Landschapsontwikkelingsplan
Gemeente Overbetuwe

Hoofdstuk 3. Landschapsvisie

3 SCENARIO’S
2 ontwikkelingsrichtingen voor de gemeente Overbetuwe, met overeenkomstige doelen en verschillende ambities

overeenkomstige doelen

DOELSTELLINGEN
“Ontwikkelen van een sterke samenhangende landschappelijk structuur met een eigen
Bewtuwse identiteit, die tegenwict biedt aan de verstedelijking en waarbij belangrijke landschappelijke waarden duurzaam in stand worden gehouden.”
1.

Instandhouden en versterken van de waardevolle samenhangen tussen kom-oeverwal en
uiterwaard (gradiënten).

2.

Behouden en versterken van de openheid, grootschaligheid en de kenmerkende weidebouw
in de kommen, tegenover de kleinschalige structuur van de oeverwallen.

3.

Waardevolle lkandschappelijke en hostorische elementen en structuren beter herkenbaar
maken in het landschap (o.a. oude bebouwingslinten, woerden, dijkstructuren, landgoederen, wielen en strangen).

4.

Benutten van de landschapsecologische potenties die het watersysteem en de on dergrond
bieden.

5.

Verbeteren van de overgangen tussen de stads- en dorpskernen en het platteland
(recreatieve verbindingen en ruimtelijke kwaliteit overgangszones)

verschillende ambities
SCENARIO 1: “VRIJLATEN”

SCENARIO 2: “BELEVEN”

SCENARIO 3: “GEBRUIKEN”

1.

optimale vrijheid binnen bestaande beleid

1.

ontwikkelingsgericht, sturend

1.

meer behoudend, sturend

2.

stimuleren individuele ontwikkelingen

2.

kleinschalige verweving van functies

2.

scheiding en zonering van functies

3.

los van landschappelijke ondergrond

3.

landschappelijke historische ondergrond als basis

3.

4.

autonome ontwikkelingen bepalend voor kwaliteit

4.

5.

belangrijke actoren: alle, m.n. dynamische, functies in het gebied

landschappelijk / recreatief netwerk als
structurerende kwaliteit

bodemgeschiktheid en landschapsecologische
potenties als basis

4.

5.

water en groenstructuren als structurerende
kwaliteit

6.

functies o.a. wonen, bedrijvigheid, landbouw, recreatie en waterwinning

belangrijke actoren: steden / dorpen en particulieren

5.

6.

functies o.a. recreatie, nieuwe landgoederen,
(verbrede) landbouw en waterwinning

belangrijke actoren: agrarische sector,
waterschap en natuurverenigingen

6.

functies o.a. reguliere landbouw, natuur, waterberging en -winning

Afbeelding 2, 3 scenario’s met overeenkomstige doelen en verschillende ambities
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3 Landschapsvisie
3.1

De landschapvisie

3.2

Ontwikkelingsscenario’s

3.2.1

Inleiding

landschapsanalyse (H1)

Het gevarieerde rivierenlandschap van de gemeente
Overbetuwe verandert in snel tempo door tal van ontwikkelingen. Deze verandering van het landschap leidt tot de
behoefte naar ontwikkeling van een vitaal en aantrekkelijk platteland, dat naast de meer stedelijke gebieden een
sterke Betuwse identiteit heeft.
In dit kader is er voor het LOP het volgende hoofddoel
geformuleerd:
“Ontwikkelen van een sterke, samenhangende, landschappelijke structuur met een eigen Betuwse identiteit,
die tegenwicht biedt aan de verstedelijking en waarbij
belangrijke landschappelijke waarden duurzaam in stand
worden gehouden”.
De voorliggende landschapsvisie geeft weer hoe deze gewenste landschappelijke structuur eruit ziet, en waar deze
uit bestaat. Eerst wordt in paragraaf 3.2 aan de hand van
drie scenario’s (mogelijke ontwikkelingrichtingen) inzichtelijk welk ambitieniveau wordt nagestreefd.
In paragraaf 3.3 wordt de visie op structuurniveau verwoord en verbeeld, in paragraaf 3.4 op deelgebiedniveau.
Afbeelding 1 geeft de stappen van de landschapsvisie
weer.
De landschapsvisie is in breed verband tot stand gekomen. De met de projectgroep opgestelde scenario’s zijn
door de raadscommissie in het veld getoetst en onderling
vergeleken. De resultaten van de scenariostudie en de
visie (op structuur- en deelgebiedniveau) zijn ter reactie
voorgelegd aan de klankbordgroep, B&W en bewoners
van het gebied.

