Landschapsvisie De Danenberg

Definitief

N
H

H+N+S Landschapsar

Laan van Chartroise 168

Postbus 10156, 3505 AC

S

Telefoon (030) 244 57 5
Telefax (030) 244 66 77

Landschapsvisie De Danenberg

Definitief

Een studierapport in opdracht van:
Betuws Bedrijvenpark B.V.
Utrecht, januari 2009

N
H

H+N+S Landschapsarchitecten
Laan van Chartroise 168
Postbus 10156, 3505 AC Utrecht

S

Telefoon (030) 244 57 57
Telefax (030) 244 66 77

Inhoud

1 Inleiding

1.1 Algemeen		
1.2 Achtergrond		
1.3	Doel			
1.4 Verantwoording		

2

	Landschappelijke waarden en betekenis van het gebied		

07
07
08
09

11

2.1 Inleiding		
2.2	Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 		
2.3 Autonome, grootschalige ontwikkelingen 		
2.4	Recreatieve betekenis 		
2.5	Ecologische betekenis 		
2.6	Geplande ontwikkelingen 		

20

	Kansen en aanbevelingen		

21

3

4

4

11
11
16
18
18

3.1 Inleiding		 21
3.2	Kansen en aanbevelingen 		 21

	visie op de ontwikkeling van het landschap van de danenberg

H + N + S '08

07

4.1	Kern van de visie		
4.2	Lange landschappelijke lijnen		
4.3	Kleinschalige landschappelijke bouwstenen		
4.4	Grootschalige landschappelijke bouwstenen		
4.5	Bufferzone Oosterhoutse straat 		
4.6	Behoud van beschermde soorten 		

25
25
28
38
44
46
48

5 Landschapsversterkende maatregelen		
5.1 Inleiding		
5.2	Rietgraaf, Oosterhoutsestraat en Waaldijk 		
5.3	Kleinschalige landschappelijke bouwstenen 		
5.4 Voorbeelduitwerkingen 		

53
53
54
62
68

Bronnen			

77

	Colofon			

79

5
H + N + S '08

Betuws Bedrijvenpark

De Danenberg

Plangebied De Danenberg en Betuws Bedrijvenpark
(Topkaart 2005, nog zonder Betuweroute)
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1 inleiding

1.1 Algemeen

1.2 Achtergrond

In de komende jaren staan er in het kader
van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen in het
oostelijke deel van de Betuwe veel veranderingen op stapel. Zo zullen, onder de noemers ‘Waalsprong’ en ‘Regiopark Lingezegen’
tegenover Nijmegen op grote schaal woningbouwprojecten worden gerealiseerd, worden
er bedrijventerreinen aangelegd en worden
ook nieuwe parken en nieuwe infrastructuur ontwikkeld. Deze ontwikkelingen gaan
niet aan de gemeente Overbetuwe voorbij.
Ook hier worden nieuwe woonwijken en
bedrijventerreinen aangelegd. Maar delen
van het gebied zullen ook hun plattelandskarakter behouden. Eén van die delen is het
gebied dat wij hieronder aanduiden als ‘De
Danenberg’, genoemd naar een monumentale boerderij die in dit gebied ligt. Het gaat
om het gebied dat wordt begrensd door de
kernen van Oosterhout en Slijk-Ewijk, de A15
en de Waalbandijk.

Al enkele jaren voeren de gemeente Overbetuwe, marktpartijen en de milieuorganisaties
gesprekken over de mogelijke ontwikkelingen
in het gebied tussen de dorpskernen Oosterhout en Slijk-Ewijk, de Waalbandijk en de
rijksweg A15.
In 2006 hebben deze gesprekken geleid tot
een intentieovereenkomst tussen de gemeente Overbetuwe en Betuwe Bedrijvenpark B.V.
en een convenant tussen Betuwe Bedrijvenpark B.V. en de milieugroeperingen. Daarbij is
onder meer afgesproken dat:
• er ten noorden van de kern Oosterhout,
ten westen van de Griftdijk-Noord en ten
zuiden van de A15 een regionaal bedrijvenpark zal worden ontwikkeld (Betuws
Bedrijvenpark);
• tegelijkertijd een landschapsvisie zal worden
opgezet voor het naastliggende gebied De
Danenberg.

De realisatie van de landschapsvisie voor de
Danenberg is een wederzijds verbindend onderdeel van de intentieovereenkomst tussen
de gemeente Overbetuwe en Betuwe Bedrijvenpark B.V. Het bedrijvenpark zal alleen
worden gerealiseerd wanneer de realisatie
van de uitvoering van de landschapsvisie De
Danenberg financieel kan worden gegarandeerd. Andersom geldt dat de Landschapsvisie alleen zal worden uitgevoerd als het
Betuws Bedrijvenpark via een wijziging van
het bestemmingsplan mogelijk is gemaakt.
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1.3 Doel
Het doel van de onderhavige notitie is om de
gewenste landschapsvisie voor De Danenberg in te vullen. Voor de landschapsvisie zijn
de volgende kwalitatieve eisen gehanteerd.
Deze zijn gebaseerd op het convenant met
de milieuorganisaties en de intentieovereenkomst met de gemeente:
• de visie dient de landschappelijke onderlegger te zijn voor een serieuze landschappelijke impuls in het gebied;
• de visie moet elementen bevatten die een
verdere verstedelijking vanuit de Waalsprong in westwaartse richting tegengaan;
• de visie en de groene buffer tussen het
Betuws Bedrijvenpark en de bebouwing
van Oosterhout moeten op elkaar aansluiten en bovendien het bedrijvenpark op
een landschappelijk aantrekkelijke manier
inpassen;
• de uitvoering moet financieel gegarandeerd
zijn.
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Samenvatting van de afspraken in de intentieovereenkomst van de
gemeente en het Betuws Bedrijvenpark B.V. en in het Convenant met
de milieuorganisaties.
1. Het bedrijventerrein wordt landschappelijk ingepast. Behalve de directe inpassing wordt een
groter gebied ten zuiden van de A15 ter hand genomen als compensatie voor de functiewijziging van het gebied naar bedrijventerrein;
2. De ontwikkeling van het bedrijvenpark en van de landschapsvisie dienen gelijk op te lopen;
3. De ontwikkeling van het Betuws Bedrijvenpark is alleen mogelijk indien er sluitende financiële afspraken over de uitvoering van de landschapsvisie bestaan;
4. Voorwaarde voor de landschappelijke impuls is dat er een onherroepelijk bestemmingsplan
voor het bedrijvenpark komt;
5. Een fasering van de realisatie is mogelijk;
6. Uitgangspunt is de bestaande landschapsstructuur als afspiegeling van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. De te behouden kwaliteiten betreffen de openheid van het gebied, de
karakteristieke dorpsgezichten van Slijk-Ewijk en Oosterhout, de cultuurhistorie en de landelijke sfeer;
7. De landschapsvisie dient de mogelijkheden voor wandelen en fietsen te vergroten en de
kleinschaligheid van het landschap te versterken;
8. De ontwikkeling van landgoederen binnen de Danenberg is mogelijk;
9. Voor de landschapsvisie geldt het kwaliteits- en ambitieniveau van de Landschapsvisie Loenen;
10. Het kostenniveau per hectare van de Landschapsvisie De Danenberg is gelijk aan die van
de Landschapsvisie Loenen, waarbij de convenantpartijen er vanuit gaan dat de helft van de
kosten wordt gesubsidieerd door overheid en derden
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1.4 Verantwoording
Deze visie is tot stand gekomen onder regie
van de ontwikkelaar van het Betuws Bedrijvenpark en de gemeente Overbetuwe (de
contractpartijen volgens de intentieovereenkomst). De visie is opgesteld door het bureau
voor landschapsarchitectuur H+N+S en het
adviesbureau ARCADIS.
Over deze landschapsvisie is met verschillende partijen overlegd. De visie is besproken
met een Overlegplatform van bewoners
en organisaties die de belangen van het
gebied vertegenwoordigen. Ook met de
diverse milieuorganisaties1 en de gemeente
Overbetuwe zijn de plannen meer dan eens
besproken. Tevens heeft een informatieve
bijeenkomst over de eerste ruwe ideeën
plaatsgevonden waarvoor ook een aantal
grotere grondeigenaren in het gebied was
uitgenodigd. De inbreng van al deze personen
en organisaties hebben wij zo goed mogelijk
in de visie ingepast.

1

Gelderse Milieufederatie, Vereniging Milieudefensie, Stichting tot Behoud Open Betuwe en Stichting De Groene Long.
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Komgebieden

Oeverwallen

Uiterwaarden
De Drie Landschapstypen
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2 Landschappelijke waarden en
betekenis van het gebied

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven wij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
van het plangebied. Deze kwaliteiten zijn
voornamelijk terug te leiden tot de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Deze
ontstaansgeschiedenis is eerder beschreven in
de notitie Landschapsanalyse Betuws Bedrijvenpark. Daarna lichten wij de nieuwere,
meer autonome ontwikkelingen in het gebied
kort toe, gevolgd door de recreatieve en
ecologische betekenis van de huidige situatie.
Tot slot benoemen wij de geplande ontwikkelingen.

