


Agenda bewonersavond

19.30 Opening, wethouder J de Groot van Giessenlanden

19.40 Toelichting op ILK, Brons en partners Ellen Wilms

20.10 Vragen

20.30 - - Pauze - -

20.45 Uitslag fotowedstrijd

21.00      Reacties op ILK

21.30 Toelichting vervolg ILK en afronding avond



- een praktisch en uitvoeringsgericht instrument (toetsingskader) 

- toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen 

- een laagdrempelig uitvoeringsprogramma voor initiatieven die een 
bijdrage leveren aan het toekomstige streefbeeld.

Ruimtelijke kwaliteit in een vitaal landschap is het 
uitgangspunt!

Doelstelling



Plangebied



Relatie met 
bestemmingsplannen buitengebied

• Bestemmingsplannen buitengebied geven
functies aan

• Integraal landschapskader geeft
landschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden
aan en inspirerende streefbeelden



Opbouw landschapskader

Analyse kwaliteiten
– Historie
– Landschap
– Natuur

Visie thema’s
– Overgang kernen – buitengebied
– Bebouwingslinten en tiendwegen
– Gebiedseigen beplanting
– Ontwikkelingen op erven
– Recreatief medegebruik
– Paard en landschap
– Nieuwe landgoederen

Uitvoeringsprogramma



Bodem



Historische ontwikkeling

- Verstedelijking kernen en linten

- Geringe veranderingen
landschap

- Kavelstructuur en slotenpatroon
bewaard gebleven

- Grote doorsnijdingen
infrastructuur

10de eeuw 16de eeuw 18de eeuw

1900 Heden



Cultuurhistorische kwaliteiten





Landschappelijke kwaliteiten





Natuurlijke kwaliteiten

- Natuurwaarden 
concentreren zich 
buitendijks

- Grote 
natuurwaarden 
langs Diefdijk

- Natuurwaarden 
gerelateerd aan 
nat milieu

- Polders van 
belang voor 
weidevogels

- Kleine 
natuurwaarden 
binnen de 
verkaveling





Landschapsvisie







Visie op deelgebieden



Visie Lekzone

• Behouden afwisseling natuurlijk en cultuurhistorisch landschap
• Behouden half dicht karakter
• Behouden royale erven
• Versterken recreatieve paden
• Versterken binding kernen met de Lek
• Landschappelijke randvoorwaarden stellen dijkverzwaring Lek



Visie Alblasserwaard

Polders Ameide, Middelbroek en Noordzijde Omgeving Giessen

• Behouden en versterken veenweidelandschap
• Behouden Giessen en stroomrug
• Behouden verhoogde ligging op donken
• Behouden en aanvullen kenmerkende beplanting op bestaande patronen
• Behouden open ruimtes in en tussen de bebouwingslinten
• Behouden openbare en natuurlijke oevers langs de Giessen
• A27 en Betuwelijn beter inpassen
• Groene ruggengraat nader ontwerpen
• Versterken recreatieve voorzieningen



Visie op thema’s



• Algemene visie met aanbevelingen voor ruimtelijke kwaliteit van de 
bebouwingsranden

• Aandachtspunten per kern

• Visie en aanbevelingen per type overgang



Algemene aanbevelingen voor ruimtelijke kwaliteit bebouwingsranden

Houd het dorpsillouet herkenbaar, behoud 
zichtlijnen op de kerk

Houd rekening met de beleving vanaf de weg

Bebouwing sluit aan op patroon landschap

Hoofdmassa volgt verkaveling

Ruimte voor groen

Samenspel tussen bebouwing en beplanting

Streekeigen beplanting

Kies voor een sober kleurgebruik

Rommelige overgangen vragen om herinrichting



Ontwerp van de gebouwen
• Zichtbaar en herkenbaar
• Goede architectuur
• Grote wanden geleden

Grootschalige beplanting
• Maat van beplanting past   
bij schaal gebouwen

Totaal ontwerp
• Goed inrichtingsplan
• Beeldkwaliteit bebouwing
en beplanting





Linten



Dijklinten
Lek, Linge en Diefdijk



Voorbeeld polderlint

- Doorzichten
- zijde met water en veel
bruggen

Overboeicop, Hei- en Boeicop, 
Leerbroek, Achterdijk, Weverwijk
en Lakerveld



Polderlinten
Vijfheerenlanden en Alblasserwaard



Bebouwingslint Giessen



Ruilverkavelingslinten



Agrarische ontwikkelingen op erven

Erfopbouw

• Sluit aan bij oorspronkelijke opbouw 
• Voorkom verrommeling
• Gebruik streekeigen beplanting



Schaalvergroting
• Nieuwe stallen en schuren dienen te passen in de 

structuur van het landschap en het bebouwingslint. 