doelstellingen & opgaven (h2)

landschapsvisie (h3)

3 scenario’s (H3.2)

ambitiniveau

visie op structuurniveau (H3.3)

visie per deelgebied (H3.4)

Afbeelding 1, Stappen landschapsvisie

Aan de basis van de landschapsvisie voor het LOP liggen drie -op hoofdlijnen- verschillende scenario’s. Het
opstellen van minimaal twee scenario’s is één van de
voorwaarden bij het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan en vormt dus onderdeel van het planproces.
De scenario’s hebben tot doel om de discussie over de
toekomstige ontwikkeling van het buitengebied te stimuleren en de ambities voor het landschap scherper in beeld
te brengen.
De scenario’s zijn inschattingen van mogelijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen van het buitengebied; bijvoorbeeld wat betekent het als we niets doen, of als we
juist gericht sturen. Ze vormen niet de gewenste ontwikkelingsrichting. Ze vormen ook geen blauwdruk voor het
gebied, over hoe het gebied er daadwerkelijk in de toekomst gaat uitzien. Ze vormen slechts een middel om de
ambities scherper in beeld te krijgen.
De drie scenario’s geven ieder invulling aan dezelfde vijf
landschappelijke doelstellingen uit hoofdstuk 2. Bij alledrie de scenario’s is bovendien instandhouding van een
vitale agrarische sector uitgangspunt.
De manier waarop de doelstellingen zijn ingevuld is echter verschillend. Afbeelding 2 geeft een overzicht van de
overeenkomsten en verschillen. De scenario’s zijn hierna
verbeeld.
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Deze kaart heeft gediend als
studiemateriaal. Er kunnen aan
deze kaart geen rechten worden ontleend.

Kaart 1, Scenario 1 “vrijlaten”-stimuleren individuele ontwikkelingen-vrijheid
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3.2.2 Scenario 1 “vrijlaten”- stimuleren individuele ontwikkelingen-vrijheid
Het scenario “vrijlaten” geeft een inschatting van de ontwikkeling van het landschap als er niet gericht wordt gestuurd op behoud van landschappelijke kwaliteiten en
individuele ontwikkelingen redelijk vrij zijn. Met de snelle
verandering van het landschap komt immers de vraag
naar voren: “Hoe zal het landschap er over ongeveer 10
jaar uitzien als er niet gericht wordt gestuurd op behoud
van landschappelijke kwaliteiten?”
Het scenario zou kunnen leiden tot een sterke toename
aan boomteelt in het westelijk deel van het gebied en een
toename van stedelijke ontwikkelingen in het oostelijk
deel van de gemeente, zonder dat expliciet naar het landschap “gekeken” wordt. De verschillende kernen groeien
aaneen en zijn niet meer afzonderlijk te herkennen. De
groene parels komen als losse eilanden tussen bebouwing te liggen. Gradiënten vervagen omdat de ruimtelijke
invulling vrijwel overal gelijk wordt.
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Deze kaart heeft gediend als
studiemateriaal. Er kunnen aan
deze kaart geen rechten worden ontleend.

Kaart 2, Scenario 2 “beleven”-wonen, recreëren, cultuurhistorie
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3.2.3 Scenario 2 “beleven” - wonen, recreëren, cultuurhistorie
Het scenario “beleven” geeft een inschatting van het toekomstige landschap, wanneer gestuurd wordt op landschappelijke beleving en recreatieve ontwikkeling. De
beleving van het landschap vormt namelijk een belangrijk
onderwerp, onder andere door de toenemende aandacht
voor de ruimtelijke kwaliteit en het toenemende belang als
(stedelijk) uitloopgebied.
De beslotenheid van de oeverwallen lijkt bij dit scenario
toe te nemen, door kleinschalige ontwikkelingen zoals
nieuwe landgoederen, boomteelt, recreatieve initiatieven.
Er ontstaat een aantrekkelijk en gevarieerd landschap,
dat goed toegankelijk is voor bewoner en toerist. Deze
kleinschalige verwevenheid van functies leidt echter ook
tot versnippering en verdichting van de open kommen. De
ruimtelijke contrasten tussen de verschillende landschappen nemen af.
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Deze kaart heeft gediend als
studiemateriaal. Er kunnen aan
deze kaart geen rechten worden ontleend.