2.2 Landschappelijke
en cultuurhistorische
kwaliteiten
In het plangebied zijn de drie verschillende
landschapstypen, die voorkomen in het
rivierengebied, nog duidelijk herkenbaar:
het oeverwallen-, het uiterwaarden- en het
komgrondenlandschap. Het grootste deel
van De Danenberg is te typeren als een
oeverwallenlandschap. Maar door de hoge
Waaldijk aan de zuidzijde met het zicht op de
rivier en de grotere openheid en schaal aan
de noordzijde zijn ook het uiterwaardenlandschap en het komgrondenlandschap duidelijk
aanwezig. Het onderscheid tussen oeverwallen en komgebieden is in de loop van de tijd
kleiner geworden, maar door het uitblijven
van grootschalige ontwikkelingen in het plangebied zelf nog steeds zichtbaar.
Oeverwallen
De oeverwallen ontstonden op de oevers
van de rivieren (stroomgeulen) waarop de
grovere zand- en kiezeldeeltjes bezonken.
Gebundelde oeverwallen vormden zich langzamerhand tot stroomruggen, die herkenbaar

zijn als langgerekte hoger gelegen zones in
het landschap. Door de hogere, relatief veilige
ligging vormden de oeverwallen de eerste
bewoningsplaatsen in het rivierengebied.
Het oeverwallenlandschap kenmerkt zich
van oorsprong door kleinschaligheid en
afwisseling en heeft door kleinschalige
beplantingselementen het karakter van een
coulisselandschap. Boomgaarden, akkers en
weilanden wisselen elkaar af. Langs de dijk zijn
hier en daar landgoederen en buitenplaatsen
gelegen. In de omgeving van het plangebied
zijn dit Huis Oosterhout aan de oostzijde
en Landgoed Loenen aan de westzijde. Ze
zijn herkenbaar in de omgeving aan hun
boscomplexen en lanen. De bebouwingsconcentraties in het plangebied zijn Oosterhout
en Slijk-Ewijk, beide ontstaan in de vroege
Middeleeuwen op een stroomrug in het
oeverwallenlandschap. De oude dorpskernen
bestaan uit bebouwingslinten, haaks op de
dijk. Ze kennen een kleinschalige opbouw
met verspreid liggende boerderijen en woningen. Naast deze bebouwingsconcentraties ligt
de bebouwing verspreid langs de dijk en langs
wegen. De Oosterhoutstestraat is hiervan het
belangrijkste voorbeeld. Oudere boerderijen
liggen vaak op verhogingen, beschermd tegen
11
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overstromingen, zoals de Gasthuisbouwing.
De Waaldijk en de Griftdijk zijn van oudsher
de belangrijkste structurerende lijnen in het
overigens onregelmatige en kleinschalige
verkavelingpatroon. De Rietgraaf, een oorspronkelijke stroomgeul, is een doorgaande
waterloop die de ‘achterkant’ van het landschap vormt.
In de loop van de tijd is dit beeld, vooral na
de 2e Wereldoorlog, aangetast. Veel hoogstamboomgaarden zijn vervangen door
laagstamboomgaarden en boomkwekerijen,
er heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden met schaalvergroting en minder grillige percelen tot gevolg en veel heggen op
perceelsscheidingen zijn opgeruimd. Het
relatief dichte coulisselandschap is hierdoor
opener en grootschaliger geworden, maar is
nog steeds herkenbaar. In deze periode is ook
de Rietgraaf op sommige plaatsen gedempt,
waardoor slechts delen van de oude Rietgraaf
behouden zijn gebleven. In Oosterhout zijn
de bebouwingslinten aan elkaar gegroeid en
verdicht, terwijl Slijk-Ewijk het oorspronkelijke karakter grotendeels heeft behouden en
prachtig ligt ingebed in het omringende landschap. Alleen de inrichting van de dorpsstraat
en een enkel nieuwbouwwijkje sluiten niet
meer aan bij het oorspronkelijke beeld.
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Kasteel Loenen
Gasthuisbebouwing
Slijk-Ewijk
Waaldijk
boomgaarden gekoppeld
aan bebouwing
bospercelen
laanbeplanting (linten)
heggen als perceelsscheiding

Danenberg
Oosterhout
Rietgraaf
Huis Oosterhout
Griftdijk

plangebied
Lent

Rond 1850: kleinschalig coulisselandschap
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Komgebieden
De komgebieden zijn de van oudsher laaggelegen en natte gebieden die overstromingsgevoelig zijn en zich vóór de bedijkingen
kenmerkten als ontoegankelijke moerasgebieden. Bij hoog water en onder rustige
omstandigheden zetten zich hier de kleinste
riviersedimenten af, zoals de kleinste kleideeltjes. Ook na de bedijkingen werd er lange tijd
niet gewoond en waren de gronden vooral
in gebruik als hooi- en weiland. Het landschap van de komgronden is van oorsprong
open en grootschalig, met een regelmatig
verkavelingpatroon en een stelsel van rechte
weteringen.
Na de 2e Wereldoorlog maakt een ruilverkaveling de komgebieden geschikt voor
intensiever gebruik en worden wegen en
boerderijen aangelegd. Dit gaat enigszins
ten koste van de typerende openheid, maar
grootschalige verstedelijking is in het gebied
De Danenberg uitgebleven. In het plangebied, tussen de Rietgraaf en de A15, ligt een
bescheiden deel van een klein komgebied.
Het kan overigens beter getypeerd worden
als een overgangsgebied tussen oeverwallenen komgrondenlandschap, omdat er sprake
is van een geleidelijke overgang van een
relatief dicht en kleinschalig landschap langs
de Waaldijk naar een opener en lager gelegen
landschap tussen Rietgraaf en de A15.
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Uiterwaarden
Tussen de 12e en 14e eeuw zijn de uiterwaarden langs de rivier gevormd, een stelsel
van kaden en dijken leidden de Waal vervolgens in een vast stroompatroon. Tussen de
dijken heeft de rivier meerdere keren zijn
loop verlegd. Doordat het stroomprofiel vaak
veranderde, ontstonden nieuwe geulen en
strangen.
Nog steeds is in het uiterwaardengebied de
dynamiek van de rivier bepalend. De graslanden overstromen in de winter en worden
alleen in de zomer als weiland gebruikt.
Het beeld wordt bepaald door weilanden
met zomerkades, (restanten) van oude
stroomgeulen (strangen) en kolken die zijn
achtergebleven na vroegere dijkdoorbraken. Incidenteel was er een pad vanaf de
dijk naar de rivier dat toegang gaf tot een
veerverbinding naar de overkant. Inmiddels
zijn deze veerverbindingen en de meeste
paden verdwenen. In de loop van de tijd zijn
enkele diepe plassen ontstaan door zand- en
grindwinning. Het uiterwaardengebied had en
heeft, door het onveranderde gebruik, een
open karakter dat prachtige zichten biedt
vanaf de dijk.
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Uiterwaardengebied

15
H + N + S '08

L

A

N

D

S

C

H

2.3 Autonome, grootschalige ontwikkelingen
Veel grootschalige, vooral infrastructurele,
ontwikkelingen zijn aangelegd zonder rekening te houden met de bodemkundige
ondergrond en de bijbehorende landschappelijke structuren. Hierdoor worden de landschappelijke eenheden in meer of mindere
mate doorsneden. In de directe omgeving van
het plangebied zijn dit de A15 / Betuweroute
aan de noordzijde en de A50 en de A325 aan
de west- respectievelijk de oostzijde. Ook de
spoorlijnen, Arnhem-Nijmegen en Tiel-Elst,
snijden dwars door het landschap van de
Betuwe. Een netwerk van hoogspanningsleidingen drukt eveneens een zwaar stempel
op het landschap. In het plangebied loopt
er een hoogspanningsleiding tussen de A15
en Oosterhout. Naast deze infrastructurele
ingrepen is een aantal ruimtelijke ontwikkelingen te benoemen, die qua schaal en sfeer
evenmin aansluiten op de landschappelijke
ondergrond. Een grote zandwinplas aan de
noord-westzijde (Strandpark Slijk-Ewijk) net
buiten het plangebied, kassencomplexen aan
de westkant van Oosterhout en de Waalsprong, een in ontwikkeling zijnde VINEX
locatie al suitbreiding van Nijmegen. Behalve
de kassen en de hoogspanningsleiding zijn
deze ontwikkelingen echter net buiten het
plangebied gebleven. De veranderingen in
16
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A15 en Betuweroute

het gebied van De Danenberg zijn relatief
bescheiden gebleven.
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LEGENDA

Waaldijk

laagstamboomgaard/boomkwekerij

spoorlijn
opgaand bos
snelweg

Grift

bedrijventerrein de Grift

hoogspanningsleiding

bebouwd terrein

kas

Huidige situatie: grootschalige ontwikkelingen

zandwinplas
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2.4 Recreatieve
betekenis

2.5 Ecologische
betekenis

Het aantrekkelijke en afwisselende landschap
van het plangebied en de directe omgeving
geven nog steeds een goede indruk van het
oorspronkelijke oeverwallenlandschap. Het
plangebied is dan ook opgenomen in een
wandel- en fietsnetwerk dwars door de
Betuwe. Buiten deze doorgaande routes is de
toegankelijkheid voor langzaam verkeer in het
plangebied zelf echter beperkt. Het Strandpark Slijk-Ewijk, net buiten het plangebied,
vormt een belangrijke recreatieve voorziening
voor de omgeving.

