeft kunnen opbouwen.  

Inrichtingconcepten
•	De	Waal	is	in	Nederland	bij	uitstek	de	riviertak	voor	de	aanleg	

van stromende nevengeulen, met een hoge mate van  
morfologische (zand)dynamiek. 
•	De	afwisseling	van	oude	geulen,	oeverwallen/voormalige	 

zandplaten komt weer bloot te liggen door het reliefvolgend  
afgraven van het kleidek. Reliefvolgend ontkleien is altijd een 
goed uitgangspunt voor inrichtingplannen langs de Waal.  
Hierbij kan klei over de volle breedte van de uiterwaard worden 
verwijderd/gewonnen	(dus	niet	alleen	een	geul),	omdat	zo	ook	
de droge component van het zandlandschap hersteld wordt 
(oude stroomruggen, zandige overstromingsvlakte). 
•	Op	basis	van	systeemkenmerken	en	ligging	van	het	zandpakket	

is de streefdiepte van nevengeulen langs de Waal 2 tot 3 meter 
bij gemiddelde afvoer (ca. 0,5-1 meter bij zomerlaagwater).
•	Dergelijke	maatregelen	zijn	altijd	tijdelijk,	omdat	over	de	

eeuwen heen nieuwe overkleiing zal plaatsvinden. 

Kenmerkende inrichtingsstructuren: 
•	Stromende nevengeulen. Nevengeulen in het Waalsysteem  

waren doorgaans ca. 20 tot 140 meter breed, maar door een  
gelimiteerd maximumdebiet vanuit het rivierbeheer (doorgaans 
3% van de afvoer), leidt een te brede aanleg tot het verdwijnen 
van stromende omstandigheden. Een reëlere streefbreedte is 
daarom 20 tot 70 meter (ruimschoots onderschikt aan de  
breedte van de rivier).
•	Eenzijdig aangetakte hoogwatergeulen. Hoewel stromende  

nevengeulen extra aandacht langs de Waal en vaak de voorkeur 
verdienen, zijn eenzijdig aangetakte geulen ook kenmerkend 
(soms als terugvalalternatief, bijv. wanneer stromende geulen 
moeilijk liggen i.v.m. met aanzandingsdiscussie in de vaarweg). 
Benut in deze geulen zoveel mogelijk rivierkwel, o.a. door ze  
voldoende lengte mee te geven.
•	Actieve oeverwallen. Het benutten van aanzandingsprocessen

in geulen en op oeverwallen dient meegenomen te worden in het 
ontwerp van nevengeulen. Hiervoor dient in plannen hydraulisch
overruimte gereserveerd te worden.

Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren: 
•	Geen	terrasstructuren	aanwezig	en	niet	kansrijk	voor	geulen	

met (lange) kwel vanuit hoge gronden.
•	Goed	ontwikkelde	moerasgeulen	(met	waterplanten)	zijn	op	 

de meeste plaatsen langs de Waal weinig kansrijk, vanwege de 
hoge mate van dynamiek (uitzondering sterk bekade situaties 
zoals de meander van Hurwenen). Kansrijkdom neemt wat toe 
richting het Benedenrivierengebied, omdat de waterstands-
verschillen hier kleiner worden).

Referentiegebieden/projecten
•	De	grote	nevengeul	van	Gameren	
•	De	nevengeulen	van	 
Beneden-Leeuwen	en	Opijnen.

Meer weten?
•	 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal. Van Linge, J., F. Stroeken,  

A. Van Winden, G. Litjens & P. Abels, 2009. In opdracht van Provincie Gelderland, 
RWS-PDR,	VROM.

•	 Inspiratieatlas Waalweelde. Braakhekke, W., G. Litjens, A. van Winden,  
L.	van	Nieuwenhuijze,	M.	te	Molder,	R.	v/d	Krogt,	M.	Hoogvliet,	J.	Cohen	&	
S. Gruijters, 2007. In opdracht van Innovatienetwerk en Rijkswaterstaat.

•	 Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Peters, B., 2009. Principes voor de 
landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Uitgave van het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en  
Dienst Landelijk Gebied.

•	 Rijn in Beeld 2, Inrichting, beheer en beleid langs de grote rivieren.  
Bart Peters & G. Kurstjens, 2012. Project Rijn in Beeld www.rijninbeeld.nl.  
Bureau	Drift/Kurstjens	Ecol.	Advies,	Berg	en	Dal/Beek-Ubbergen.
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Poster DNA Waal. www.smartrivers.nl

Panorama Gelderse Rivieren, West8 Landschapsarchitectuur

Bouw voort op het specifieke DNA van de Waal 
• Ontwikkel de uiterwaarden langs de Waal als een doorgaande

samenhangende groenblauwe structuur, waarin functies als

ecologie, hoogwaterafvoer en uitloopgebied op een logische wijze

samenkomen.

• Sluit daarbij aan bij het grootschalige, stoere en wilde karakter van

de Waal. Behoudt en versterk de weidsheid en de zichtlijnen vanaf

de dijk op de rivier. Creëer robuuste structuren, zoals grootschalige

nevengeulen, grote ooibossen die eilanden vormen in de ruimte en

grote aaneengesloten ecologische beheereenheden.

• Zet in op het ontwikkelen van dynamische riviernatuur, zoals

brede meestromende nevengeulen over zandige bodems, actieve

rivierduinvorming, (hardhout)ooibossen, rietmoerassen & vloedbossen

(Benedenwaal) en stroomdalgraslanden, waarbij natuurlijke processen

zoals overstromings- en getijdendynamiek, optimaal worden benut.

• Bouw voort op de onderscheidende karakteristieken (natuurlijke

processen, microreliëf, maat & schaal) van de Waaltrajecten:

• Bovenwaal/Gelderse Poort. Tussen Spijk en Nijmegen. O.a.

weidse meanders, rivierkwel-gevoede hoogwatergeulen en

uitslijpgeulen langs zandige oeverwallen, grote rivierduinen, zeer

dynamische natuurlijke processen;

• Middenwaal. Tussen Nijmegen en Zaltbommel. O.a. brede

uiterwaarden, voormalige strangen;

• BenedenWaal/Merwede. Ten westen van Zaltbommel. O.a.

smallere uiterwaarden, invloed van getij: rietmoerassen en

vloedbossen.

• Respecteer het riviergebonden erfgoed zoals voormalige

steenfabrieken, oude dijken en kaden en defensiewerken en geef het

waar mogelijk een nieuwe betekenis als recreatief object.
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Voorstel herstel Hoornwerk Ochten (bron: RKK Dijkversterking Nederbetuwe).

Behoudt en ontwikkeling watererfgoed
Het watererfgoed vertelt het verhaal over de strijd tegen het water. Het 

gaat hier onder andere om historische dijken, inclusief bijbehorende 

elementen als kwelkades, kleiwinputten, kolken & wielen, maar ook om 

dorpspolderstructuren en waterstaatswerken als sluizen, gemalen en 

dijkmagazijnen. Ontwikkel hoogwatervrije terreinen (steenfabrieken, 

depots, restanten haventerrein of fabrieksterrein) als een herkenbaar 

ensemble in de uiterwaarden met een eigen identiteit met respect voor 

het verleden. 

Uitgangspunt is een zorgvuldige omgang met waterstaatserfgoed bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Het watererfgoed kan daarbij een nieuwe 

betekenis krijgen:

•	 Een oude kwelkade kan dienen als waterbergingslocatie;

•	 Een herstelde kolk kan tevens dienen als zwemvijver;

•	 Een oud dijkmagazijn kan dienen als expositieruimte.

Voor meer inspiratie en informatie:  

•	 Aan de wieg van het waterschap.

•	 Ruimtelijk Kwaliteitskader Dijkversterking Nederbetuwe.

Versterken de herkenbaarheid van forten aan de dijk
•	 Vrijwaren van de ‘verboden kringen‘ rondom forten van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie/Betuwelinie van opgaande 

elementen (beplanting en bebouwing).

•	 Versterk zichtlijnen van en naar het fort.

•	 Reconstructie van verdwenen linie-objecten zoals verdedigingswallen, 

inundatiesysteem en accessen.

•	 Vergroten recreatieve betekenis door ontwikkelen van routes en 

voorzieningen.

Voorbeelden: 

•	 Werk aan het Spoel (Culemborg)

•	 Fort de Spees (Kesteren)
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Ontwikkelen van een multifunctionele stoere Waalbandijk
Door dijkversterkingen slim te koppelen met andere ruimtelijke ambities 

zoals natuurontwikkeling, recreatie, verstedelijking, energietransitie 

en versterking van landschap & cultuurhistorie ontstaat er een 

multifunctioneel dijklandschap.

1. De continue dijk: een slingerende hoge steile stoere dijk

Karakteristiek voor de Waaldijk is dat deze erg continue is langs de

hele Waal. De dijk is ook in de toekomst, over de gehele lengte als een

samenhangende lijn herkenbaar. De dijk heeft een doorgaand slingerend

tracé, en kent overwegend een eenduidig dwarsprofiel met een smalle

kruin en hoge, zo steil mogelijke taluds. De dijk heeft zo veel mogelijk een

groene bloemrijke grasbekleding met ecologische waarden. Waar mogelijk

wordt grond t.b.v. van de versterking lokaal gewonnen in combinatie met

natuurontwikkeling in de uiterwaard.

2. De kleurrijke dijk: een gevarieerd dijklandschap

De dijk vormt de grens tussen het natuurlijk ingerichte

uiterwaardenlandschap en het binnendijkse agrarische cultuurlandschap

met dorpen en steden. Zowel binnen als buitendijks voert de dijk langs

verschillende landschappen en structuren: oeverwallandschap, oude

Waalgeulen, oud hoevigland, rivierduinen, strangen, dorpen en steden.

Uitgangspunt is om per landschapstype en -structuur de onderscheidende

karakteristieken te versterken. De veelkleurigheid (in sfeer, inrichting en

gebruik) van de Waalbandijk wordt daardoor versterkt.

2. Kleurrijke dijk

4. Levendige dijk

1. Continue dijk

3. Verhalende dijk Multifunctionele Waaldijk, bron: www.deadaptievedijk.nl

3. De verhalende dijk: versterken van de herkenbaarheid van het watererfgoed

De dijk is rijk aan (water)erfgoed: kolken, kleiwinputten, dijkstoelhuisjes,

defensiewerken, dijkwoningen en rivierlandgoederen. Deze elementen vertellen het

verhaal over het ontstaan van het Waallandschap: over de strijd tegen het water en

het leven met de rivier. Uitgangspunt is het versterken van de herkenbaarheid van het

watererfgoed.

4. De levendige dijk: de dijk als as voor ontwikkeling

Het recreatieve routenetwerk rondom de dijk wordt versterkt. De weg op de dijk

wordt ingericht als een doorgaande herkenbare fietsroute, waarbij het gemotoriseerde

verkeer ‘te gast‘ is. Aantrekkelijke rust- en informatiepunten nodigen uit om te

verblijven. Vanaf deze punten lopen wandelroutes de uiterwaarden en het achterland

in. Door bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- werklocaties rondom bestaande

dorpen/ steden te koppelen aan de dijk, wordt de functie van de dijk als podium voor

het dagelijks leven versterkt. Denk daarbij aan (her)bouw van dijkwoningen, nieuwe

waterfronten, horeca met zicht op de rivier en extra recreatieve toegangen van en naar

de dijk.