Kaart 3, Scenario 3 “gebruiken”-landbouw, natuur, boomteelt, fruitteelt.
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3.2.4 Scenario 3 “gebruiken” - landbouw, natuur, boomteelt, fruitteelt

3.2.5
•

Het scenario “gebruiken” is gericht op behoud en versterking van landschapsecologische kwaliteiten, door het
juiste gebruik op de juiste plek te stimuleren. Het gebied
heeft immers belangrijke landschapsecologische kwaliteiten die duurzaam in stand moeten worden gehouden.

•

De agrarische sector in het gebied speelt daarbij een
belangrijke rol. De kleinschaligheid van de oeverwallen
wordt veelal bepaald door boomteelt en boomgaarden.
Ook de openheid van de kommen is gewaarborgd door
regulier agrarisch gebruik. De melkveehouderij vormt immers een belangrijke beheerder van de openheid.

•

Er is niet alleen in de uiterwaarden ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging, maar ook de watergangen in
het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. De keerzijde
van dit scenario is dat nieuwe initiatieven weinig ruimte
hebben om zich te ontwikkelen. Bovendien is het landschap beperkt toegankelijk voor recreatief medegebruik.

•

•
•

•

Conclusies scenario’s

De scenario’s zijn in de projectgroep bediscussieerd.
Uit deze discussie zijn de volgende conclusies getrokken:
‘Totale’ vrijheid voor allerlei initiatieven en ontwikkelingen is landschappelijk gezien ongewenst. De druk
op het gebied is te hoog en er verandert te veel om
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
kwaliteiten te kunnen waarborgen. Scenario 1 kan
echter wel ter inspiratie dienen en leiden tot ‘optimale’
vrijheid, binnen de kaders van bestaand beleid.
Binnen de gemeente wordt niet overal hetzelfde scenario en ambitieniveau nagestreefd. Verschillen in
ontwikkeling leiden tot verschillende ambities binnen
de gemeente. In het oostelijk deel van de gemeente
is bijvoorbeeld de verstedelijking hoog, waardoor de
ambitie hier meer gericht is op het scenario “beleven”
dan in het westelijk deel.
Niet voor ieder type landschap is hetzelfde scenario
het meest optimale scenario. De kleinschaligheid en
beslotenheid van de oeverwallen komt bij het scenario “beleven” meer tot zijn recht, terwijl de grootschaligheid en openheid van de kommen veel beter met
het scenario “gebruiken” behouden blijven. Ook de
natuurdoelstellingen in de uiterwaarden passen het
beste binnen het scenario “gebruiken”. In de praktijk
zal het vaak neerkomen op een combinatie van de
scenario’s “beleven” en “gebruiken”.
Niet alle scenario’s passen beleidsmatig op alle locaties.
Het is niet wenselijk om overal dezelfde hoofdrolspelers (organisaties of partijen) in te zetten voor de gewenste ontwikkeling van het landschap. Op de ene
plek is de agrarische sector de belangrijkste speler,
op de andere plek bijvoorbeeld de de gemeente, het
waterschap of particulieren.