• Nieuwe schuren dienen ruimtelijk aan te sluiten bij de 
aanwezige bebouwing

• Schuin dak, bakstenen, sobere kleuren

• Grote stallen hoeven niet weggestopt te worden achter 
beplanting. Dit vraagt wel om een juiste architectuur

• Het is wenselijk grote wanden te geleden

• De maat van de beplanting dient te passen bij de schaal 
van de gebouwen en het landschap



VAB s en Verbreding 
• Hergebruik van bebouwing is 

mogelijk

• Geen verkeersaantrekkende
werking

• Verbreding mits erfopbouw dit
toelaat

• Zoveel mogelijk op achtererf

• Parkeren goed inpassen

Nieuwe bebouwing

• bij uitzondering toestaan, bijv. 
herbouw of ruimte voor ruimte



• Belangrijk is de beleving van de paardenbak vanaf de 
weg  

• De paardenbak vormt een geheel met het erf

• Plaats de paardenbak achterop het erf, bij onvoldoende 
ruimte naast het erf. Houdt het erf compact. 

• Maak gebruik van streekeigen beplanting

• Paardenbakken liggen in de lengterichting van de kavel





Behoud, herstel en versterking van gebiedseigen 
landschapselementen.

Alblasserwaard
- lijnvormige beplantingen van knotwilgen  

Vijfheerenlanden
- diverse blokvormige beplantingen 











• Benutten 
landschappelijke 
potenties 

• Rol voor agrariers

• Landschappelijke
inpassing vereist

• Netwerk van 
paden

• Kleinschalige
watersport





• Bijdragen aan gewenste landschapsontwikkeling

• Aaneenschakelen natuur

• Functie voor recreatief medegebruik

• Nieuwe bebouwing in linten

• Geen belemmering agrarische bedrijven





Lek landgoed
Linge landgoed

Inspiratiebeelden nieuwe landgoederen

`Alblasser´ landgoed `Vijfheeren´ landgoed





Merwedekanaal
• sterke uitstraling behouden
• behouden karakteristieke populieren

Spoorlijn
• ten westen van Arkel afscherming spoorlijn in 

combinatie met bedrijventerrein

Betuweroute
• goede groene inpassing wenselijk
• ontwerp groen in relatie met landschap per deel 



Merwedekanaal
• sterke uitstraling behouden
• behouden karakteristieke populieren

A27
• weg zo min mogelijk accentueren
• inpassen door herstel kavelgrensbeplanting in landschap

Spoorlijn
• ten westen van Arkel afscherming spoorlijn icm
bedrijventerrein

Betuweroute
• goede groene inpassing wenselijk
• ontwerp groen in relatie met landschap per deel 

Lokale wegen

A27 
• weg zo min mogelijk accentueren, ook bij 

toekomstige  geluidsweringen
• inpassen door herstel kavelgrensbeplanting





Uitvoeringsplan

• Vaststelling visie en uitvoeringsplan

• Visie gebruiken als toetsingskader en streefbeeld,       
integrale toetsing rood en groen

• Voortzetten samenwerking

• Landschapscoördinator

• Laagdrempelig uitvoeringsplan



Uitvoeringsprojecten met prioriteit

B1  Groene bebouwingslinten

B2  Versterken van boomgaarden

E1   Behouden en herstellen oorspronkelijke
erfindeling met streekeigen beplanting

G2   Oplossing zoeken voor afvoer van snoeihout

P1   Inpassing voorzieningen paarden in landschap

R1   Uitbreiden van wandelmogelijkheden



Pauze



Muisbroekseweg met zicht op molen aan Schelluinse Vliet



Midden in de polder aan de Nolweg, Schelluinen
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