Voor meer inspiratie en informatie: 

• RKK Dijkverbetering Nederbetuwe

• Dijkenatlas (Lola)

• Ruimtelijk Perspectief Dijken Splitsingspuntengebied

• Gastvrije Waaldijk (OKRA)

• Dijkenkaart VeenenbosenBosch/Ferdinand van Hemmen

• www.deadatievedijk.nl

• Panorama Gelderse Rivieren
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Versterk de relatie tussen stad/dorp en de rivier
Veel dorpen en steden langs de rivier zijn hier nog niet optimaal mee 

verbonden. De relatie tussen de stad en de rivier kan hier versterkt 

worden:

•	 Ontwikkel nieuwe waterfronten op en langs de dijk;

•	 Ontwikkel rivierparken: Uiterwaarden en de dijk als onderdeel van de 

openbare ruimte/het uitloopgebied; nieuwe routes naar de rivier en 

het toevoegen van recreatieve functies in de uiterwaarden;

•	 Transformatie van verwaarloosde bedrijventerreinen langs de rivier 

tot aantrekkelijke woon/werklocaties en culturele hotspots (o.a. 

herbestemming van industrieel erfgoed en hoogwatervrije terreinen);

•	 Behoudt en versterk zichtlijnen op (historische) waterfronten.

Voor meer inspiratie en informatie

•	 Ontwerp Tichelbeeksewaard, SAB.

•	 Spiegelwaal, Nijmegen, H+N+S+ Landschapsarchitecten.

A

B C

D

A.

B.

C.

D.

Ontwikkel nieuwe waterfronten op en 
langs de dijk.
Ontwikkelen van rivierparken: nieuwe 
routes naar de rivier en recreatieve 
functies in de uiterwaarden.
Transformatie van verwaarloosde be-
drijventerreinen.
Versterken zichtlijnen op (historische) 
waterfronten

Referentiebeeld Stadsbalkon Tichelbeeksewaard, Zutphen, door SAB.

Referentiebeeld Spiegelwaal, Nijmegen, door H+N+S+.

Referentiebeeld Tichelbeeksewaard, Zutphen, door SAB.
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Molen de Vlinder langs de Linge bij Deil, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Meanderende Linge
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Meanderende Linge

Motto: de authentieke idylle 

Karakteristieke foto’s

De Mariënwaerdt Notenlaan, bron: BoschSlabbers

Kleinschalig landschap langs en op de Polderdijk langs de Linge bij Rumpt, bron: BoschSlabbers

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Culemborg

Maurik

Tiel

Geldermalsen

Buren

Beesd

Gorinchem

Kesteren

Veenendaal

Druten

Leerdam

Zaltbommel

‘s Hertogenbosch

Oss

Vianen
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Slingerende rivier met smalle oeverwal

De Linge is ten oosten van Tiel een sterk meanderende 

kleine rivier, die de ontwatering verzorgt van het 

gebied tussen de Waal en de Nederrijn. De rivier heeft 

smalle uiterwaarden waarlangs hoger gelegen zavelige 

oeverwallen liggen die richting het westen smaller 

worden. In het achterland liggen de lager gelegen natte 

komgronden met een zwaardere kleibodem.

Kleinschalig oeverwallenlandschap aan weerszijden 

van de rivier

De oeverwallen langs dit deel van de Linge vormen 

een fraai authentiek landschap. Men vindt er 

een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- en 

bouwlanden, buurtschappen, dorpen, buitenplaatsen, 

kasteelterreinen en beeldbepalende boerderijen. Rond 

Erichem liggen nog historische kromakkers.

In de kommen van het achterland wordt 

vooral weidebouw bedreven (zie deelgebied 

Culemborgerwaard en Tielerwaard West).

Diverse landgoederen langs de rivier

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt ligt als één van 

de grootste landgoederen van Gelderland langs de 

Linge. Daarnaast zijn er nog diverse andere kastelen en 

landgoederen te vinden als Kasteel Heukelum, Kasteel 

Soelen en Landgoed Noordenhoek.

Watererfgoed

In het authentieke landschap langs de Linge is een 

breed scala aan erfgoed te vinden, bijvoorbeeld in de 

vorm van dijkmagazijnen, wielen, molens, torens en de 

karakteristieke overtuinen. Bijzonder in het gebied ten 

zuiden van Leerdam zijn de fortificaties en liniedijken 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie Ordenende 

Structuren).

A

B

D

C

A.
B.
C.
D.

De Linge als kleine meanderende rivier
De kromakkers rond Erichem
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt
De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Uiterwaardenlandschap
Oeverwallenlandschap
Kommenlandschap
Veenontginningslandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Openheid schootsvelden rondom de forten van de 

NHW

Rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

liggen historisch gezien de ‘verboden kringen’. Dit zijn 

hier de schootsvelden van Fort Asperen en Fort Nieuwe 

Steeg, die open moesten blijven om de vijand goed 

onder vuur te kunnen nemen. 

Besloten oeverwallenlandschap

Het besloten oeverwallen landschap vormt een contrast 

met de weidse kommen in het achterland. 

Panorama’s vanaf de dijk

Het landschap van de Linge wordt voor een groot deel 

beleefd vanaf de dijk. Door de verhoogde positie in het 

landschap ontstaan er fraaie panorama’s en doorkijkjes 

op de rivier, de kommen en de bakens in het landschap.

Landschappelijke bakens

De bakens in het landschap van de Linge worden 

gevormd door de kerktorens van de dorpen en steden 

langs de rivier, de forten van de NHW en enkele molens 

en schoorstenen. Zichten op deze bakens helpen bij 

de oriëntatie tijdens het rijden over de kronkelende 

dijkwegen.

A

BA.

B.

De open ‘verboden kringen’ van 
Fort Asperen en Nieuwe Steeg
De besloten oeverwallen langs de 
Linge

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Idyllische meanderende rivier

De meanderende Linge vormt een belangrijke 

ordenende structuur in het gebied. 

Smalle slingerende dijk aan weerszijden van de rivier

De Linge is vanaf Geldermalsen naar het westen 

bedijkt met een smalle kleinschalige dijk. Veel 

van de bebouwing en bijbehorende elementen als 

boomgaarden, beplanting en het erfgoed is aan de dijk 

gekoppeld. 

NHW geïntegreerd in het Lingelandschap

Een uniek, in samenhang met het landschap 

ontworpen, 19e en 20e-eeuws hydrologisch en militair 

verdedigingssysteem met UNESCO-waarde, bestaande 

uit o.a:

• Een strategisch landschap; De inundatievelden in

de laag gelegen kommen en de Linge als moeilijk

begaanbaar terrein.

• Waterstaatkundige werken; Bestaande en speciaal

aangelegde kanalen, dijken en kades vormden

een systeem waarmee de inundatievelden snel en

gecontroleerd onder water gezet konden worden.

• De militaire versterkingen; Op strategische

plekken liggen batterijen, schuilplaatsen,

geschutskoepels en de Fort Asperen en Nieuwe

Steeg.

In de kringen rond de forten en in de inundatievelden 

werden ruimtelijke ontwikkelingen, als bebouwing 

en aanleg van infrastructuur streng gestuurd en 

gecontroleerd. Dit heeft gezorgd voor een, nog steeds 

waarneembaar, verschil in dichtheid aan weerszijden 

van de linie. 

Langs de Diefdijk staat de linie haaks op de Linge, maar 

tussen Leerdam en Gorinchem loopt deze parallel en is 

deze verweven met het Lingelandschap.

Beperkte impact van kruisende infrastructuur

De bundel A15/ Betuweroute kruist de Linge driemaal 

en de A2 eenmaal. Doordat de Linge haaks wordt 

gekruist is de impact van de snelweg op het landschap 

langs de Linge beperkt. Wel vormt de infrabundel 

tussen Tiel en Geldermalsen een ruimtelijke barrière. 

Ook is de rivier voor de automobilist amper beleefbaar. 

A
B

C
E

D

A.
B.
C.

D.
E.

De Linge als ordenende structuur
De smalle slingerende Lingedijk westelijk van Geldermalsen
De fortificaties en liniedijken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie
De bundel A15/Betuweroute
De A2

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Concentratie van stedelijke dynamiek rond 

Tiel en Geldermalsen

De verstedelijking in het gebied heeft historisch 

plaatsgevonden op de oeverwallen, met Geldermalsen 

en Tiel als centrumplaatsen. Het historische centrum 

van Tiel is ontstaan aan de loop van de Dode Linge, een 

oorspronkelijke zij-arm van de Waal, die rond 1300 is 

afgedamd. Tussen Tiel en Gorinchem, gekoppeld aan 

de A15 is sprake van een hoge stedelijke druk met de 

ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonwijken en 

ontwikkeling van duurzame energie.

Luwte en verstilling tussen Geldermalsen en 

Gorinchem

Tussen Geldermalsen en Gorinchem kent het gebied 

maar een beperkte dynamiek. Het is een rustig gebied 

op relatief grote afstand van de doorgaande snelwegen.

Linge als onderdeel van het stedelijk uitloopgebied

De Linge leent zich door haar kleinschaligheid en 

authenticiteit uitstekend voor recreatie. De rivier en 

haar oeverwallen zijn deel van de uitloopgebieden van 

de omliggende steden en dorpen om te wandelen, 

fietsen, kanoën of bootje varen.

A

A

B

C

A.
B.
C.

Stedelijke dynamiek rond Tiel en Geldermalsen
Luwte en verstilling in het westelijke deel
De dijk als recreatieve route

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern en landschap. 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal)

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies.
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen.
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen.
Versterk de recreatieve toegankelijkheid.
Geef vorm aan de dorpsentrees.
Behoud het lommerijke karakter van de kernen.
Zorg voor een passende overgang naar de kom.

G

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
• Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

• Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw,

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen,

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages;

• Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbindt de dorpen met de

rivier en de kommen in het achterland;

• Geef vorm aan de nieuwe dorpsentrees langs de N327. Geef de

kernen een ‘dorps‘ gezicht naar de weg met een afwisseling van groen

en bebouwing;

• Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoudt van

kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het ontwik- 

kelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van kleine

rode ontwikkelingen en groen gebieden;

• Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare

plekken;

• Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de

komgebieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar

nat herkenbaar wordt gemaakt.
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Versterken en ontwikkelen van het landschap van de NHW
Versterken van de herkenbaarheid van het Linielandschap van de NHW 

door elementen en structuren te behouden en te (her)ontwikkelen. Langs 

de Linge zijn dit het Linge-acces, met aan weerszijden de forten bij 

Asperen en Fort Nieuwe Steeg. In de dijk zijn het een viertal sluizen die 

zorgden voor de watertoevoer naar de inundatievelden in de kommen aan 

weerszijden.

•	 Benutten van de drie kenmerken van de Outstanding Universal 

Values, zoals beschreven door Unesco: Watermanagementsysteem, 

Strategisch landschap en Militaire werken.

•	 Openhouden van de ‘verboden kringen’ rondom de NHW.

•	 Behoudt en herstel van de innundatiewerken en de samenhangende 

civiele werken en waterlopen. Koppeling met klimaat- en 

wateropgaven biedt kansen. 

•	 Verder versterken van de linie als recreatieve structuur: behoudt 

en ontsluiten van kazematten, reconstructie van verdwenen 

schansvormen, gedempte of verlande verdedigingsgrachten en linies.

Voor meer inspiratie en informatie:

Kwaliteitgids Waterlinies Provincie Utrecht

Kernkwaliteiten NHW Culemborgerwaard en Tielerwaard

Kernkwaliteiten 
Nieuwe
Hollandse 
Waterlinie

ten zuiden van de Lek 
DEEL II - inundatiekom Culemborgerwaard

handboek voor beschermen én ontwikkelen

ten zuiden van de Lek
DEEL II - inundatiekom Tielerwaard

handboek voor beschermen én ontwikkelen

Kernkwaliteiten 
Nieuwe
Hollandse 
Waterlinie

Referentie: doorgezaagde 
kazemat Nieuwe Hollandse 
Waterlinie langs A2.