De ecologische betekenis van het gebied De
Danenberg is beperkt. Uit recent uitgevoerd
flora- en faunaonderzoek blijkt dat in de
watergangen in het gebied drie minder algemene en beschermde vissoorten voorkomen:
de bittervoorn, het bermpje en de kleine
modderkruiper. Het kleinschalig ingerichte
deel van het gebied en de boomgaarden
zijn het leefgebied van drie vogelsoorten die
op de ‘rode lijst’ van zeldzame of bedreigde
soorten voorkomen: de steenuil, de ransuil en
de grote bonte specht. Voor het overige gaat
het in De Danenberg om meer algemene
soorten, die kenmerkend zijn voor agrarisch
of stedelijk gebied.
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LEGENDA
Recreatie-landschap: boomgaarden

Recreatie-landschap: Knooppuntennetwerk fietsen

Recreatie-landschap: Agrarisch

Recreatie-landschap: Recreatiestrand

Recreatie-landschap: Wandelen
in de uiterwaarden

Recreatie-landschap: Natuur

Recreatie-landschap:Verhalen uit
de WO 2

Recreatie-landschap: Golfterrein

Recreatie-landschap: Landgoederen
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struinnatuur

struinnatuur
Betuws Oorlogsmuseum The island

struinnatuur

boomgaarden op stroomruggenlandschap

Golfbaan Welderen

Landgoed Hemmen

open komgronden

Thermen de Lingetuin

wandel-evenementen
1e dag wandelvierdaagse
Gezinsavondvierdaagse
Pinksterwandeltocht

Strandpark Slijk-Ewijk

Landgoed Loenen

struinnatuur

LAW 6-2 ‘Lingepad’
Landgoed Oosterhout

struinnatuur

Recreatiekaart
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2.6 Geplande
ontwikkelingen
Veel ingrijpender dan de gerealiseerde
autonome ontwikkelingen is een aantal
geplande ontwikkelingen, die qua schaal
eerder genoemde ingrepen naar de kroon
steken en die bovendien wél binnen het
plangebied vallen. De belangrijkste ontwikkeling en aanleiding voor het opstellen van deze
landschapsvisie is de realisatie van het Betuws
Bedrijvenpark (BBP) in de noord-oosthoek
van het gebied. Het stedenbouwkundig
plan voor het bedrijventerrein (netto 85 ha.
uitgeefbaar terrein) wordt tegelijkertijd en in
samenhang opgesteld met deze Landschapsvisie.
Aan de oostzijde van de Griftdijk ligt het bestaande bedrijventerrein De Grift. Dit terrein
zal een uitbreiding krijgen, onder andere in de
richting van de A15. Op Nijmeegs grondgebied in de zone tussen de A15 en De Grift
zullen circa vijf windmolens worden geplaatst.
De gemeente Overbetuwe onderzoekt in
opdracht van de provincie of deze lijnopstelling verder uitgebreid kan worden op het
grondgebied van de gemeente, in de zone
tussen het BBP en de A15. De zoekzone voor
de plaatsing van de windmolens loopt tot aan
de Tielsestraat. Voor de A15 zelf, tussen het
knooppunt Valburg en de aansluiting op de
A12, wordt momenteel in opdracht van de
Stadsregio een visie opgesteld door Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten. Hierin
wordt een goede tracering en inpassing
20
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Geplande ontwikkelingen

beoogd van dit grotendeels nieuwe weggedeelte. In de zone tussen A15 en de Betuweroute op het grondgebied van de gemeente
Overbetuwe is een groencompensatie van
27ha voorzien (realisatie 2008-2009), in het
kader van de aanleg van deze nieuwe goederenspoorlijn. Tevens is er een nieuwe gasleiding geprojecteerd in het plangebied. Deze
loopt van noord naar zuid net ten westen van
het Betuws Bedrijvenpark.
Op iets grotere afstand, maar niettemin van

belang, is de ontwikkeling van de Waalsprong,
de grote uitbreidingslocatie van Nijmegen
op de noordoever van de Waal. De landschapszone van de Waalsprong vormt een
belangrijke groene geleding van de woonwijken en maakt aan de oostzijde een koppeling
met het toekomstige park Lingezegen. Park
Lingezegen wordt aangelegd tussen Arnhem
zuid en de Waalsprong onder andere om
te voorzien in een groeiende behoefte aan
recreatief groen.
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3 Kansen en aanbevelingen

3.1 Inleiding
Op basis van de in het vorige hoofdstuk en in
de Landschapsanalyse beschreven kwaliteiten
en geplande ontwikkelingen bespreken wij de
kansen en aanbevelingen voor het gebied De
Danenberg. Deze kansen en aanbevelingen
vormen het startpunt voor de – hierna te
beschrijven – Landschapsvisie voor dit gebied.

3.2 Kansen en
aanbevelingen
Uitgaande van de analyse van het bestaande
landschap liggen er in De Danenberg de
volgende verbetermogelijkheden:
• De leesbaarheid en de herkenbaarheid van
de verschillende landschapstypen kan worden verbeterd door het coulisselandschap
sterker aan te zetten. Dat kan door extra
kleinschalige beplantingselementen en
waterlopen. De kenmerkende doorzichten
vanaf de Waaldijk moeten dan behouden
blijven;
• De landschappelijke linten van de Rietgraaf
en de Oosterhoutsestraat kunnen worden versterkt tot duidelijker herkenbare,
structurerende lijnen. Hierdoor kunnen
ze, samen met Waaldijk en de A15, een
robuust raamwerk vormen, dat voor landschappelijke verankering in de omgeving
zorgt;
• Het bestaande landschap kan beter
worden ontsloten voor de direct omwonenden en de bewoners van de bestaande
en nieuwe woonkernen in de omgeving. In
aansluiting op het Landgoed Loenen en het
Park Lingezegen vormt het landschap van

De Danenberg een prachtige schakel op
steenworp afstand van de Waalsprong en
Oosterhout. Er liggen mogelijkheden voor
een recreatief netwerk dat aansluit op de
bestaande netwerken in de omgeving
• Oosterhout zou als zelfstandige kern
behouden moeten blijven. Er moet dus
afstand blijven tussen Oosterhout en het
Betuws Bedrijvenpark. De landschappelijke
bufferzone leent zich er voor om het oorspronkelijke coulisselandschap te versterken.
• Ook Slijk-Ewijk zou als zeer kenmerkend
dorpje uit de Betuwe behouden moeten
blijven. Uitbreiding ten behoeve van woningbouw is hoogstens op zeer bescheiden
schaal wenselijk en alleen als grote meerwaarde bereikt kan worden. Gekoppeld
aan dit project zou de Dorpsstraat meer
van haar oorspronkelijke karakter terug
kunnen krijgen.
• De kwaliteit van het gebied neemt als
geheel toe als de landschappelijke inrichting wordt naadloos aansluit op de reeds
ontwikkelde landschapsvisie voor Loenen
en het Strandpark Slijk-Ewijk.
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In de landschapsanalyse is de aanbeveling gedaan de oude stroomgeulen van de
Rietgraaf en langs de Oosterhoutsestraat
te herstellen en zichtbaar te maken in het
landschap. Voor de Rietgraaf is dit verwerkt
in deze landschapsvisie. De oude stroomgeul langs de Oosterhoutsestraat is echter
alleen nog gedeeltelijk als smalle waterloop
aanwezig. Hier wordt het smalle profiel van
de Oosterhoutsestraat begrensd door vele
particuliere kavels met tuinen en woningen.
In deze landschapsvisie is er nu voor gekozen
om voor de Oosterhoutsestraat in te zetten
op verbreding van het profiel ten behoeve
van boombeplanting en niet op het zichtbaar
maken van de oude stroomgeul.

Kleinschalige beplantingselementen
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Loenen

Park
Lingezegen

Doorzichten vanaf de Waaldijk

Lange lijn: Waaldijk

Lange lijn: Dorpslint

Kleinschalig Mozaieklandschap

Lange lijn: Rietgraaf
Kansenkaart

Lange landschappelijke lijnen

Zoekzone grootschalige landschappelijke bouwstenen

Fijnmazig landschappelijk netwerk

Buffer Oosterhoutsestraat
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4 Visie op de ontwikkelingen van het
landschap van DE Danenberg

In dit hoofdstuk beschrijven we de visie
allereerst compact in ‘kern van de visie’. De
belangrijkste ingrepen worden in de paragrafen daarna beschreven en we eindigen met
een korte beschrijving van de manier waarop
we in de landschapsvisie zijn omgegaan met
de ecologische kwaliteiten.