16 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

 

28 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie
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Ontwikkelen regionaal landschapspark Meanderende 
Linge
Balans brengen in de verdere verstedelijking tussen Geldermalsen en Tiel, 

waarbij de herkenbaarheid van de meanderende Linge als doorgaande 

structuur wordt versterkt en de recreatieve betekenis wordt vergroot.

• Herinrichting van de uiterwaarden aan weerszijden van de Linge

tot een aaneengesloten groen/blauwe structuur. Koppeling met de

actuele water, natuur - en klimaatopgaven.

• Ontwikkelen van multifunctionele landschapsparken op de

oeverwal met een onderscheidende identiteit gebaseerd op de

landschappelijke karakteristiek.

• Ontwikkelen van robuuste landschappelijke en recreatieve

verbindingen tussen de landschapsparken, die tevens fungeren als

ruimtelijke buffers tussen de kernen.

• Creëren van aantrekkelijke verbindingen vanuit de bestaande kernen

naar de omliggende parkstructuur.

• Dorpen en steden ontwikkelen een ‘gezicht‘ naar de Linge.

• Kruising van de Linge met A15/Betuweroute als bijzondere

ontwerpopgaven.

Park Lingezegen tussen 
Arnhem-Zuid en Nijmegen 
Noord. als voorbeeld van 
een Landschapspark.

A.
B.
C.
D.
E.

Linge als een doorgaande groenblauwe structuur.
Diverse multifunctionele landschapsparken met onderscheidende identiteit.
Groene verbindingen tussen de kernen en de deelgebieden.
Kernen met een gezicht naar de Linge.
Kruising met A15 als ontwerpopgaven.

A

B

B

C

D

E

E

Ruimtelijk Perspectief Landschapspark Meanderende Linge.  
De Ruimtelijke Perspectieven zijn bedoelt om te inspireren en te prikkelen. Ze geven een suggestie 
voor hoe het zou kunnen zijn, maar zijn absoluut niet bindend.
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteristie-

ken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied de 

Betuwse T-boerderij. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in drie 

schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap doormiddel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

Leren van Lochem; 

Voorbeeldenboek Berg en Dal;

Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
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Boomkwekerijen op de oeverwal langs de Waalbandijk bij Eldik, bron: BoschSlabbers.
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Deelgebied
Gekanaliseerde Linge
Streekgids Betuwe & Tielerwaard



52 -   BoschSlabbers

Deelgebied Gekanaliseerde Linge

Motto: Dynamisch agrarisch landschap tussen Rijn en Waal

Karakteristieke foto’s

Het kerkje van Dodewaard aan de Waalbandijk, bron: BoschSlabbers.

De Linge bij Pottum, bron: Google Streetview.

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Wageningen

Culemborg

Maurik

Tiel

Opheusden
Kesteren Zetten

Lienden

Geldermalsen

Gorinchem

Ochten

Beneden-Leeuwen

Druten

Dodewaard

Leerdam

Zaltbommel

Oss

Vianen
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Brede oeverwallen langs Nederrijn en Waal

In dit deelgebied komen de Nederrijn en de Waal dicht 

bijelkaar. De rivieren hebben hier brede hoger gelegen 

oeverwallen met een zavelige grond afgezet. Tussen 

deze oeverwallen ligt een reeks van lager gelegen 

komgronden met een zwaardere kleibodem. In het 

midden van de kommen loopt de gekanaliseerde Linge, 

dat de Betuwe afwatert van Doornenburg tot aan 

Gorinchem. 

Kleinschalig gevarieerd oeverwallen landschap

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- en 

bouwlanden, buurtschappen, dorpen, buitenplaatsen, 

kasteelterreinen en beeldbepalende boerderijen. 

De hoge dichtheid aan boomkwekerijen heeft een 

beeldbepalend effect in het gebied.

Grootschalige rationeel verkavelde kommen

De kommen bestaan uit relatief open 

weidelandschappen met een rationele verkaveling en 

weinig opgaande beplanting. 

De kommen in het oostelijke deel van het gebied 

zijn door hun kleine maat en de vele functies die in 

deze smalle strook samenkomen nog maar beperkt 

herkenbaar. In het westelijke deel zijn de kommen 

groter en duidelijk herkenbaar.

De kommen kennen een echt ruilverkavelingslandschap. 

Kenmerkend hiervoor zijn de lange rechte (beplante) 

wegen, de relatieve openheid en het grondgebruik als 

weiland. 

(Water)erfgoed

In het gebied is de strijd tegen het water nog zichtbaar 

in het landschap in de vorm van dorpspolderstructuren 

met (dwars)dijken, kades, weteringen, sluizen, etc.

Verder kent het gebied enkele landgoederen (zoals 

kasteel Wijenburg) oude hoogstam boomgaarden en 

voor de Betuwe karakteristieke T-boerderijen.

De Betuwelinie liep historisch ook door het gebied, 

maar door de ruilverkaveling zijn grote delen van 

deze linie verloren gegaan. Vandaag de dag zijn 

de verdedigingslijnen enkel nog plaastelijk in de 

verkaveling herkenbaar en van de forten is alleen Fort 

de Spees nog herkenbaar.

A

B

C

E E

D

A.

B.
C.
D.
E.

De Linge als gekanaliseerde rivier door een reeks van 
smalle kommen
De oeverwal van de Nederrijn
De oeverwal van de Waal
Kasteel Wijenburg
De voormalige verdedigingslijnen van de Betuwelinie

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Kleinschalige open kommen

Het gebied kent een reeks van kleine relatief open 

komgebieden in oost-westelijke richting. Door recente 

ontwikkelingen zijn de kommen niet meer zo open 

als eerst. Tegenwoordig zijn alleen het Eldikse en 

Dodewaardse Veld en het Hoogbroek en Polder Aalst 

nog als echt open gebieden te bestempelen. Het 

Eldikse en Dodewaardse Veld is tevens een belangrijk 

weidevogelgebied.

Besloten kleinschalige oeverwallen

De fijnmazige oeverwallen van de Nederrijn en Waal 

vormen een contrast met de grootschalige deels open 

kommen. Het halfopen landschap van de oeverwallen 

met een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- en 

bouwlanden, buurtschappen en bebouwing, met 

doorkijkjes naar de achterliggende kommen is een 

belangrijke kwaliteit.

Landschappelijke bakens

De kerktorens in de dorpen op de oeverwallen, de 

Prins Willem Alexanderbrug en de schoorstenen 

van steenfabrieken in de uiterwaarden vormen 

landschappelijke bakens in het gebied. Verder zijn de 

waterfronten van Tiel en Rhenen herkenningspunten 

vanuit het gebied en kan de Grebbeberg van veraf 

gezien worden.

A
B

C

E

F

D

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Eldiksche en Dodewaardse Veld (Weidevogelgebied)
Hoogbroek en Polder Aalst
Besloten oeverwal van de Nederrijn
Besloten oeverwal van de Waal
Prins Willem Alexanderbrug
Grebbeberg

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Linge als rivier door een reeks van kleine kommen

De Linge loopt als een gekanaliseerde waterloop door 

het midden van het gebied en rijgt als een blauw ‘snoer’ 

verschillende kommen aaneen. De Linge ontwatert 

de gehele Betuwe, vanaf Doornenburg tot aan 

Gorinchem en is dus een belangrijk onderdeel van de 

ontwateringsstructuur. In dit deelgebied is de Linge wel 

aanwezig, maar is ze slecht zichtbaar in het landschap.

Voormalige linies

Historisch lag de Linie van de Spees (Betuwelinie) 

in het gebied van dijk tot dijk, als verlengde van 

de Grebbelinie in Utrecht. De linie verloor na de 

tweede wereldoorlog haar nut en is mede door de 

ruilverkaveling grotendeels verdwenen. Fort de Spees 

is nog als relict aanwezig, maar verder zijn alleen in de 

verkaveling nog enkele sporen van de linie herkenbaar.

Ook de Romeinse Limes liep door het gebied, met in 

Kesteren een mogelijk Romeins fort, maar hier zijn geen 

vondsten van gedaan.

A15/Betuweroute als zelfstandige infrabundel 

De snelweg A15 en de Betuweroute liggen als een 

infrabundel in het midden van de kommen. De 

restruimtes tussen de twee infralijnen is deels ingevuld 

met natuur. Wat de infrabundel een eigen identiteit 

geeft. Vanaf de A15 heeft de weggebruiker in zuidelijke 

richting zicht op de open kommen en de oeverwallen.

A

B
B

C

E

D

A.
B.
C.
D.
E.

De (gekanaliseerde) Linge
Betuwelinie/Linie van Spees
Mauritslinie
Limes
A15/Betuweroute

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Luwte tussen de snelwegafslagen

Rond de afslagen van de A15 bij Kesteren-Ochten en 

Opheusden-Dodewaard  ligt een concentratie van 

stedelijke dynamiek. Er verrijzen veel nieuwe gebouwen 

en bedrijvigheid en het landschap slibt hier dicht.

De overige delen van het gebied zijn landelijk en luw. 

Opheusden presenteert zich als het ‘laanboomcentrum 

van Europa’. Hier bepalen de ritmisch beplante percelen 

met laanbomen met bijbehorende infrastructuur en de 

soms grote loodsen het beeld.

Watergebonden bedrijvigheid bij Tiel

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een belangrijke slagader 

voor het transport van en naar Amsterdam. Het gebied 

rondom het kanaal bij Tiel heeft zich ontwikkeld tot 

grootschalig bedrijventerrein.

A
A

B

A.
B.

Stedelijke dynamiek rond de afslagen van de A15
Watergebonden bedrijvigheid bij Tiel

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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Voorbeeld van een zachte 
groene overgang tussen kern en 
landschap . (bron: voorbeelden-
boek Berg en Dal)

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

B

C

D

E

E

FG

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies.
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen.
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen.
Versterk de recreatieve toegankelijkheid.
Geef vorm aan de dorpsentrees.
Behoud het lommerijke karakter van de kernen.
Zorg voor een passende overgang naar de kom.

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
• Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

• Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw,

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen,

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages;

• Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbindt de dorpen met de

rivier en de kommen in het achterland;

• Geef vorm aan de nieuwe dorpsentrees langs de N327. Geef de

kernen een ‘dorps‘ gezicht naar de weg met een afwisseling van groen

en bebouwing;

• Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoudt

van kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het

ontwikkelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van

kleine rode ontwikkelingen en groen gebieden;

• Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare

plekken;

• Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de

komgebieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar

nat herkenbaar wordt gemaakt.
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A

D

B

C

A

A.

B.
C.
D.

Voortbouwen op landschappelijke structuren en patronen 
zoals verkaveling, wegen en kaden.
Versterken recreatief netwerk.
Grondgebruik volgt de ondergrond.
Eventueel adaptief bouwen in de natste delen.

Versterk herkenbaarheid van de kommen: Transformatie
In het deelgebied bevinden zich een aantal kleine komgebieden, zoals 

het Eldikse en Dodewaardse Veld. Door hun omvang en oprukkend 

atypisch grondgebruik, zoals verstedelijking, boom- en fruitteelt, zijn 

deze kommen niet meer goed herkenbaar.

Voor deze kleine kommen kan een bewuste keuze gemaakt worden om 

ze te laten transformeren tot een nieuwe eigentijds kommenlandschap, 

waar functies als verstedelijking en/of boom- en fruitteelt een plek 

vinden:  

•	 Het karakteristieke verkavelingspatroon vormt de basis voor nieuwe 

ontwikkelingen;

•	 Historische kaden en weteringen blijven behouden en worden 

versterkt. Ze krijgen en nieuwe betekenis als waterbergingsgebied, 

ecologische of recreatieve structuur en dragen bij aan lange zichten 

door het kommengebied;

•	 Het grondgebruik volgt de natuurlijke omstandigheden. Droge 

functies zoals bebouwing en boom/ fruitteelt op de hogere delen 

van de kom. Natte functies zoals waterberging, natuur in de laagste 

delen. Eventueel adaptief bouwen in de natste delen;

•	 Versterken van het recreatief netwerk door de kom.

Gekanaliseerde Linge als structuurdrager door de kommen
De Linge loopt als gekanaliseerde waterloop door het laagste deel van 

de kommen. Ze vormt de belangrijkste ontwateringsstructuur in de hele 

Betuwe, maar is in dit gebied slecht beleefbaar. Er ligt een kans de Linge 

weer meer manifest te maken als structuurdrager van de kommen, in com-

binatie met natuur-, klimaat- en wateropgaven. Zo wordt de gekanaliseer-

de Linge een ‘draad‘ die de kommen als het ware aaneenrijgt:

•	 Maak de Linge een robuuste structuur door een brede zone aan 

weerszijden te ontwikkelen als waterbergingsgebied in combinatie 

met natuurontwikkeling, als broekbossen of rietvelden. Kies hierbij 

bewust voor lage of opgaande natuur, passend in het landschap;

•	 Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de Linge als gegra-

ven waterloop en de aanliggende verkavelingsstructuur;

•	 Ontwikkel recreatieve routes langs de Linge met aansluitingen naar 

de kernen op de oeverwallen.

Voor meer inspiratie en informatie:

•	 Ambitie en Samenwerking Boven-Linge, VeenenbosenBosch land-

schapsarchitecten

A.
B.

C.

Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de Linge
.Waterbergingsgebieden rond de Linge in combinatie met 
natuurontwikkeling.
Recreatieve routes langs en haaks op de Linge.

C

B
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Versterk de identiteit van de infrabundel A15/Betuweroute
De A15 en de Betuweroute lopen als een brede bundel van infrastructuur 

van oost naar west door de Betuwe. De identiteit van deze bundel kan 

versterkt worden, op een manier die recht doet aan haar betekenis 

als belangrijkste transportcorridor van Nederland en tegelijkertijd de 

weggebruiker een prachtige beleving van het rivierenlandschap biedt. 

• Ontwikkel de slecht toegankelijke restruimtes tussen weg en spoor

als een aaneengesloten natuurlint met moerassen in combinatie met

waterberging.

• Ontwikkel de bundel als de energie-as van Gelderland door een

zorgvuldige clustering van zonnevelden en windparken als kralen

aan een snoer.

• Ontwikkel beplantingen langs en haaks op de infrabundel, die

inspelen op het onderscheid tussen kommen en oeverwal, zoals

bijvoorbeeld fruitbomen op de oeverwal.

• Behoudt open vensters naar het landschap tussen de snelweg

afslagen.

• Creëer zichtlijnen op het landschap en de dorpen d.m.v. beplanting.

• Concentreer stedelijke ontwikkelingen rondom de snelweg afslagen

en pas deze goed in. Ontwikkel de afslagen als representatieve

entrees tot het gebied.

Voor meer inspiratie en informatie:

Zoninlandschap.nl

weblog.wur.nl/uitgelicht/bloemen-bijen-en-zonnepanelen/

Ontwerp zonnepark Echteld langs de A15.

Natuurontwikkeling tussen de Betuweroute en de A15 (Google Earth).

Plan voor de ‘langste boomgaard van Europa’ langs de Betuweroute en A15 
(Wageningen Enviromental Research).
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering 

of uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke 

karakteristieken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit 

deelgebied de Betuwse T-boerderij. Daarbij dient onderscheid te worden 

gemaakt in drie schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap doormiddel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden 

gecombineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke 

structuren zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

Leren van Lochem; 

Voorbeeldenboek Berg en Dal;

Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
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Populierenrijen langs de Daam van Dijkweg met op de achtergrond de bossen van het Beesdsche Lage Veld, bron: BoschSlabbers 



-   63Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Betuwe & Tielerwaard

Deelgebied
Culemborgerwaard
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Culemborgerwaard

Motto: militair landschap in de vernatte kom

Karakteristieke foto’s

Het oeverwallenlandschap ten noorden van Culemborg

De bunkers langs de Diefdijk bij Fort Everdingen, bron: BoschSlabbers

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Wageningen

Culemborg

Beesd

Wijk bij Duurstede

Rhenen

Tiel

Geldermalsen

Oss

Leerdam

Vianen

Zaltbommel

Beusichem
Maurik

Veenendaal
Ede
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Oeverwallen langs de Lek en de Zoel

Brede hoger gelegen zavelige oeverwallen langs Lek 

en Zoel, een vrijwel verdwenen zijrivier van de Linge. 

Aan de Lek worden de oeverwallen naar het westen 

toe steeds smaller en met name bij Culemborg is de 

oeverwal hoog. De oeverwallen staan in contrast met 

en vormen een gradiënt naar het lager gelegen grote 

komgebied de Regulieren.

Kleinschalig gevarieerd oeverwallenlandschap

De hoger gelegen oeverwallen kennen een fijnmazig 

landschap, met een rijke afwisseling van boomgaarden, 

gras- en bouwlanden, buurtschappen, lommerijke 

dorpen, buitenplaatsen, kasteelterreinen en 

beeldbepalende boerderijen. Onder Beusichem zijn nog 

historische kromakkers herkenbaar.

Afwisselend komgebied de Regulieren

Tussen de Lek en de Linge ligt een komgebied, 

met afwisselend open en meer besloten delen. 

De open delen worden gevormd door een 

ruilverkavelingenlandschap met kenmerkende lange 

rechte (beplante) wegen, relatieve openheid, en een 

relatief grootschalig rationeel verkavelingspatroon.

In het laag gelegen en natter midden van de kom 

ligt een meer afwisselend landschap van weides, 

broekbossen en eendenkooien. 

(Water)erfgoed

De middeleeuwse polderstructuur van kades en 

weteringen is nog vrijwel intact. Andere relicten van 

de strijd tegen het water zijn verhoogde huisplaatsen 

(woerden en pollen) en de wielen langs de Diefdijk. 

Ander erfgoed in het gebied zijn in de vorm van 

landgoederen, T-boerderijen, hoogstamboomgaarden 

en verspreid liggende grienden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft ook een 

prominente plek in het gebied (zie Ordenende 

Structuren).

A

B

A.

B.

Eendenkooien, populierenbossen en broekbossen van de 
Regulieren
De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
Veenontginningslandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open schootsvelden oostelijk van de Diefdijk (NHW)

De Diefdijk ligt als opvallend en beeldbepalend element 

in het landschap en begrenst de openheid van de 

aanliggende gebieden. Vanaf de Diefdijk heeft men 

weidse zichten over het landschap aan weerszijden van 

de dijk. De verdedigingswerken aan en langs de diefdijk 

zijn duidelijk zichtbaar in het open landschap.

Afwisselend komlandschap met open en zeer besloten 

delen

Grote delen van de kom zijn open, met weidse 

gebieden, waardevolle weidevogelgebieden, patronen 

van sloten en weteringen en wegbeplanting langs 

rechte wegen.

In het midden van de kom ligt het samenhangende 

besloten gebied de Regulieren, als ensemble van 

bossen, eendenkooien en wetering.

Naar het westen wordt de kom steeds meer open.

Halfbesloten oeverwallen

De fijnmazige oeverwallen van de Nederrijn en Zoel 

vormen een contrast met de grootschalige deels open 

kommen. Het halfopen landschap van de oeverwallen 

met een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- en 

bouwlanden, buurtschappen en bebouwing, met 

doorkijkjes naar de achterliggende kommen is een 

belangrijke kwaliteit.

Landschappelijke bakens

De kerktorens in de dorpen op de oeverwallen, een 

oude fabriekstoren langs het spoor en de spoorbrug 

en het stadssilhouet van Culemborg vormen 

landschappelijke bakens in het gebied. 

A

A

B

C

A.

B.
C.

De open ‘verboden kringen’ van de forten en werken van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie
De halfbesloten oeverwallen langs de Lek en Zoel
De besloten broekbossen en eendenkooien van de 
Regulieren

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een uniek, in samenhang met het landschap 

ontworpen, 19e en 20e-eeuws hydrologisch en militair 

verdedigingssysteem met UNESCO-waarde, bestaande 

uit o.a:

• Een strategisch landschap; De inundatievelden in

de laag gelegen kom van de Culemborgerwaard.

• Waterstaatkundige werken; Bestaande en speciaal

aangelegde kanalen, dijken en kades vormden

een systeem waarmee de inundatievelden snel en

gecontroleerd onder water gezet konden worden,

zoals via het Culemborgse Vliet naar gemaal de 

Oude Horn.

• De militaire versterkingen; Op strategische

plekken liggen batterijen, schuilplaatsen,

geschutskoepels en de forten Everdingen, het

Werk aan het Spoel en Werk aan het Spoor bij de

Diefdijk.

In kringen rond de forten en in de inundatievelden 

werden ruimtelijke ontwikkelingen, als bebouwing 

en aanleg van infrastructuur streng gestuurd en 

gecontroleerd. Dit heeft gezorgd voor een, nog steeds 

waarneembaar, verschil in dichtheid aan weerszijden 

van de linie.

Rijksstraatweg Utrecht-Den Bosch

19e eeuws route van Culemborg over Geldermalsen 

naar Waardenburg als onderdeel van de route Utrecht-

Den Bosch. Min of meer parallel aan deze route ligt De 

Oude Culemborgervaart. Een oude trekvaart tussen 

Rijn en Waal. De Oude Bisschopsgraaf maakte deel uit 

van deze vaarverbinding. 

A2 als autonome structuur vrij door het landschap

De snelweg A2 loopt als autonome structuur vrij door 

het landschap. Stedelijke ontwikkelingen gekoppeld 

aan de snelweg zijn in dit deelgebied afwezig.

A

B
C

A.

B.
C.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie met forten en werken met 
‘verboden kringen’ en de Diefdijk als hoofdverdedigingslijn
Rijksstraatweg Utrecht-Den Bosch/Oude Culemborgervaart
De snelweg A2 als autonome lijn vrij door het landschap

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Concentratie van stedelijke dynamiek rond de N320

De verstedelijking in het gebied heeft vooral 

plaatsgevonden op de oeverwallen, met Culemborg 

als centrumplaats. De stad was een historisch 

handelscentrum en vesting, met een waterfront en 

haven.

De stedelijke ontwikkelingen met nieuwe wijken en 

bedrijvigheid vinden vooral plaats aan de zuidwest kant 

van Culemborg, langs de N320.

Luwte en stilte in de kern van de Regulieren

In het komgebied vindt geen verstedelijking plaats en 

er liggen enkel wat boerderijen. Het is een landelijk 

gebied met een afwisseling van weide en natuurgebied.

Dijken als drager van de recreatieve hoofdstructuur

De dijk vormt de verbinding voor recreanten tussen 

de dorpen en steden op de oeverwal. Het zicht vanaf 

de hoge dijk biedt de recreant een fraai uitzicht over 

de uiterwaarden en het binnendijkse land. Langs de 

dijk liggen pleisterplaatsen en rustpunten, zoals het 

historische centrum van Culemborg of de forten en 

werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Haaks op de dijk liggen recreatieve verbindingen als 

pontjes naar de overkant van de rivier of naar het 

binnenland, bijvoorbeeld over de Diefdijk.