4.1 Kern van de visie
Het landschap van De Danenberg is een
mooi, aantrekkelijk en afwisselend landschap,
maar het is te kwetsbaar om grootschalige
nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen. Het evenwicht tussen de kleinschalige
afwisseling van boomgaarden, weilanden,
akkers, dorpjes en bosrijke buitenplaatsen en
anderzijds de verre doorzichten en openheid
in het gebied is zeer wankel. Daarbij komt dat
het landschap is in de loop van de tijd door
ruilverkavelingen grootschaliger is geworden. Het gebied is slecht toegankelijk voor
recreanten, zowel de eigen bewoners van het

gebied als de omwonende dorps- en stadsbewoners. Het is de wens om de landschappelijke kenmerken zoveel mogelijk te versterken
en ingrepen zo robuust te laten zijn dat het
‘nieuwe’ landschap het nieuwe bedrijvenpark
in zich kan opnemen.
In deze landschapsvisie zetten wij in op het
versterken van aanwezige landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten en het zichtbaarder maken van de onderliggende landschappelijke kenmerken. Dat doen wij door
vooral het structurerende effect van lange
landschappelijke lijnen te benutten en door
het onderliggende fijnmazige netwerk van
beplantingselementen, paden en waterlopen
te versterken. De lange lijnen en het fijnmazige netwerk vloeien voort uit de historische
structuur en het agrarische gebruik. Maar ze
zijn beide vermoedelijk onvoldoende ‘sterk’
om de verdere verstedelijking op termijn
tegen te kunnen houden. Om die reden zijn
in de landschapsvisie een aantal grootschalige
landschappelijke bouwstenen benoemd, die

wel voor de gevraagde robuustheid kunnen
zorgen. Het gaat daarbij om elementen die
nieuw zijn in het landschap en die los staan
van de agrarische functie. Omdat deze grootschalige bouwstenen minder gebiedseigen zijn
dan de in de landschapsanalyse genoemde
ingrepen, zullen ze in principe alleen daar
worden toegepast waar ze noodzakelijk zijn,
namelijk aan de westzijde van het Betuws Bedrijvenpark, tussen de nieuw geprojecteerde
gasleiding en de bebouwingsgrens van het
bedrijvenpark. Daarnaast houden wij rekening
met de aanwezige natuurlijke kwaliteiten en
ecologische kansen en de recreatieve toegankelijkheid. Ook gaan wij uit van een blijvend
agrarisch gebruik van het gebied op lange
termijn.
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Om bovenstaande visie te verwezenlijken zetten wij de volgende middelen in:
• Ontwikkeling van een robuust raamwerk
met landschappelijke, ecologische, hydrologische en recreatieve betekenis, waarvan
lange landschappelijke lijnen de hoofddragers zijn. Deze lange lijnen sluiten naadloos
aan bij het Landschapspark Loenen en
leggen verbindingen met de landschapszone
van de Waalsprong en het regiopark Lingezegen.
• Ontwikkeling van een fijnmazig landschappelijk netwerk (beplanting, paden en
watergangen), dat voortbouwt op de kleinschalige agrarische structuren, die in het
gebied aanwezig zijn of van oudsher aanwezig waren. Dit fijnmazige netwerk sluit aan
op het robuuste landschappelijk raamwerk.
Door de realisatie van het kleinschalige netwerk ontstaat een meer kleinschalig coulisselandschap, maar wel met behoud van de
kenmerkende openheid in bepaalde delen
van De Danenberg. De componenten hiervan werken wij hieronder als ‘kleinschalige
landschappelijke bouwstenen’ uit.
• Op een aantal plaatsen stellen wij voor
om de agrarische functie te wijzigen, waar
het de versterking van de landschappelijke
karakteristiek ten goede komt en waar het
meewerkt om een verdere verstedelijking
te voorkomen. In de vorm van ‘grootschalige landschappelijke bouwstenen’ worden
nieuwe landgoederen met verschillende
verschijningsvormen uitgewerkt in de
26
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landschapsvisie. Deze grootschalige bouwstenen worden ingezet in de zone tussen
het Betuws Bedrijvenpark en de nieuw
geprojecteerde gasleiding.
• Ontwikkeling van stevige landschappelijke
overgangen tussen Betuws Bedrijvenpark
en het omringende landschap om verdere
verstedelijking tegen te gaan (zie ook
boven). Dit bereiken wij door realisatie van
aantrekkelijke, toegankelijke ‘buffers’, die we
laten aansluiten bij de bestaande groene
elementen. Met hun duurzame en robuuste
invulling vormen ook de buffers een onderdeel van het landschappelijk raamwerk.
De buffer tussen de Oosterhoutsestraat en
het Betuws Bedrijvenpark valt feitelijk buiten
het plangebied van de Landschapsvisie De
Danenberg. Maar omdat een integraal plan
voor beide gebiedsdelen wordt opgesteld en
de buffer direct gekoppeld is aan de Oosterhoutsestraat als landschappelijke lijn, zal
in de landschapsvisie kort aandacht besteed
worden aan de invulling van de bufferzone.
Dit wordt beschreven in paragraaf 4.5
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4.2 Lange landschappelijke lijnen
De lange landschappelijke lijnen vormen
samen een landschappelijk raamwerk dat
zorgt voor (verdere) verankering van De Danenberg en het Betuws Bedrijvenpark in de
omgeving. Het raamwerk is zodanig vormgegeven, dat het plangebied als landschappelijke
eenheid ervaarbaar blijft en dat het aan de
oostzijde van het plangebied goed aansluit bij
de stedelijke ontwikkelingen aldaar. De betekenis van de landschappelijke lijnen verschilt
per onderdeel, maar zal per definitie zoveel
mogelijk (landschappelijke) functies (recreatie,
ecologie, beleving, waterberging etc.) in zich
opnemen.
Per lange landschappelijke lijn gaan wij
hieronder kort in op de huidige en de
historische situatie en op de grotere context.
Ook beschrijven wij de kansen voor verder
versterking van de lijn in het landschap. De
concrete maatregelen zullen beschrijven wij in
het volgende hoofdstuk.
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De 4 Landschappelijke lijnen
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A15-zone
De A15 is de snelweg tussen de Rotterdamse
haven en – in de toekomst – Duiven-Zevenaar, waar wordt aangesloten op de A12.
Deze oost-west georiënteerde snelweg ligt
grotendeels in het open rivierenlandschap,
veelal op de grens van oeverwallen en komgronden. Met de aanleg van de Betuweroute,
aan de noordzijde van de snelweg, ervaart
de passant de openheid van het landschap
anders. Door betonnen geluidsschermen en
bovenleidingen wordt de blik nu vooral naar
het zuiden gericht. In de oostelijke Betuwe
is ook aan deze zuidzijde de weidsheid
langzaam aan het verdwijnen door verdere
verstedelijking.
Momenteel wordt door Veenenbos en Bosch
landschapsarchitecten in opdracht van de
Stadsregio een visie opgesteld voor de A15
zone tussen het knooppunt Valburg en de
aansluiting op de A12. Hierin wordt gestreefd
naar een eenduidige inrichting van de zone
tussen de A15 en de Betuweroute, die past
bij de schaal van de snelweg. Aan de zuidzijde
wordt een optelsom van aparte ontwikkelingen gesignaleerd, waaronder het Betuws
Bedrijvenpark en bedrijventerrein De Grift.
Het streven in de visie is om hier de landschappelijke eenheden zo groot mogelijk te
houden en de openheid, waar mogelijk, te
behouden.
Voor wat De Danenberg betreft sluiten wij
hier bij aan. Ter plaatse van het plangebied
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De Danenberg is vanaf de A15 nog duidelijk
zicht op het achterliggende agrarische gebied.
Komend vanaf het westen is dit het laatste
gevoel van openheid voordat de stedelijke
invloed van de stadsregio begint. Vanaf het
oosten is, na de passage van het stedelijk
gebied hier weer het eerste contact met het
landelijke agrarisch gebied. We stellen voor
het deel tussen Strandpark Slijk-Ewijk en
het Betuws Bedrijvenpark vanaf de snelweg
open te laten en dus niet te voorzien van
beplanting of grondwallen en de bermen zo
onnadrukkelijk mogelijk, als ‘lege’ grasbermen
door te laten lopen. De gewenste continuïteit
als landschappelijke lijn kan bereikt worden
door een eenduidige en zichtbare (groene)
inrichting van de zone tussen A15 en de
Betuweroute, zoals voorgesteld in de visie
A15 zone.
In de berm aan de zuidzijde van de A15 is
tevens de zoekzone voor een aantal grote
windturbines gesitueerd. Wij adviseren, indien
deze geplaatst gaan worden, de situering aan
te laten sluiten bij de schaal van de snelweg
en niet bij de schaal van het landschap. Dit
betekent een keuze voor een aaneengesloten lijn (niet onderbroken, niet versprongen),
waarin alle turbines op gelijke afstand staan.
De westzijde van het Betuws Bedrijvenpark
lijkt een logische beëindiging van de lijnopstelling. De windmolens worden dan alleen
geplaatst in de zone tussen de bedrijventerreinen (Betuws Bedrijvenpark en De Grift) en
de snelweg en zijn gekoppeld aan het stede-
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lijk gebied. De open zone ter hoogte van De
Danenberg wordt daarmee vrij gehouden.
Voor wat betreft de beleving van de A15
zone vanuit het gebied geldt dat de versterking van het coulisselandschap (door toevoeging van lijnvormige beplantingselementen)
bijdraagt aan een verminderde zichtbaarheid van de snelweg, die hier op maaiveld is
gelegen. Een zichtbare groene inrichting van
de strook tussen A15 en Betuweroute zorgt
voor afscherming van de Betuweroute met
bijbehorende geluidsschermen. In de zone
tussen de Akkerstraat en de A15 worden
geen recreatieve paden aangelegd, omdat
deze in de directe invloedssfeer van de snelweg zouden komen te liggen en de zicht- en
geluidsoverlast dan te groot zou worden. De
mogelijk te plaatsen windmolens zijn van een
dusdanige afmeting dat ze altijd zichtbaar zullen zijn. vanuit het gebied.
Waaldijk