A

B

C

A.
B.
C.

Stedelijke dynamiek rond Culemborg, langs de N320
Luwte in de Regulieren
Het landschap van de NHW als pleisterplaatsen voor 
recreanten

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont



70 -   BoschSlabbers

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

D

C
B

E

A.
B.
C.
D.
E.

Vernatten laagste delen van de kom. 
Grondgebruik volgt de ondergrond.
Afwisseling van open en meer besloten delen (‘kamers‘).
Inpassing van de randen.
Versterken recreatief netwerk door de kom.

Versterk herkenbaarheid van de kommen: 
Onderscheidend grondgebruik en inrichting
In het deelgebied bevinden zich een aantal komgebieden die (van 

oudsher) gekenmerkt worden door opgaande broekbossen, grienden en 

moerassen, zoals de Regulieren. De inrichting en grondgebruik van deze 

kommen vormt een contrast met de meer organische en kleinschalig 

ingerichte landschappen van de oeverwal. 

Uitgangspunt is het versterken van het onderscheid tussen de kom en de 

omliggende landschappen:

• Vernatten van de laagste delen van de kom, waarbij invulling wordt

gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven;

• Het grondgebruik volgt de natuurlijke omstandigheden. Functies

zoals broekbossen, grienden, waterberging in de natste delen,

extensieve landbouw op de iets hogere delen;

• Afwisseling van open en meer besloten delen (‘open kamers’).

Zichtlijnen over het landschap respecteren;

• Versterken van het recreatief netwerk door de kom;

• Bij Regulieren/ Diefdijk Zuid: zichtlijnen combineren met het

afwisselend karakter van nat bos met open grasland.
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A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies.
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen.
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen.
Versterk de recreatieve toegankelijkheid.
Geef vorm aan de dorpsentrees.
Behoud het lommerijke karakter van de kernen.
Zorg voor een passende overgang naar de kom.

G

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
•	 Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

•	 Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen 

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw, 

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen, 

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages; 

•	 Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met 

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbindt de dorpen met de 

rivier en de kommen in het achterland;

•	 Geef vorm aan de nieuwe dorpsentrees langs de N327. Geef de kernen 

een ‘dorps‘ gezicht naar de weg met een afwisseling van groen en 

bebouwing; 

•	 Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoudt 

van kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het 

ontwikkelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van 

kleine rode ontwikkelingen en groen gebieden; 

•	 Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare 

plekken;

•	 Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de 

komgebieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar nat 

herkenbaar wordt gemaakt.

Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern enn landschap 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal).
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Versterken en ontwikkelen van het landschap van de NHW
Versterken van de herkenbaarheid van het Linielandschap van de NHW 

door elementen en structuren te behouden en te (her)ontwikkelen. In de 

Culemborgerwaard zijn dit de Diefdijk als hoofdverdedigingslijn, Werk 

aan het Spoel, Fort Everdingen, Werk aan het spoor op de Diefdijk, de 

inundatiekanalen, gemaal de Oude Horn en de inundatiekom. 

• Benutten van de drie kenmerken van de Outstanding Universal

Values, zoals beschreven door Unesco: Watermanagementsysteem,

Strategisch landschap en Militaire werken.

• Openhouden van de ‘verboden kringen’ rondom de NHW.

• Behoudt en herstel van de innundatiewerken en de samenhangende

civiele werken en waterlopen. Koppeling met klimaat- en

wateropgaven biedt kansen.

• Verder versterken van de linie als recreatieve structuur: behoudt

en ontsluiten van kazematten, reconstructie van verdwenen

schansvormen, gedempte of verlande verdedigingsgrachten en linies.

Voor meer inspiratie en informatie:

Kwaliteitgids Waterlinies provincie Utrecht

Kernkwaliteiten NHW Culemborgerwaard

Kernkwaliteiten 
Nieuwe
Hollandse 
Waterlinie

ten zuiden van de Lek 
DEEL II - inundatiekom Culemborgerwaard

handboek voor beschermen én ontwikkelen

Doorgezaagde kazemat ^ 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
langs de Diefdijk.

      Fort Everdingen. >

50 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

30 | Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het acces van Fort Everdingen en het Werk aan het Spoel.
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteristie-

ken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied de 

Betuwse T-boerderij. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in drie 

schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap doormiddel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

Leren van Lochem; 

Voorbeeldenboek Berg en Dal;

Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
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De Rijndijk bij Lienden langs de voormalige uiterwaarden de Mars, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Land van Maurik
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Land van Maurik

Motto: brede oeverwal, weidse kommen

Karakteristieke foto’s

Molen de Marsch in de voormalige uiterwaarden de Mars

Zicht op de molen van Buren, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Wageningen

Culemborg

Wijk bij Duurstede

Rhenen

Tiel

Geldermalsen

Oss

Leerdam

Vianen

Zaltbommel

Beusichem

Maurik

Zoelen

Eck en Wiel

Ingen

Lienden

Kesteren

Buren

Veenendaal
Ede
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Brede oeverwallen langs de Nederrijn en de Zoel

In het deelgebied Land van Maurik liggen brede hoger 

gelegen zavelige oeverwallen langs Lek, Linge en Zoel. 

Tussen deze oeverwallen ligt het middengebied met 

een reeks van lager gelegen kleine en smalle kommen 

met een zwaardere kleibodem.

Kleinschalig gevarieerd oeverwallenlandschap

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- 

en bouwlanden, buurtschappen, lommerijke dorpen, 

buitenplaatsen, kasteelterreinen en beeldbepalende 

boerderijen. Rond Erichem zijn de historische 

kromakkers nog goed herkenbaar.

Grootschalige rationeel verkavelde kommen

De kommen bestaan uit relatief open 

weidelandschappen met een rationele verkaveling en 

weinig opgaande beplanting. 

Kenmerkent voor de kommen zijn de lange rechte 

(beplante) wegen, de relatieve openheid en het 

grondgebruik als weiland. 

In het Ommerense, Ingensche en Rijswijkse Veld vindt 

men een onregelmatige blok- en strokenverkaveling.

(Water)erfgoed

In het gebied is de strijd tegen het water nog zichtbaar 

in het landschap in de vorm van dorpspolderstructuren 

met (dwars)dijken, kaden, weteringen, sluizen, etc.

Verder kent het gebied enkele landgoederen, zoals 

kasteel Soelen, oude hoogstam boomgaarden en voor 

de Betuwe karakteristieke T-boerderijen.

A

B

C

E

F

G

D

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Oeverwal langs de Nederrijn
Oeverwal langs de Zoel
Oeverwal langs de Linge
Ommerense en Ingensche Veld
Rijswijkse Veld
Kasteel Soelen
Kromakkers rondom Erichem

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Besloten kleinschalige oeverwallen vormen contrast 

met (zeer) open kommen

De waardevolle komgebieden Ommerense, Ingensche 

en Rijswijkse Veld hebben grote zeer karakteristieke 

openheid met opvallende afwezigheid van bebouwing 

en opgaand groen. Deze gebieden zijn tevens 

belangrijke weidevogelgebieden.

Dit staat in groot contrast met het besloten karakter 

van de omliggende oeverwallen.

Landschappelijke bakens

In het gebied worden de landschappelijke bakens 

gevormd door de kerktorens en molens van de dorpen 

op de oeverwallen. 

Vanaf de dijk langs de Nederrijn zijn de stuwwallen 

van de Utrechtse Heuvelrug goed te zien en vormt het 

stuwcomplex bij Maurik een opvallend baken.

A B

C

E

F

D

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Besloten oeverwallen
Ommerensche en Ingensche Veld
Rijswijkse Veld
Beplant en bedijkt Amsterdam-Rijnkanaal
De Utrechtse Heuvelrug
Stuwcomplex bij Maurik

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Beplant Amsterdam-Rijnkanaal

Het gebied word sterk in tweeën gesplitst door het 

beplante en bedijkte Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal 

loopt als autonome structuur door het landschap.

Maurikse Wetering

De Maurikse Wetering ontwatert historisch het gebied 

tussen Maurik en Buren en loopt bij Buren door in de 

Korne, die Buren met de Linge verbindt.

In het landschapsplan van de ruilverkaveling heeft de 

wetering een haast parkachtige beplanting gekregen: 

de allure van een langgerekte populierenweide 

wisselend van breedte, in combinatie met het water en 

de oevers van de wetering. Dit is nog aanwezig tussen 

het Kroeghoutje en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De Maurikse wetering is deels goed zichtbaar in het 

landschap, vanwege begeleidende beplanting.

Slingerend dijklint

Zuidelijk van de Nederrijn/Lek loopt de dijk met een 

bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, relatief steile, 

groene dijk met een slingerend tracé, als gevolg van 

dijkterugleggingen en dijkdoorbraken in het verleden. 

Het is een bloemrijke dijk met hoge ecologische 

waarden. In de brede kleinschalige zone rond de dijk 

vindt men buitendijkse voormalige kleiwinputten/

oudhoevig land, dijkwoningen aan de dijk en 

(agrarische)erven langs de binnenzijde van de dijk.

Limes parallel aan de rivier

Ten oosten van Wijk bij Duurstede loopt parallel 

aan de rivier de Limes. De Rijn vormde de grens van 

het Romeinse Rijk. Vandaag de dag zijn er restanten 

van een weg, forten, wachttorens en burgerlijke 

nederzettingen teruggevonden. Bij Maurik is 

waarschijnlijk een Romeinse Nederzetting geweest. De 

Limes heeft UNESCO-waarde.

N320 als doorgaande weg met landschapsplan uit de 

ruilverkaveling

De N320 vervangt  de historische dorpenweg en loopt 

van Lienden achterlangs de dorpen Ingen, Ommeren en 

Maurik. Langs de weg is nog deels, tussen Ommeren 

en Maurik, beplanting aanwezig uit het landschapsplan 

van de ruilverkaveling. De dorpen Lienden en Maurik 

hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld richting 

deze weg.AB

C

E

D

A.
B.
C.
D.
E.

Beplant en bedijkt Amsterdam-Rijnkanaal
Maurikse Wetering
Het slingerende dijklint langs de Nederrijn/Lek
Limes met waarschijnlijk een nederzetting bij Maurik
De N320

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene 
Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Watergebonden bedrijvigheid aan het kanaal

Aan de rand van het deelgebied bij Tiel, ligt een 

grote cluster van watergebonden bedrijvigheid. Het 

Amsterdam-Rijnkanaal is een belangrijke slagader voor 

het transport van en naar Amsterdam. Het kanaal, 

in combinatie met de kruisende A15 zorgt voor een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat en een hoge stedelijke 

dynamiek.

Buren als historische stad

Buren is een grotendeels intact is gebleven oud 

vestingstadje met historische banden met de 

Oranjes. Buren en haar omgeving vormen samen 

een cultuurhistorisch ensemble aan de Korne, met 

voormalig één van de grootste kastelen van Nederland, 

Huis Buren met als laatste bewoner Frederik Hendrik, 

Prins van Oranje. Tegenwoordig vormt het stadje een 

toeristische trekpleister in het gebied.

Luwte en stilte

Met name in de komgebieden Ommerense, Ingesche 

en Rijswijkse Veld, maar ook in de rest van het gebied 

vindt er maar een beperkte dynamiek plaats. In de 

komgebieden is een opvallende afwezigheid van 

bebouwing en in de dorpen op de oeverwallen vinden 

relatief beperkte uitbreidingen plaats.