Beleving landschap vanaf de A15

Beleving A15 vanuit het landschap: beplantingsstructuur voorkomt zicht op A15 grotendeels
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De Waaldijk is een hoge, doorgaande en
onbeplante dijk, die in het verleden regelmatig verlegd is na dijkdoorbraken. Vanaf
de dijk zijn verre doorzichten mogelijk naar
het achterland, vaak afgewisseld met meer
beplante (huis Oosterhout, landgoed Loenen)
en bebouwde delen (Oosterhout, Slijk-Ewijk).
Naar de zuidzijde zijn de zichten weids en
onbegrensd. De dijk is de continue lijn, die
bijzondere plekken met elkaar verbindt.
Binnendijks vormen landgoederen, buitens
en dorpen deze plekken, buitendijks zijn het
vooral de kolken en wielen.
Direct achter de dijk ligt van oudsher het
meest kleinschalige landschap. In de loop van
de tijd zijn echter veel kleinschalige beplantingselementen en paden verdwenen, met
meer openheid tot gevolg. Wij stellen voor
dit coulisselandschap weer te versterken.
Hierdoor kunnen nieuwere ontwikkelingen
(bijv. de kassen), die nu duidelijk zichtbaar zijn
vanaf de dijk, beter ingepast en als minder
storend ervaren worden.
Passend in het beeld van de dijk als verbindende lijn biedt de landschapsvisie de mogelijkheid nieuwe landgoederen toe te voegen,
gekoppeld aan de dijk. Een concreet voorstel
hiervoor werken wij uit in het volgende
hoofdstuk.
Tot slot stellen we voor om de dijk op te
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nemen in een fijnmazig langzaam verkeersnetwerk, evenals een aantal korte en deels
doodlopende voetpaden (‘inprikkers’) vanaf
de dijk naar het achterland en naar de uiterwaard. Daarbij kan worden aangetakt op het
netwerk van landschapspark Loenen. Om de
recreatieve aantrekkingskracht en de veiligheid te vergroten is het wenselijk om de dijk
tijdens drukke weekenden in de lente- en
zomerperiode alleen open te stellen voor
langzaam- en bestemmingsverkeer. Het is dan
wel nodig om het gemotoriseerde verkeer
een goed alternatief te bieden.
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Rietgraaf
Oorspronkelijk was de Rietgraaf een grillige
waterloop in het gebied, die was ‘opgespannen’ tussen Huis Oosterhout en Slijk-Ewijk.
De Rietgraaf was, zoals de meeste waterlopen, de ‘achterkant’ van het landschap. Er
waren dan ook geen doorgaande en begeleidende beplanting en wegen aan gekoppeld.
Als er al beplanting in de omgeving was, dan
stond deze haaks op de waterloop of op afstand. Momenteel is de Rietgraaf geen doorgaande waterloop meer, maar is deze ‘geknipt’
ter hoogte van de oorspronkelijke bocht.
Incidenteel loopt er een weg langs, maar nog
steeds ligt de Rietgraaf onnadrukkelijk en vrij
onzichtbaar in het landschap.
In de landschapsvisie wordt de oorspronkelijke Rietgraaf weer in ere hersteld. Deze
vormt hiermee een belangrijk onderdeel van
het landschappelijk raamwerk. Er ontstaat een
landschappelijke lijn, die ‘opgespannen’ wordt
tussen Huis Oosterhout en landgoed Loenen.
De nieuwe Rietgraaf wordt gedefinieerd als
zone, waarin de waterloop met natuurlijke
oever continu is. Een recreatief pad op een
lage kade met knotwilgen zal de Rietgraaf
over de hele lengte begeleiden. De zone krijgt
hiermee betekenis voor recreatie, ecologie,
waterberging. Zij voegt daarmee een duidelijke ruimtelijke kwaliteit toe aan het landschap.
Door deze ingreep verandert de Rietgraaf
voor de gebruikers van het landschap van
achterkant naar voorkant.
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Rietgraaf huidige situatie
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Oosterhoutsestraat
De Oosterhoutsestraat was het belangrijkste
lint in het plangebied en vormde, naast de
dijk, de verbinding tussen Oosterhout en
Slijk-Ewijk. Aan dit lint, dat was beplant met
bomenrijen, waren de boerderijen gesitueerd
en vanuit hier is het landschap ontgonnen.
Evenals het gebied tussen Oosterhoutsestraat
en Waaldijk was de zone rondom de Oosterhoutsestraat kleinschalig door de veelvuldige
aanplant van perceelscheidende beplanting en
de afwisseling van boomgaarden, moestuinen,
weilandjes en akkers. Vanaf de Oosterhoutsestraat was het landschap toegankelijk door de
vele ‘inprikkers’ haaks op de weg. Inmiddels
heeft er een schaalvergroting plaatsgevonden;
hoogstamboomgaarden zijn deels vervangen
door laagstamboomgaarden en kwekerijen,
perceelsscheidende beplanting is voor een
deel verdwenen. Tegelijkertijd heeft een verdichting direct langs het lint plaatsgevonden
door de toegenomen bebouwing. Ondanks
dat, zijn er nog steeds doorzichten tussen
de bebouwing door. De Oosterhoutsestraat
heeft geen doorgaande boombeplanting
meer.
Door deze lange landschappelijke lijn aan te
takken op de Loenensestraat, ontstaat een lijn
die landgoed Loenen en Waaldijk aan de ene
kant verbindt met de Griftdijk aan de andere
kant. In potentie zou het lint, als landschappelijke lijn, zelfs door kunnen lopen tot Park
Lingezegen en Bemmel. In de landschapsvisie
wordt ingezet op het terugbrengen van een
36
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Oosterhoutsestraat historische situatie

meer kleinschalig coulisselandschap, evenals in
het gebied achter de dijk. Refererend aan de
historische situatie wordt het achterliggende
gebied meer toegankelijk gemaakt door een
aantal paden haaks op de weg (‘inprikkers’).
Om de lijn weer meer ruimtelijke impact
en een aantrekkelijk profiel te geven krijgt
de Oosterhoutsestraat een doorgaande
boombeplanting. Evenals de Rietgraaf gaat de
Oosterhoutsestraat een belangrijke rol spelen
in het langzaam verkeersnetwerk.
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4.3 Kleinschalige landschappelijke bouwstenen

gebied. Het netwerk komt in een reeks van
jaren tot stand.