Dijk als drager van de recreatieve structuur

De dijken in het gebied vormen de dragers van het 

recreatief netwerk. Ze vormen de verbinding tussen 

de verschillende dorpen en steden. Haaks op de dijken 

liggen verbindingen naar het achterland en de overkant 

van de rivier in de vorm van pontjes.

Aan de dijk liggen pleisterplaatsen/rustpunten voor 

recreanten.

A

B

C

A.
B.
C.

Watergebonden bedrijvigheid langs kanaal in Tiel
Buren als historisch stadje
De dijk als drager van de recreatieve structuur met haakse 
verbindingen

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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A.
B.
C.
D.
E.

Spaarzaam toepassen opgaande beplanting.
Eventueel actief verwijderen van bebouwing en beplanting.
Inpassing van de randen.
Eventueel vernatten laagste delen van de kom.
Versterken recreatief netwerk door de kom.

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

B

C

D

E

Versterk herkenbaarheid van de kommen: Openhouden 
van de kom 
In het deelgebied bevinden zich een aantal open komgebieden, zoals 

Ommerensche, Ingensche en Rijswijkse Veld. De openheid van deze 

kommen is waardevol en vormt een contrast met de meer besloten oever-

wal. Ook hebben deze open gebieden vaak een waarde als weidevogelge-

bied.

Uitgangspunt is het stringent openhouden van deze kommen:

• Voorkom extra bebouwing;

• Opgaande beplanting zeer spaarzaam toepassen: Nee, tenzij.

Bijvoorbeeld ter subtiele markering van een landschappelijk baken of

structuurlijn;

• Zo nodig actief in zetten op het versterken van de openheid door het

verwijderen van bebouwing en opgaande beplanting;

• Aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de randen:

deze ‘tekenen‘ de openheid;

• Eventueel vernatten van de laagste delen van de kom, waarbij invul-

ling wordt gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven;

• Versterken van het recreatief netwerk door de kom.
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A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies.
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen.
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen.
Versterk de recreatieve toegankelijkheid.
Geef vorm aan de dorpsentrees.
Behoud het lommerijke karakter van de kernen.
Zorg voor een passende overgang naar de kom.

G

Voorbeeld van een zachte groene 
overgang tussen kern enn landschap 
(bron: voorbeeldenboek Berg en Dal).

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
•	 Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen 

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

•	 Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen 

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw, 

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

•	 Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door 

aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen, 

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages; 

•	 Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met 

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

•	 Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbind de dorpen met de 

rivier en de kommen in het achterland;

•	 Geef vorm aan de nieuwe stads- en dorpsentrees langs de N320. Geef 

de kernen een passend gezicht naar de weg met een afwisseling van 

groen en bebouwing; 

•	 Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoud 

van kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het 

ontwikkelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van 

kleine rode ontwikkelingen en groen gebieden;

•	 Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare 

plekken;

•	 Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de 

komgebieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar nat 

herkenbaar wordt gemaakt.
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteristie-

ken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied de 

Betuwse T-boerderij. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in drie 

schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap doormiddel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

Leren van Lochem; 

Voorbeeldenboek Berg en Dal;

Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.



-   85Streekgids Ruimtelijke Kwaliteit & Landschap   |   Betuwe & Tielerwaard

A

Mauriksche Wetering als snoer van groene parels
De Maurikse Wetering loopt als gegraven waterloop door het laagste deel 

van de kom. Ze vormt de belangrijkste ontwateringsstructuur in de kom, 

maar is slecht beleefbaar. Er ligt een kans de Maurikse Wetering meer 

manifest te maken als structuurdrager van de kom, in combinatie met 

natuur-, klimaat- en wateropgaven. Zo wordt de wetering een ‘draad‘ die 

de kommen als het ware aaneenrijgt:

•	 Maak de Maurikse Wetering een robuuste structuur door een brede 

zone aan weerszijden te ontwikkelen als waterbergingsgebied in 

combinatie met natuurontwikkeling, als broekbossen of rietvelden. 

Kies hierbij bewust voor lage of opgaande natuur, passend in het 

landschap;

•	 Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de Maurikse 

Wetering als gegraven waterloop en behoud de aanliggende 

verkavelingsstructuur;

•	 Ontwikkel recreatieve routes langs de Maurikse Wetering met 

aansluitingen naar de kernen op de oeverwallen;

A.

B.

C.

Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de 
Maurikse Wetering.
Waterbergingsgebieden rond de Maurikse Wetering in 
combinatie met natuurontwikkeling.
Recreatieve routes langs en haaks op de Maurikse 
Wetering.

C

B
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Knooppunt Deil met op de achtergrond het grootschalige ruilverkavelingslandschap, bron: Beeldbank Rijkswaterstaat Joop van Houdt
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Deelgebied
Tielerwaard West
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Tielerwaard West

Motto: na-oorlog ruilverkavelingen landschap in grootse kommen

Karakteristieke foto’s

Grootschalig ruilverkavelingslandschap met kaarsrechte beplante wegen, bron: Google 
Streetview

Smal oeverwallenlandschap langs de dijk, bron: Google Streetview

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Culemborg

Maurik

Tiel

Rhenen

Geldermalsen

Gorinchem

Vuren
Herwijnen

Haaften

Beesd

Leerdam

Zaltbommel

‘s Hertogenbosch

Oss

Zuilichem
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Smalle oeverwallen langs Linge en BenedenWaal

Langs de Linge en de Beneden-Waal liggen smalle 

hoger gelegen zavelige oeverwallen. Richting het 

westen worden de oeverwallen smaller. Er is een korte 

gradiënt naar de lager gelegen komgebieden met een 

zwaardere kleibodem. Het gebied ligt op de overgang 

van de kommen van rivierklei in het oosten naar 

veengronden in het westen.

Kleinschalig oeverwallenlandschap in oostelijk deel

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- 

en bouwlanden, buurtschappen, lommerijke dorpen, 

buitenplaatsen, kasteelterreinen en beeldbepalende 

boerderijen. Op sommige plekken zijn nog historische 

kromakkers terug te vinden.

Na-oorlogs ruilverkavelingslandschap

In het uitgestrekte gebied tussen de Waal en de 

Linge liggen de lager gelegen komgronden. De 

kommen kennen hier een kenmerkend naoorlogs 

ruilverkavelingslandschap. Hierin werden schermen 

van populieren en essen ontworpen in de kommen, 

loodrecht op of parallel aan de Waal, als coulissen in 

het landschap. Hoe verder van de dijk af, hoe minder 

rijen bomen er werden geplant. In het westen ligt ook 

het Lingebos, wat in de ruilverkaveling is aangelegd 

voor recreanten uit de Randstad.

De Tielerwaard is de grootste kom van het Gelders 

rivierengebied en heeft een grootschalig landschap van 

weidebouw met enkele broekbossen en eendenkooien.

Het landschap heeft een duidelijke oost-west richting, 

met grootschalig en rationeel verkavelingspatroon.

(Water)erfgoed

In het gebied is de strijd tegen het water nog zichtbaar 

in het landschap in de vorm van dorpspolderstructuren 

met (dwars)dijken, kaden, weteringen, sluizen, etc.

Verder kent het gebied enkele landgoederen, 

oude hoogstam boomgaarden en karakteristieke 

T-boerderijen. Ook de na-oorlogse

ruilverkavelingsboerderijen hebben inmiddels

erfgoedwaarde. Er zijn (restanten van) eendenkooien

en oude rivierkombeplantingen te vinden. Langs de

Nieuwe Zuiderlingedijk liggen een aantal wielen, als

relicten van dijkdoorbraken.

Als laatste is de Nieuwe Hollandse Waterlinie duidelijk

herkenbaar in het gebied met forten en liniedijken (zie

Ordenende Structuren).
A

B

C

E

F

D

A.
B.
C.
D.
E.

Smalle oeverwal langs de beneden-Waal
Smalle oeverwal langs de Linge
De Nieuwe Zuiderlingedijk
De Nieuwe Hollandse Waterlinie met fortificaties en liniedijken
Het Lingebos

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
Veenontginningslandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Open schootsvelden van de NHW

Rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

liggen historisch gezien de ‘verboden kringen’. Dit zijn 

hier de schootsvelden van Fort Nieuwe Steeg (Geofort) 

en Fort Vuren, die open moesten blijven om de vijand 

goed onder vuur te kunnen nemen. 

De Nieuwe Zuiderlingedijk (hoofdverdedingdlijn) ligt als 

opvallend en beeldbepalend element in het landschap 

en begrenst de openheid. Vanaf de dijk ervaart men 

afwisselend weidse zichten en beslotenheid vanwege 

beplanting/natuur aan weerszijden van de dijk.

Grootschalig open komlandschap

Het landschap in de kommen bestaat uit open ‘kamers’ 

die worden begrenst door rijen van populieren en be-

plante boerderijstraten.

Vanaf de Waaldijk heeft men weidse zichten over de 

kom, met patronen van sloten, weteringen en wegbe-

planting langs rechte wegen. De weidse kom vormt een  

sterk contrast met de besloten (smalle) oeverwallen. 

Er is een groot verschil tussen het open westelijke deel 

van de Tielerwaard en het meer besloten oostelijke deel 

(zie Deelgebied Tielerwaard-Oost).

Landschappelijke bakens

De bakens in het landschap worden gevormd door de 

kerktorens van de dorpen op de oeverwallen en de 

schoorstenen van de steenfabrieken. In de kom staan 

de Hooglandse en Laaglandse molen en de Poldermolen 

Waardenburg als bijzondere bakens. De Laaglandse 

Molen is goed zichtbaar langs de A15.

A

A.
B.
C.
D.

Open schootsvelden van de forten van de NHW
De Nieuwe Zuiderlingedijk
Besloten oeverwallen
Grootschalige open kamers in de kommen

B

C

D

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Slingerend dijklint

Min of meer parallel aan de Waal loopt de Waaldijk 

met een bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, 

relatief steile, groene dijk met een slingerend tracé, 

als gevolg van dijkterugleggingen en dijkdoorbraken 

in het verleden. Het is een bloemrijke dijk met hoge 

ecologische waarden. In de, naar het westen smaller 

wordende, kleinschalige zone rond de dijk vindt men 

buitendijkse voormalige kleiwinputten/oudhoevig land, 

dijkwoningen op de dijk en (agrarische) erven langs de 

binnenzijde van de dijk. De dijk maakte ook deel uit van 

de Mauritslinie.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een uniek, in samenhang met het landschap 

ontworpen, 19e en 20e-eeuws hydrologisch en militair 

verdedigingssysteem met UNESCO-waarde, bestaande 

uit o.a:

• Een strategisch landschap; De inundatievelden in

de laag gelegen kom als slecht begaanbaar terrein.

• Waterstaatkundige werken; Bestaande en speciale

kanalen, dijken en kades vormden een systeem

waarmee de inundatievelden snel en gecontroleerd

onder water gezet konden worden. Hier vormden

de Nieuwe Zuiderlingedijk, Zuiderlingedijk en

Dalemse Zeiving de hoofdverdedigingslijn

• De militaire versterkingen; Op strategische

plekken liggen batterijen, schuilplaatsen, 

geschutskoepels en Fort Nieuwe Steeg (Geofort) 

en Fort Vuren.

In kringen rond de forten en in de inundatievelden 

werden ruimtelijke ontwikkelingen, als bebouwing 

en aanleg van infrastructuur streng gestuurd en 

gecontroleerd. Dit heeft gezorgd voor een, nog steeds 

waarneembaar, verschil in dichtheid aan weerszijden 

van de linie. 

Eenduidige boerderijstraten

Onderdeel van de na-oorlogse ruilverkaveling was 

de aanleg van eenduidige boerderijstraten in de 

kom. Kenmerkent is de eenheid in erfinrichting, 

erfbeplanting en architectuur van de boerderijen. 