Het fijnmazige landschappelijk netwerk wordt
gevormd door bestaande, opgewaardeerde
en nieuwe beplantingsstructuren, waterlopen
en paden. Het heeft tot doel de ruimtelijke
karakteristiek van het oeverwallenlandschap
te versterken, de natuurlijke kwaliteit een
impuls te geven en het gebied toegankelijker
te maken voor wandelaar en fietser. Het fijnmazige netwerk is onderdeel van het totale
landschappelijk raamwerk.
Hieronder doen wij een voorstel voor de
situering van dit netwerk. De exacte situering
zal vastgesteld worden tijdens het opstellen van de uitwerkingsplannen. Hierbij zal
intensief overleg plaatsvinden met de grondeigenaren, die een belangrijke rol spelen bij
de realisatie van het netwerk De onderdelen van het netwerk zijn om die reden hier
opgenomen als bouwstenen. Ze worden
uitgewerkt in principeprofielen. Wij zijn in ons
voorstel voor de positionering van de nieuwe
elementen zoveel mogelijk uitgegaan van de
huidige eigendomsgrenzen. Dit om versnippering van eigendommen zoveel mogelijk te
voorkomen. Door de paden in de principeprofielen bovendien altijd te flankeren door
greppels en/of beplanting wordt voorkomen
dat wandelaars en honden zich tussen het
vee begeven. Het fijnmazige landschappelijke
netwerk strekt zich uit over het hele plan-

De beplantingselementen worden onderscheiden in elzensingels (komen vooral voor
in combinatie met boomgaarden), houtsingels
en boombeplanting. Nieuwe beplantingselementen voegen wij vooral toe in twee
zones in het gebied die van oudsher het
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meest kleinschalige karakter hadden; tussen
de Waaldijk en de Oosterhoutsestraat en
in de bufferzone ten noorden van de Oosterhoutsestraat. In de overige delen van het
gebied vinden incidenteel aanvullingen plaats.
Houtsingels passen wij vooral toe op de
hoger gelegen delen van het gebied, elzensingels in de lagere delen en langs boomgaarden
en boombeplanting langs bestaande wegen
(Oosterhoutsestraat en Akkerstraat).

LEGENDA

Bestaande beplantingselementen

Houtsingel

Bestaande en nieuwe beplantingselementen
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Bouwsteen paden
Wij onderscheiden wandelpaden en wandel-/fietspaden. Momenteel zijn er in het
gebied vooral wegen, die ook toegankelijk zijn
voor autoverkeer. De aanleg van een langzaamverkeersnetwerk kan daarom echt iets
toevoegen. Evenals bij de eerdergenoemde
beplantingselementen worden de meeste
nieuwe paden toegevoegd in het van oorsprong meest kleinschalige landschap. Hier
zal een fijnmaziger netwerk gaan ontstaan
dan in het noordelijk deel van het gebied.
Het netwerk sluit zoveel mogelijk aan op het
recreatieve netwerk rondom landgoed Loenen. In de meeste gevallen combineren wij
het padennetwerk met beplantingsstructuren
en/of waterlopen om de recreatieve betekenis te vergroten.

LEGENDA

Nieuw fiets- voetpad
Nieuw voetpad
Nieuw wandelpad
binnen landgoed
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Bestaande en nieuwe paden met zonering
Bestaande en nieuwe paden

L

Bouwsteen waterlopen
Het bestaande watersysteem bestaat uit
bredere waterlopen (‘A-watergangen’) en
smallere waterlopen en greppels, die tijdelijk
droog kunnen vallen. De ecologische functie van de waterlopen kan toenemen door
meer gevarieerd water en natuurvriendelijke
oevers aan te leggen. Naast het herstel van
de Rietgraaf stellen we in de landschapsvisie
nieuwe waterlopen voor in de omgeving van
de Rietgraaf waardoor ook hier een netwerk
ontstaat. Alle nieuwe waterlopen worden
aangelegd met een natuurlijke oever, aan de
bestaande A-watergangen wordt een brede
natuurlijke oever toegevoegd, aan enkele
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noord-zuid georiënteerde smallere waterlopen een smalle natuurlijke oever. Hierdoor
ontstaat een fijnmazig en natuurvriendelijk
waternetwerk in De Danenberg.
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Bestaande en nieuwe waterlopen
Bestaande en nieuwe waterlopen
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4.4 Grootschalige
landschappelijke
bouwstenen
Daar waar het landschappelijk raamwerk van
lange landschappelijke lijnen en fijnmazig netwerk in combinatie met het reeds bestaande
aantrekkelijke landschap met agrarisch
gebruik te fragiel zou kunnen zijn om verdere verstedelijking tegen te gaan, willen wij
meer robuustheid aanbrengen. Om die reden
is een zoekzone aan de westzijde van het
Betuws bedrijventerrein gedefinieerd, waarin
een aantal nieuwe landgoederen gerealiseerd
kunnen worden. Daarbij moet voorkomen

44
H + N + S '08

A

N

D

S

C

H

A

worden dat een eventuele reeks van nieuwe
landgoederen tot ontwikkeling komt, die
zich gaat manifesteren als een noord-zuid
gerichte landschappelijke structuur. De eerder
gedefinieerde oost-west gerichte lange lijnen
zijn de ruimtelijke dragers van het gebied,
de mogelijke nieuwe landgoederen voegen
zich juist naar het onderliggende landschap
en zullen dus verschillende verschijningsvormen kennen. Afhankelijk van de ligging in het
gebied zullen ze bosrijker zijn of een meer
open karakter hebben met natte natuurlijke
gebieden of zelfs open water. Bij de toepassing van de landgoederen gaan wij er
vanuit dat deze delen hun agrarische functie
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verliezen. Waar en in welke mate en tempo
ze gerealiseerd worden zal echter pas na
onderhandeling met grondeigenaren vastgesteld kunnen worden. Uitgangspunt is dat bij
de ontwikkeling van landgoederen, volgens de
verevening die onderdeel is van deze regeling,
financieel bijgedragen wordt aan de realisatie
van projecten uit de landschapsvisie.
Situering
Landgoederen komen van oudsher niet voor
in het plangebied zelf, maar wel in de directe
omgeving (landgoed Loenen, Huis Oosterhout). Het zijn bosrijke complexen met lanen,
kleine open ruimtes en vaak een prominent
landhuis en ze zijn meestal gekoppeld aan de
Waaldijk. In deze traditionele vorm kunnen
nieuwe landgoederen toegepast worden in
de zone tussen de Waaldijk en de Oosterhoutsestraat. Ze helpen mee het coulisselandschap te versterken en de toegankelijkheid
van het gebied te vergroten. Boscomponenten van het nieuwe landgoed moeten wel
enige afstand tot de Oosterhoutsestraat
bewaren om deze als lange lijn herkenbaar
te houden. Indien nieuwe landgoederen als
grootschalige bouwsteen ten noorden van de
Oosterhoutsestraat worden toegepast zal het
karakter opener en grootschaliger moeten
zijn om de landschappelijke karakteristiek te
versterken. Hier kunnen ‘natte natuurlijke gebiedjes’ en open water componenten vormen
van de nieuwe landgoederen. Natte natuurlijke gebiedjes kunnen toegepast worden in
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de zone rondom de Rietgraaf, refererend aan
de historische situatie waarin natte weilanden
de waterloopjes flankeerden.
Voorwaarden
Mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe
landgoederen worden geboden door de provincie Gelderland in het Streekplan (2005).
Hierin is opgenomen dat een landgoed een
openbaar toegankelijk boscomplex – al dan
niet met overige gronden – is, met daarin
een woongebouw ‘van allure’. Hierin kunnen maximaal drie wooneenheden gerealiseerd worden. De omvang van het terrein
is minimaal 5 ha, waarvan 80% moet zijn
opengesteld. Het woonhuis vormt een architectonische eenheid met het omringende
groen. Passend binnen de natuurdoeltypen
van het Gebiedsplan Natuur en Landschap
(2005) in Gelderland is het ook mogelijk natuur in plaats van bos aan te leggen.

Landgoederen verkleuren mee met het landschap: Waaldijklandgoederen op de oeverwal en Rietgraaflandgoederen op
de lagere gronden
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4.5 Bufferzone
Oosterhoutsestraat
Met de bufferzone tussen de Oosterhoutsestraat en het Betuws Bedrijvenpark wordt
afstand gecreëerd tussen de bestaande
(woon)bebouwing aan de Oosterhoutsestraat en het nieuwe bedrijventerrein. Een belangrijk doel van de bufferzone is om overlast
(vooral visuele) voor de bewoners te beperken. Vanuit de landschapsvisie doen we een
aantal aanbevelingen voor de invulling van de
bufferzone, die buiten het plangebied van De
Danenberg valt. Het concrete ontwerp wordt
uitgewerkt door het stedenbouwkundig
bureau Op ten Noord-Blijdenstein, verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan
voor het Betuws Bedrijvenpark. We stellen
voor om in deze zone de (van oorsprong
aanwezige) landschappelijke kenmerken te
versterken, zoals ook in het gebied van De
Danenberg wordt gedaan. Op die manier
krijgt het gebied een positieve landschappelijke uitstraling mee, in plaats van een defensieve dichte groen afscheiding. Bovendien
wordt de relatie tussen beide gebiedsdelen
sterker door een eenduidige behandeling van
de onbebouwde ruimte.
Om toch een goede afschermende werking te waarborgen wordt een compositie toegepast van nieuwe 'bongerds’ en
(elzen)schermen, die nieuwe 'kamers’ vormen
in het gebied. Het kleinschalige coulisselandschap, van oudsher ook aanwezig rondom de
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Oosterhoutsestraat, wordt hierdoor versterkt.
De nieuwe ‘bongerds’ kunnen de uitstraling
krijgen van echte hoogstamboomgaarden, die
gelegen zijn op terrassen, maar kunnen ook
vormgegeven worden als laaggelegen elzenbroekbosjes, die een rol spelen voor de waterretentie en die afgeschermd worden door
een grondwal. Een derde type is uitgewerkt
als een klein iepenbos op een helling. We
stellen voor om, in overleg met de bewoners,
een keuze te maken voor één of maximaal
twee typen, die het meest gewenst, dan wel
passend zijn in de buffer. Naast een visuele
afscherming is tevens meer oppervlaktewater
noodzakelijk in de bufferzone om het regenwater te kunnen bergen. Om het kleinschalige
landschap te versterken stellen we voor om
vooral het waternetwerk uit te breiden met
kleine sloten en te voorkomen dat er groter
open water in de zone komt. Dit doet teveel
afbreuk aan de landschappelijke karakteristiek.
Een aantal ‘ommetjes’ vanaf de Oosterhoutsestraat kunnen het gebied toegankelijk en
beleefbaar maken.
Indien er genoeg ruimte is zouden ook in
deze zone nieuwe landgoederen gerealiseerd
kunnen worden, wat de toegankelijkheid
en het beheer van de zone ten goede kan
komen. Ook andere ‘groene’ functies zijn
denkbaar, bijv. een manege, recreatieve tuinen,
‘schapenweitjes’ of een kinderboerderij.
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Bufferzone met voorstel voor bongerds en elzenschermen
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4.6 Behoud van
beschermde soorten
In deze visie zijn geen specifieke maatregelen
opgenomen voor het behoud van de beschermde diersoorten die in dit gebied voorkomen. Het is immers aannemelijk dat deze
soorten kunnen profiteren van de algemene
maatregelen die hier worden voorgesteld. Zo
worden in dit plan de gedempte delen van
de Rietgraaf weer open gegraven. Daardoor
ontstaat één lange waterverbinding tussen
enerzijds de stadswateren in de nieuwbouwwijk van Oosterhout, via het Betuws Bedrijvenpark en De Danenberg en anderzijds het
Landschapspark Loenen. Ook worden langs
de Rietgraaf en enkele andere watergangen
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zo
ontstaat er aanzienlijk meer leefgebied voor
de beschermde vissoorten bittervoorn, het
bermpje en de kleine modderkruiper. Uiteraard profiteren in hun kielzog ook andere
waterorganismen van deze maatregelen.
Op een vergelijkbare manier zullen ook de
beschermde steenuil, de ransuil en de grote
bonte specht van de diverse maatregelen
in deze visie profiteren. Deze soorten, en
vele andere, zijn immers gebaat bij de aanleg
van kleinschalige landschapselementen, de
landgoederen en de kleine hoogstamboomgaarden uit deze visie in het gebied van de
Danenberg en in de bufferzone langs het
bedrijvenpark.
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LEGENDA

Visiekaart
Op de visiekaart zijn alle voorgestelde
landschappelijke ingrepen ingetekend op de
bestaande situatie. Hierdoor ontstaat een
indruk van een mogelijk toekomstig ruimtelijk
eindbeeld. De lange landschappelijke lijnen
staan als vast gegeven op de kaart. Het fijnmazige landschappelijke netwerk en de invulling van de landgoederen zijn in hun situering
en vormgeving nog flexibel en geven vooral
de sfeer weer. Op de uitgezoomde visiekaart
worden de relaties van De Danenberg met
de omgeving duidelijk.
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Visiekaart De Danenberg

De Danenberg in relatie tot Landgoed Loenen/Strandpark
Slijk-Ewijk en Huis Oosterhout
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5 landschapsversterkende
maatregelen

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de landschapsvisie
verder uitgewerkt in landschapsversterkende maatregelen. Voor de beschrijving van
het landschappelijk raamwerk hanteren wij
dezelfde indeling als in hoofdstuk 4. Eerst beschrijven wij de lange landschappelijke lijnen
Rietgraaf, Oosterhoutsestraat en Waaldijk,
vervolgens komen de kleinschalige landschappelijke bouwstenen aan de orde. Per bouwsteen tonen wij enkele principeprofielen,
evenals twee profielen waarin paden, beplanting en/of water gecombineerd worden. Ten
slotte werken wij voor een aantal specifieke
plekken een voorbeeld uit.
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5.2 Rietgraaf, Oosterhoutsestraat en Waaldijk
Rietgraaf
De Rietgraaf krijgt in De Danenberg een
± 30 meter breed profiel. De waterloop
wordt over de gehele lengte voorzien van
een natuurlijke oever en een recreatief pad
op een dijkje. Dit profiel sluit aan bij de ligging
van de Rietgraaf in het Betuws Bedrijvenpark,
waar het profiel zelfs wordt verbreed naar
60 meter. De natuurlijke oever is altijd aan
de noordzijde gesitueerd, evenals het dijkje
met knotwilgen (plantafstand 10 meter)1. In
principe ligt het fiets-/voetpad (3meter. breed
asfalt + 1 meter breed. graspad) op het dijkje,
maar waar dit in verband met grondeigendommen niet mogelijk is, kan het pad aan de
zuidzijde gepositioneerd worden. Het pad zal
altijd begrensd worden door een greppeltje
of een andere fysieke begrenzing (bijvoorbeeld een hek).

A

B

Het waterschap hanteert een plantafstand van 15 meter, 1.5
meter uit de insteek. Voor een aantal gebieden wordt daarop
een uitzondering gemaakt.

1
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Principeprofielen Rietgraaf ter hoogte van De Daneneberg
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55.50 meter

D

60.00 meter

Principeprofielen Rietgraaf ter hoogte van het Betuws Bedrijvenpark
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Bovenaanzicht Rietgraaf
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Oosterhoutsestraat
In aansluiting op de in de landschapsvisie
Loenen geplande wegbeplanting van zomereiken langs de Loenensestraat, zal de
Oosterhoutsestraat beplant worden met
zomereiken. Het uitgangspunt is om, daar
waar nog geen bomen staan, in ieder geval
aan één zijde van de weg bomen aan te
planten en waar mogelijk aan beide zijden.
Bij eenzijdige boombeplanting wordt het
groene beeld vaak versterkt door hagen en
tuinen aan de andere zijde. De plantafstand
tussen de bomen is 12 meter. De wegbermen met bomen worden aan de buitenzijde
van het profiel begrensd door een kleine
waterloop / greppel. Door deze ingrepen zal
de Oosterhoutstestraat beter herkenbaar
zijn als landschappelijke lijn. Het in 2008 te
realiseren profiel met fietssuggestiestroken
aan beide zijden vormt het vertrekpunt in de
voorgestelde principeprofielen. Bij de verdere
uitwerking zal nader onderzoek moeten
plaatsvinden met betrekking tot de ligging van
kabels en leidingen en drukriolering. Een consequentie zou kunnen zijn dat er meer grond
aangekocht moet worden om de gewenste
boombeplanting te realiseren.
Waaldijk
Voor de Waaldijk wordt aanbevolen te onderzoeken of de dijk tijdens drukke weekenden in de lente- en zomerperiode alleen
opengesteld kan worden voor langzaam- en
bestemmingsverkeer en of een goed alternatief geboden kan worden voor het gemotoriseerde verkeer.
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Principeprofielen

Huidig standaardprofiel
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LEGENDA
Nieuwe eiken met een plantafstand
van 12 m. in nieuw aan te kopen
berm van 3m breed
Nieuwe eiken met een plantafstand
van 12 m. in bestaande berm
Reeds aangeplantte eiken

Bestaand groen rond de Oosterhoutse straat
Eenzijdig aan te planten eiken tegenover elzenhaag
Dubbelzijdig aan te planten eiken

Bovenaanzicht Oosterhoutse straat
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5.3 Kleinschalige landschappelijke bouwstenen
Bouwsteen beplantingselementen
Als nieuwe lijnvormige beplantingselementen
zetten wij houtsingels en elzenschermen in.
De houtsingel wordt vooral toegepast in de
hoger gelegen delen van het gebied. Deze
beplanting vraagt een breedte van 7 meter
met aan één zijde een onderhoudsstrook
van 3 meter breed en aan weerszijden een
kleine greppel, in totaal 13 meter breed. In de
meeste gevallen echter wordt de houtsingel
begeleid door een recreatief pad en kan de
onderhoudsstrook achterwege blijven. Het
beplantingsassortiment bestaat uit de basissoorten kardinaalsmuts, sleedoorn, hondsroos
en hazelaar. Hieraan kunnen op de hogere
delen zomereik en krenteboom worden
toegevoegd. In nattere gebieden met een
hogere grondwaterstand kan het assortiment
worden aangevuld met els.
Het elzenscherm is gekoppeld aan de
boomgaarden en kan in het hele plangebied
voorkomen. Aan weerszijden is een onderhoudsstrook aanwezig van 3 meter breed. In
totaal is een ruimte van 7 meter nodig.