N830 - Graaf Reinaldweg als doorgaande weg met 

landschapsplan uit de ruilverkaveling

De historische straatweg liep over de Waaldijk, maar in 

de ruilverkavelingen is de achterstraat opgewaardeerd 

om een groot deel van het verkeer over de dijken 

een alternatieve route te bieden. Langs de weg zijn 

bomen bedacht, waarvan de soort wisselde wanneer 

de achterstraat over een ander bodemtype liep. Deze 

beplanting is vooral ten oosten van Hellouw nog 

aanwezig.

A2 en A15 als autonome structuur over het landschap

De A2 staat haaks op de landschappelijke structuur.

De snelweg A15 en goederenspoorlijn de Betuweroute 

liggen als bundel in het midden van de kommen. De 

bundel versterkt het oost-west gerichte landschap van 

de Tielerwaard-west.

A

B

C

E

F

D

A.
B.

C.
D.
E.
F.

Slingerend dijklint langs de Waal met Mauritslinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie met fortificaties, liniedijken 
en inundatievelden
Boerderijstraten uit de ruilverkaveling
N830 - Graaf Reinaldweg
A2
Bundel A15/Betuweroute

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Luwte in het landelijk gebied met enkele 

concentraties van stedelijke dynamiek

Concentratie van stedelijke dynamiek in enkele 

compacte assen haaks op afslagen van de A15. Bij 

Gorinchem vormt deze de stadsrand. Bedrijventerrein 

Zeiving ligt midden in het landschap, zonder 

aanliggende dorps- of stadskern.

Tussen Haaften en Waardenburg ligt een kleine 

glastuinbouwcluster en het bedrijventerrein van 

Waardenburg. Als forensendorpen van Zaltbommel en 

door de nabije afslag van de A2 vindt er in dit gebied 

ook enige dynamiek plaats.

De overige gebieden in het hart van de Tielerwaard zijn 

luw, met weinig bebouwing en beperkte dynamiek.

Dijken als drager van de recreatieve hoofdstructuur

De dijk vormt de verbinding voor recreanten tussen de 

dorpen en steden op de oeverwal. Het zicht vanaf de 

hoge dijk biedt de recreant een fraai uitzicht over de 

uiterwaarden en de binnendijkse kommen. Langs de 

dijk liggen pleisterplaatsen en rustpunten, zoals het 

historische centrum van Gorinchem of de forten en 

werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Haaks op de dijk liggen recreatieve verbindingen als 

pontjes naar de overkant van de rivier of naar het 

binnenland, maar ook over de Nieuwe Zuiderlingedijk.

A

B

C

E
D

A.
B.
C.
D.
E.

De infrabundel A15/Betuweroute
De A2
Dynamisch gebied bij Gorinchem
Bedrijventerrein Zeiving
Glastuinbouwcluster tussen Haaften en Waardenbrug

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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A

B

C

D

E

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Veelkleurig palet aan landelijke functies
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen
Versterk de recreatieve toegankelijkheid
Geef vorm aan de dorpsentrees
Behoud het lommerijke karakter van de kernen
Zorg voor een passende overgang naar de kom

G

A

D

C
B

E

A.
B.
C.
D.
E.

Vernatten laagste delen van de kom. 
Grondgebruik volgt de ondergrond.
Afwisseling van open en meer besloten delen (‘kamers‘).
Inpassing van de randen.
Versterken recreatief netwerk door de kom.

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
• Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

• Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw,

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

aanleg en beheer van groene landschapselementen zoals lanen,

singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages;

• Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbindt de dorpen met de

rivier en de kommen in het achterland;

• Geef vorm aan de nieuwe dorpsentrees langs de N327. Geef de

kernen een ‘dorps‘ gezicht naar de weg met een afwisseling van groen

en bebouwing;

• Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoudt

van kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het

ontwikkelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van

kleine rode ontwikkelingen en groen gebieden;

• Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare

plekken;

• Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de

komgebieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar

nat herkenbaar wordt gemaakt.

Versterk herkenbaarheid van de kommen: 
Onderscheidend grondgebruik en inrichting
In het deelgebied bevinden zich een uitgestrekt komgebied dat (van 

oudsher) gekenmerkt wordt door opgaande broekbossen, grienden en 

moerassen, De Tielerwaard. De inrichting en grondgebruik van deze 

kommen vormt een contrast met de meer organische en kleinschalig 

ingerichte landschappen van de oeverwal.

Uitgangspunt is het versterken van het onderscheid tussen de kom en de 

omliggende landschappen:

• Vernatten van de laagste delen van de kom, waarbij invulling wordt

gegeven aan klimaat-, water- en natuuropgaven;

• Het grondgebruik volgt de natuurlijke omstandigheden. Functies

zoals broekbossen, grienden, waterberging in de natste delen,

extensieve landbouw op de iets hogere delen;

• Afwisseling van open en meer besloten delen (‘open kamers’).

Zichtlijnen  over het landschap respecteren;

• Versterken van het recreatief netwerk door de kom;
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteristie-

ken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied de 

Betuwse T-boerderij. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in drie 

schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap doormiddel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

Leren van Lochem; 

Voorbeeldenboek Berg en Dal;

Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
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Versterken en ontwikkelen van het landschap van de NHW
Versterken van de herkenbaarheid van het Linielandschap van de NHW 

door elementen en structuren te behouden en te (her)ontwikkelen. In de 

Culemborgerwaard zijn dit de Nieuwe Zuiderlingedijk en Dalemse Zeiving 

als hoofdverdedigingslijn, Fort Nieuwe Steeg/Geofort, Fort Vuren en de 

inundatiekom. 

• Benutten van de drie kenmerken van de Outstanding Universal

Values, zoals beschreven door Unesco: Watermanagementsysteem,

Strategisch landschap en Militaire werken.

• Openhouden van de ‘verboden kringen’ rondom de forten.

• Behoudt en herstel van de inundatiewerken en de samenhangende

civiele werken en waterlopen. Koppeling met klimaat- en wateropga-

ven biedt kansen.

• Verder versterken van de linie als recreatieve structuur: behoudt en

ontsluiten van kazematten, reconstructie van verdwenen schansvor-

men, gedempte of verlande verdedigingsgrachten en linies.

Voor meer inspiratie en informatie:

Kwaliteitgids Waterlinies provincie Utrecht

Kernkwaliteiten NHW Tielerwaard

A

Weteringen als snoeren van groene parels
De weteringen lopen als gegraven waterlopen door het laagste deel van 

de kom. Ze vormen de belangrijkste ontwateringsstructuur, maar zijn niet 

overal goed beleefbaar. Er ligt een kans om de weteringen meer manifest 

te maken als structuurdragers van de kom, in combinatie met natuur-, 

klimaat- en wateropgaven:

• Maak de weteringen robuuste structuren door een brede zone aan

weerszijden te ontwikkelen als waterbergingsgebied in combinatie

met natuurontwikkeling, als broekbossen of rietvelden. Kies hierbij

bewust voor lage of opgaande natuur, passend in het landschap;

• Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de weteringen

als gegraven waterlopen en behoud de aanliggende

verkavelingsstructuur;

• Ontwikkel recreatieve routes langs de weteringen met aansluitingen

naar de kernen op de oeverwallen.

A.

B.

C.

Behoudt het rechte, gekanaliseerde karakter van de 
weteringen.
Waterbergingsgebieden rond de weteringen in combina-
tie met natuurontwikkeling.
Recreatieve routes langs en haaks op de weteringen.

C

B
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Versterk de identiteit van de infrabundel A15/Betuweroute
De A15 en de Betuweroute lopen als een brede bundel van infrastructuur 

van oost naar west door de Betuwe. De identiteit van deze bundel kan 

versterkt worden, op een manier die recht doet aan haar betekenis 

als belangrijkste transsportcorridor van Nederland en tegelijkertijd de 

weggebruiker een prachtige beleving van het rivierenlandschap biedt. 

•	 Ontwikkel de slecht toegankelijke restruimtes tussen weg en spoor 

als een aaneengesloten natuurlint met moerassen in combinatie met  

waterberging.

•	 Ontwikkel de bundel als de energieas van Gelderland door een 

zorgvuldige clustering van zonnevelden en windparken als kralen 

aan een snoer.

•	 Ontwikkel beplantingen langs en haaks op de bundel, die inspelen 

op het onderscheid tussen kommen en oeverwal, zoals bijvoorbeeld 

fruitbomen op de oeverwal.

•	 Behoudt open vensters naar het landschap tussen de 

snelwegafslagen.

•	 Creëer zichtlijnen op het landschap en de dorpen d.m.v. beplanting.

•	 Concentreer stedelijke ontwikkelingen rondom de snelwegafslagen 

en pas deze goed in. Ontwikkel de afslagen als representatieve 

entrees tot het gebied.

Voor meer inspiratie en informatie:

Zoninlandschap.nl

weblog.wur.nl/uitgelicht/bloemen-bijen-en-zonnepanelen/

Ontwerp zonnepark Echteld langs de A15.

Natuurontwikkeling tussen de Betuweroute en de A15 (Google Earth).

Plan voor de ‘langste boomgaard van Europa’ langs de Betuweroute en A15 
(Wageningen Enviromental Research).
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De Poldermolen in de Steendert, bron: BoschSlabbers
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Deelgebied
Tielerwaard Oost
Streekgids Betuwe & Tielerwaard
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Deelgebied Tielerwaard Oost

Motto: stelsel van kleinschalige oeverwallen tussen Waal en Linge

Karakteristieke foto’s

Kleinschalig oeverwallandschap met een fraaie oude boerderij in Heesselt, bron: BoschSlabbers

Molen de Bol bij Varik met op de achtergrond de Waalbandijk, bron: BoschSlabbers

Legenda

Landschapstypen
Veenontginning

Polderlandschap

Ingepolderde uiterwaarden

Oeverwallandschap

Kommenlandschap

Uiterwaardenlandschap

Rivierweide

Hooiontginningen

Kampenlandschap

Essen

Natte heide en broekontginningen

Droge hei en bosontginningen

Zandverstuivingen

Heide

Bos

Landgoed of buitenplaats

Kassen
Militair terrein
Spoorlijn
Voormalige spoorlijn
Grote wegen
Dijken
Slaperdijken/voormalige dijken
Terp
Stuw
Gemaal
Oud fabrieksterrein
Oude windmolen
Oude watermolen
Kasteel of landhuis
Beeldbepalende boerderij
Motte/Schans/Burcht
Verdwenen dorp 

Waardevolle open ruimte

Historisch stadscentrum
Rijksstraatweg

LIMES met (vermoedelijke) forten of bewo-
ningsplaatsen
Linies met forten, verdedigingslijnen en 
inundatiegebieden

Recreatieparken
Toeristische attractie/Museum
Jachthaven
Veerpont
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INTEGRALE KWALITEITSKAART 

Culemborg

Maurik

Tiel

Wageningen

Geldermalsen

Gorinchem Waardenburg

Varik

Heesselt

Opijnen

Est
Ophemert

Leerdam

Zaltbommel

‘s Hertogenbosch

Oss

Druten
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

KERNKWALITEITEN

Brede oeverwallen langs de Waal en de Linge

In oosten van de Tielerwaard liggen brede aan elkaar 

gegroeide hoger gelegen zavelige oeverwallen langs 

Waal en de Linge. Tussen deze oeverwallen ligt een 

reeks van zeer kleine lager gelegen kommen met een 

zwaardere kleibodem.