Principeprofiel Elzensingel

Principeprofiel Houtsingel
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Bouwsteen fiets- en voetpaden
Paden zijn vooral gekoppeld aan beplanting
en water. De fietspaden worden aangelegd
in asfalt en afgestrooid met split, waardoor
een landelijker beeld wordt bereikt. Ze
krijgen een breedte van 3,50 meter. (langs de
Rietgraaf 3 meter), zodat ze geschikt zijn voor
tweerichtingsverkeer. De voetpaden worden
aangelegd in leemverharding met Grauwacke,
eveneens om het landelijke karakter te ondersteunen, en zijn 1,50 meter breed. Beide
typen paden hebben bermen aan weerszijden, bij het fietspad fungeert de berm tevens
als wandelberm. De paden krijgen een fysieke
begrenzing door greppels, een afrastering of
een haag.

Principeprofiel voetpad

Principeprofiel fietspad
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Bouwsteen waterlopen
De toe te voegen waterlopen zijn standaard
ontworpen met een natuurlijke oever, een 4
meter brede rietzoom De watergang zelf is 6
meter. Aan weerszijden, komt een (gras)zone
van 4 meter die dienst doet als onderhoudspad. In totaal meet de watergang van insteek
tot insteek 16 meter.

Principe watergang met natuurlijke oever
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Kaart mogelijk netwerk totaal (groot) / aanpassen
Mogelijk fijnmazig netwerk
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Combinatie elzensingel / natuurlijke watergang
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2. Combinatie houtsingel / fiets-voetpad
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5.4 Voorbeelduitwerkingen
Aansluiting Rietgraaf op Landschapspark
Loenen
Aan de westzijde van De Danenberg sluit de
Rietgraaf naadloos aan op de Meergraaf in
Landschapspark Loenen. Het basisprofiel van
de Rietgraaf met dijkje en knotwilgen wordt
beëindigd ter hoogte van de erfbeplanting
langs de Valburgsestraat. Het pad loopt daar
al aan de zuidzijde van de waterloop, langs de
natuurlijke oever. Dit profiel wordt doorgetrokken tot aan de grens van het plangebied.
Hier sluit het pad aan op het pad naar het
Strandpark Slijk-Ewijk.

Rietgraaf ter hoogte van Landschapspark Loenen
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Landgoed De Danenberg en omgeving
Naast de mogelijkheid voor de ontwikkeling
van nieuwe landgoederen in de zoekzone kan
er rondom de monumentale boerderij De
Danenberg ook ruimte gezocht worden voor
de ontwikkeling van een nieuw landgoed. Op
deze cruciale plek, ongeveer halverwege Huis
Oosterhout en landgoed Loenen, kan een
nieuw landgoed bijdragen aan het vergroten
van de toegankelijkheid van dit deel van het
plangebied en aantakken op het voorgestelde
fijnmazige recreatieve netwerk. Als onderdeel van de reeks ‘landgoederen aan de dijk’
kan landgoed De Danenberg een bosrijker
karakter krijgen dan de hiervoor beschreven
landgoederen. Boscomplexjes zijn daarom
toegevoegd, maar zorgvuldig afgestemd op
de bestaande beplanting en met behoud van
zicht op de bestaande bebouwing vanaf de
dijk. Een nieuwe wooneenheid kan georiënteerd worden op het omringende landschap.
De ecologische waarden in de sloten rondom
de boerderij kunnen bij de ontwikkeling een
kwaliteitsimpuls krijgen. De entree vanaf de
dijk krijgt het karakter van een volwaardige
oprijlaan.
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Landgoed De Danenberg
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Landschappelijke overgang westzijde Betuws
Bedrijvenpark
Ter hoogte van de overgang tussen het
Betuws Bedrijvenpark en De Danenberg
aan weerszijden van de Rietgraaf is de wens
om een landschappelijke overgang ('groene
ritssluiting') te realiseren om verstedelijking
richting het westen op slot te zetten. Landgoederen worden ingezet als middel om hier
invulling aan te geven. In deze voorbeelduitwerking laten we zien op welke manier
dit gestalte zou kunnen krijgen. Belangrijk
uitgangspunt is dat deze ‘Rietgraaflandgoederen’ een meer open karakter hebben dan
de landgoederen die gelegen zijn aan de dijk.
Tegelijkertijd zullen ze wel een afschermende
werking moeten hebben in de beleving
vanuit het landschap naar de westrand van
het bedrijventerrein. Elzensingels, bomenrijen,
een enkele houtsingel en (restanten van)
laagstamboomgaarden spelen hierbij een rol.
Andere essentiële uitgangspunten en ingrediënten van deze landgoederen zijn:
- zoveel mogelijk behouden van bestaande
groenelementen
- inpassen en benutten van aanwezige hoogteverschillen en archeologische vindplaatsen
- bestaande en nieuwe waterlopen, die
uitkomen op de Rietgraaf benutten om
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laaggelegen delen van het terrein een meer
natuurlijk aanzien met vochtige graslanden
te geven
Andere, meer concrete voorstellen zijn:
- onderbreken van de Nieuwe Dijk voor
doorgaand autoverkeer ter hoogte van de
Rietgraaf
- de bomenlaan, die de Rietgraaf begeleidt
op het bedrijventerrein, wordt gecontinueerd op het landgoed en vindt een
beëindiging bij de overgang naar het open
landschap
- Rietgraaf met natuurlijke oever, dijkje met
fietspad en knotwilgen bieden de continuïteit van de landschappelijke lijn
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Landschappelijke overgang westzijde Betuws Bedrijvenpark
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Omgeving Slijk-Ewijk
In de ontwikkelingsvisie is de wens geuit
om in de landschapsvisie de mogelijkheden
te verkennen voor beperkte woningbouw
in nauwe samenhang met het omringende
landschap en de cultuurhistorie (wensen en
eisen Overlegplatform). Indien wordt gekozen
voor extra woningbouw bevelen wij aan om
dit te doen met inachtneming van een aantal
ontwerpprincipes, die hieronder worden
benoemd. Op basis hiervan hebben we drie
modellen geschetst. Volgens eenzelfde principe als bij de nieuwe landgoederen zal een
verevening ten goede komen aan de realisatie
van projecten uit de landschapsvisie.
Ontwerpuitgangspunten:
- behoud van ‘openheid’ tot in het dorpslint,
door bestaande weitjes en boomgaarden
onbebouwd te laten.
- zorgvuldige inpassing aan de landschapszijde door aantakking op het padennetwerk
en door toevoeging van landschappelijke
elementen als groene compensatie voor
een beperkt aantal nieuwbouwhuizen in de
dorpsrand (rood door groen)
- per locatie een zeer klein aantal woningen,
zodat de dorpse schaal en de landschappelijke diversiteit blijft bestaan
- koppeling van deze ontwikkeling aan de
opwaardering van de Dorpsstraat, zodat
het oorspronkelijke karakter weer voelbaar
wordt. De asfaltverharding wordt vervangen door gebakken klinkers en daar waar
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voldoende ruimte beschikbaar is worden
groene bermen met greppels opgenomen in
het profiel.
Principe ‘inprikker’
Op een aantal plekken in het dorp staan (vaak
doodlopende) paden haaks op het dorpslint.
In enkele gevallen zijn hier woningen langs
gebouwd. Dit principe willen wij ook toepassen voor de nieuw te bouwen woningen, bij
voorkeur langs bestaande paden. Lijnvormige
beplantingselementen worden in dit model
aangeplant langs achtertuinen. Paden sluiten
aan op het netwerk van De Danenberg.
Principe ‘dubbel lint’
Op eenzelfde manier als bovenstaand beschreven worden ‘inprikkers’ gebruikt voor de ontsluiting van de nieuwe woningen. De woningen
worden hier niet met hun voorkant aan de
‘inprikker’ gesitueerd, maar met hun voorkant
op het achterliggende landschap georiënteerd.
Hierdoor ontstaat hier en daar een verdubbeling van het dorpslint. Ook in dit model is een
aansluiting op of een aanvulling van het fijnmazig netwerk toepasbaar
Principe ‘erf ’
Dit model is gebaseerd op de ‘ruimte voor
ruimte-regeling’. Op eventueel beschikbare
kavels kan de agrarische bedrijfsbebouwing vervangen worden door woonbebouwing. Door
dit op een manier te doen, die het karakter van
het erf intact laat, blijft de landschappelijke sfeer
behouden. De erven kunnen verrijkt worden

met landschappelijke elementen, bijvoorbeeld
een kleine boomgaard.
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LEGENDA

Maatregelenkaart
Op de maatregelenkaart zijn alle landschapsversterkende maatregelen ingetekend op de
ondergrond. Ieder type maatregel is als een
aparte legenda eenheid weergegeven, zodat
duidelijk is welke elementen toegevoegd
worden aan het landschap in het kader van
deze visie.
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Colofon
Het rapport 'Landschapsvisie De Danenberg' is in opdracht van het Betuws Bedrijvenpark B.V., opgesteld door
H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met Arcadis.
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