Kleinschalig gevarieerd oeverwallen landschap

Het landschap op de oeverwallen is kleinschalig en 

heeft een rijke afwisseling van boomgaarden, gras- 

en bouwlanden, buurtschappen, lommerijke dorpen, 

buitenplaatsen, kasteelterreinen en beeldbepalende 

boerderijen.

Kleine open kommen met onregelmatige verkaveling

De kommen bestaan uit relatief open 

weidelandschappen met een onregelmatige 

blokverkaveling. In het hart van de kom ‘de Steendert’ 

ligt een fraai moeraslandschapje met een oude molen. 

(Water)erfgoed

In het gebied is de strijd tegen het water nog zichtbaar 

in het landschap, in de vorm van dorpspolderstructuren 

met (dwars)dijken, kaden, weteringen, sluizen, pollen, 

etc.

Verder kent het gebied enkele landgoederen, zoals de 

kastelen Ophemert, Waardenburg en Nederhemert, 

oude hoogstam boomgaarden en karakteristieke 

T-boerderijen.

A

B

C
E

D

A.
B.
C.
D.
E.

Oeverwal langs de Linge
Oeverwal langs de Waal
Kom de Steendert
Kasteel Waardenburg en Nederhemert
Kasteel Ophemert

Kommenlandschap
Oeverwallenlandschap
Uiterwaardenlandschap
Veenontginningslandschap
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OPENHEID, BESLOTENHEID & RUIMTEBELEVING

KERNKWALITEITEN

Besloten oeverwallenlandschap vormt contrast met 

kleine open gebieden in de kommen

Het fijnmazige halfbesloten landschap met een rijke 

afwisseling van boomgaarden, gras- en bouwlanden, 

buurtschappen en bebouwing vormt een contrast met 

de open komgebieden Loerikerweide en de Steendert.

Landschappelijke bakens

De bakens in het landschap worden gevormd door 

de kerktorens van de dorpen op de oeverwallen en 

de schoorstenen van de steenfabrieken. In de kom 

de Steendert staat een oude poldermolen als donker 

silhouet in het landschap.

Stiltegebied

Samen met de uiterwaarden bij Hurwenen vormt een 

groot deel van het gebied het beschermde stiltegebied 

‘Kil van Hurwenen’.

A

B

C

D

A.
B.
C.
D.

Het besloten landschap van de oeverwallen
Loerikerweide
De Steendert met oude poldermolen
Stiltegebied ‘Kil van Hurwenen’

Besloten landschap (Bos/Bebouwing)
Kleinschalig, halfopen landschap
Grootschalig, open landschap
Panorama, uitzicht
Waardevol open gebied
Landschappelijk baken
Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
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ORDENENDE STRUCTUREN

KERNKWALITEITEN

Slingerend dijklint

Min of meer parallel aan de Waal loopt de Waaldijk 

met een bredere ‘dijkzone’. De dijk is een hoge, relatief 

steile, groene dijk met een slingerend tracé, als gevolg 

van dijkterugleggingen en dijkdoorbraken in het verle-

den. Het is een bloemrijke dijk met hoge ecologische 

waarden. In de brede kleinschalige zone rond de dijk 

vindt men buitendijkse voormalige kleiwinputten/ oud-

hoevig land, dijkwoningen op de dijk en (agrarische)

erven langs de binnenzijde van de dijk. De dijk maakte 

ook deel uit van de Mauritslinie.

A2 en A15 als autonome structuren over het land-

schap

De A2 staat haaks op de landschappelijke structuur.

De snelweg A15 en goederentreinspoor de Betuweroute 

liggen als bundel in het midden van de kommen. In de 

ruilverkavelingen werden bij de knikken van de nieuwe 

wegen kleinere bossen ontworpen. Vaak populieren-

bosjes. Automobilisten rijden van bosje naar bosje en 

kunnen zich zo goed oriënteren.

A

B

C

D

A.
B.
C.
D.

De Waaldijk met dijkzone en Mauritslinie
Rijksstraatweg Utrecht-Den Bosch
A2
Bundel A15/Betuweroute

Waterlopen
Dijken
Reliëfvormen
Bos
Landgoederen
Gelders NatuurNetwerk en Groene Ontwikkelingszone
Cultuurhistorische structuren
Infrastructuren
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STAD-LANDRELATIES

KERNKWALITEITEN

Stedelijke dynamiek bij Geldermalsen en Tiel

Er ligt een concentratie van stedelijke dynamiek in 

compacte assen haaks op de snelweg. Bij Geldermalsen 

in de vorm van nieuwe wijken en bedrijventerreinen en 

bij Tiel met de grote Vinex-wijk Passewaaij.

Verder ligt er een klein glastuinbouwcluster bij Est. 

Luwte rondom Varik

Het overige deel van het gebied is luw, met het ‘schier-

eiland’ van Varik als luwe enclave op relatief grote 

afstand van de doorgaande infrastructuur. 

Dijken als drager recreatieve hoofdstructuur

De dijken in het gebied vormen de dragers van het 

recreatief netwerk. Ze vormen de verbinding tussen de 

verschillende dorpen en steden en haaks op de dijken 

liggen verbindingen naar het achterland en de overkant 

van de rivier in de vorm van pontjes.

Aan de dijk liggen pleisterplaatsen/rustpunten voor 

recreanten, zoals bijvoorbeeld de drie kastelen.

A
B

C

D

A.
B.
C.
D.
E.

Dynamisch gebied zuidkant Geldermalsen
Vinexwijk Passewaaij bij Tiel
Glastuinbouwcluster bij Est
‘Schiereiland’ van Varik als luwe enclave
De dijk als recreatieve hoofdstructuur met haakse verbin-
dingen

E

Bebouwing
Bedrijventerrein/Industrie
Stedelijk dynamische zone
Kwalitatieve stadsrandzone
Stadsrandzone met kwaliteitsopgave
Bos
Infrastructuren
Waterlopen
Dijken als recreatieve as
Historisch stadscentrum
Toeristische attractie
Recreatiehaven
Veerpont
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D

E

B C

A

A.
B.

C.
D.
E.

Verdichting in de kom, met bijvoorbeeld boom- of fruitteelt.
Voortbouwen op landschappelijke structuren en patronen zoals 
verkaveling, wegen en kaden.
Versterken recreatief netwerk.
Grondgebruik volgt de ondergrond.
Eventueel adaptief bouwen in de 
natste delen.

ONT WIKKELDOELEN & -PRINCIPES

De generieke ontwikkeldoelen voor Gelderland, zoals beschreven in de Koepelgids, 

zijn vertaald naar onderstaande ontwikkelprincipes voor het deelgebied. Soms zijn 

verkleinde beelden uit referentieprojecten opgenomen als indicatie. Bekijk voor de 

leesbare versie van deze beelden de referentie.

A

B

C

D

E

A.
B.
C.
D.
E.

Veelkleurig palet aan landelijke functies.
Aanleg en beheer van kleinschalige landschapselementen.
Ontwikkelen van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen.
Versterk de recreatieve toegankelijkheid.
Behoud het lommerijke karakter van de kernen.

Versterk het landschapsmozaïek van de oeverwal:
• Zet in op een aantrekkelijke mix van grondgebruiksfuncties en sferen

die bijdragen aan het versterken van het landschapsmozaïek;

• Voorkom het aan elkaar groeien van de dorpen door het ontwikkelen

van ‘groene wiggen‘ tussen de dorpen met ruimte voor landbouw,

natuur, recreatie en incidentele bebouwing;

• Versterk de kleinschaligheid en afwisseling van het landschap door

het aanleggen en het beheren van groene landschapselementen zoals

lanen, singels, boomgaarden, erfbeplantingen en bosschages;

• Bouw voort op de organisch gegroeide opzet van het landschap met

slingerende wegen en onregelmatige verkaveling;

• Versterk de recreatieve toegankelijkheid. Verbindt de dorpen met de

rivier en de kommen in het achterland;

• Versterk het lommerijke karakter van de dorpen door het behoudt

van kleine weidepercelen en boomgaarden in de kernen en het

ontwikkelen van groene rafelige dorpsranden met een afwisseling van

kleine rode ontwikkelingen en groen gebieden;

• Weghalen van storende bebouwing/oude kassen op kwetsbare

plekken;

• Zorg voor een mooie landschappelijke overgang naar de

komgebieden, waarin de landschappelijke gradiënt van droog naar nat

herkenbaar wordt gemaakt.

Versterk herkenbaarheid van de kommen: Transformatie
In het deelgebied bevinden zich een aantal kleine komgebieden, zoals kom 

de Steendert. Door hun omvang en oprukkend atypisch grondgebruik, 

zoals verstedelijking en boom- en fruitteelt, zijn deze kommen niet meer 

goed herkenbaar.

Voor deze kleine kommen kan een bewuste keuze gemaakt worden om ze 

te laten transformeren tot een nieuw eigentijds kommenlandschap, waar 

functies als verstedelijking en/of boom- en fruitteelt een plek vinden: 

• Het karakteristieke verkavelingspatroon vormt de basis voor nieuwe

ontwikkelingen;

• Historische landschapsstructuren, zoals kaden en weteringen blijven

behouden en worden versterkt. Ook krijgen ze een nieuwe betekenis

als waterbergingsgebied, ecologische of recreatieve structuur;

• Het grondgebruik volgt de natuurlijke omstandigheden. Droge

functies zoals bebouwing en boom-  fruitteelt op de hogere delen van

de kom. Natte functies zoals waterberging, natuur in de laagste delen.

Eventueel adaptief bouwen in de natste delen;

• Versterken van het recreatief netwerk door de kom.
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(Her)ontwikkeling agrarische erven
Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals functieverandering of 

uitbreiding, is dat er wordt voortgebouwd op de specifieke karakteristie-

ken van de verschillende (historische) erven, zoals in dit deelgebied de 

Betuwse T-boerderij. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt in drie 

schaalniveaus: 

Landschap

Bestaande, uit te breiden en nieuwe erven dienen zich te voegen naar 

de historisch gegroeide erfstructuur langs de wegen; straatvorming van 

aaneengesloten linten van erven moet worden voorkomen. 

Erven liggen van oudsher verankerd in het landschap doormiddel van 

beplantingen, wegen en paden, inclusief de open ruimtes tussen deze 

elementen. Nieuwe ontwikkelingen op en rondom het erf worden gecom-

bineerd met het ontwikkelen van passende landschappelijke structuren 

zoals lanen, houtwallen, boomgaarden en voetpaden.

Erf

Gebouwen en beplanting vormen een samenhangend ensemble, één erf 

met een agrarische structuur. Nieuwe gebouwen dienen te passen binnen 

de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van het erf. Het erf is aan 

alle zijden voorzien van een passende erfbeplanting met een onderscheid 

tussen de voor- en achterkant van het erf.

Gebouw

De gebouwen (hoofdboerderij, bijgebouwen, stallen en schuren) vormen 

qua architectuur en materiaalgebruik een eenheid met een agrarisch 

karakter. Er bestaat een afleesbare hiërarchie tussen de gebouwen; de 

bijgebouwen, stallen en schuren zijn in vorm, kleurgebruik en materiaal 

ondergeschikt aan de (historische) hoofdboerderij.

Voor meer inspiratie en informatie: 

Leren van Lochem; 

Voorbeeldenboek Berg en Dal;

Landschap op de kaart, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.



Den Haag

1e Sweelinckstraat 30

2517 GD  Den Haag

T 070 3554407

denhaag@bsla.nl

Middelburg

Oude Vlissingseweg 1

4336 AA  Middelburg

T 0118 592288

middelburg@bsla.nl

Maarn

Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis

Amersfoortseweg 38

3951 LC  Maarn

T 0118 592288

boschslabbers.nl 
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