•
•

•

•

Samenvattend hebben de scenario’s meer duidelijkheid gegeven over welk ambitieniveau, waar wenselijk is,
en welke hoofdrolspelers daarvoor nodig zijn.
De resultaten van de scenariostudie zijn in de visie
doorvertaald op de volgende punten:
Het juiste gebruik op de juiste plek stimuleren. Dit
vergroot de landschappelijke verschillen en diversiteit. Streven naar weidebouw in de kommen, fruitteelt
en boomteelt op de hogere oeverwallen, een afwisseling van akkerbouw en weidebouw op de lagere
oeverwallen (zie pagina 11) en natuurontwikkeling
in de lage natte delen (uiterwaarden, watergangen,
kwelrijke gebieden).
Stimuleren van kleinschalige (particuliere) ontwikkelingen op de oeverwallen, zodat ruimtelijke afwisseling, kleinschaligheid en beslotenheid toeneemt.
Voldoende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en
recreatieve toegankelijkheid. Meer behoudend in de
kommen; in stand houden van openheid, grootschaligheid en kenmerkende weidebouw (zie pagina 11).
Ruimte bieden aan een grotere dynamiek aan ruimtelijke ontwikkelingen in het oostelijk deel van de gemeente, dan in het westelijk deel van de gemeente.
Hierbij extra zorg voor waarborging van landschappelijke kwaliteiten en recreatieve toegankelijkheid. In
het westelijk deel van de gemeente ligt het accent
meer op behoud van het landelijk karakter (zie pagina 21).
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Algemene doelstellingen

Algemene opgaven

1.

In stand houden en versterken van de waardevolle samenhang tussen kom-oeverwal en
uiterwaard (gradiënten).

A. Visueel-ruimtelijk en landschapsecologisch versterken van de overgangen van hoge oeverwal, lagere oeverwal naar lage

Behouden en versterken van de openheid, grootschaligheid en de kenmerkende weidebouw in de
kommen, t.o.v. de kleinschalige structuur van de
oeverwallen.

A.

Waardevolle landschappelijke en historische
elementen en structuren beter herkenbaar maken
in het landschap.

A. Versterken en accentueren van oude landschappelijke lijnen, zoals structuur van oude bebouwingslinten, zegen, kades, oude

Benutten van de landschapsecologische potenties die het watersysteem biedt.

A. Realiseren van waterbergings- en ecologische doelstellingen uit het waterbeleid (verbreding watergangen en aanleg

2.

3.

4.

kom.

B. In stand houden en versterken van de zichtlijnen op de Veluwse stuwwal en over de Waal.
C. Behouden van de kenmerkende doorzichten vanaf de dijk naar het achterland.

B.
C.

Zorgvuldig inpassen van bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen (o.a. bebouwing, recreatieterreinen, natuur en
infrastructuur) en aansluiten bij de landschappelijke kenmerken/identiteiten.
Stimuleren van de aanleg van gebiedsspecifieke beplanting (o.a. erf-, kavelgrens- en wegbeplanting) op de oeverwallen.
In de loop van de tijd de beplanting niet vervangen die de openheid verstoort.
dijken, woerden.

B. Herkenbaar maken van (onzichtbare) archeologische waarden (o.a. Limes, oude woonplaatsen).
C. Stimuleren van de aanleg en behoud van hoogstamboomgaarden.
D. Herstellen van wielen (aanleg van passende beplanting en toegankelijk maken met wandelpaden en pleisterplekjes).
natuurvriendelijke oevers).

B. Herkenbaar maken van waardevolle kwelgebieden (o.a. door ontwikkeling van kwelafhankelijke natuur).
C. Gewenst landschappelijk beeld van grootschalige ingrepen in de uiterwaarden (natuurontwikkelingen, maatregelen i.h.k.v.
Ruimte voor de Rivier).

D. Ruilverkavelingsbosjes (ecologische doelstellingen)
5.

Verbeteren van de overgangen tussen de stadsen dorpskernen en het platteland (recreatieve
verbindingen en ruimtelijke kwaliteit).

A. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van (dorps)randen en (dorps)entrees.
B. Zorgvuldig inpassen van (dorps)uitbreidingen en bedrijventerreinen en aansluiten bij de landschappelijke kenmerken/
identiteiten.

C. Ontwikkelen van een landschapszone/bufferzone bij stedelijke uitbreidingen (o.a. bij Nijmegen, Arnhem en Betuws
Bedrijvenpark).

D. Stimuleren van de aanleg van recreatieve routes door geheel Overbetuwe en daarbuiten.
E. Koppelen van recreatieve routes met natuur- en cultuurelementen (o.a. de Linge) en routes Park Lingezegen.
F. Inpassen van infrastructuur, zoals de Betuweroute, verbreding A50, nieuwe N836 en de gemeentelijke hoofdverkeerstructuur
“Het rondje van Overbetuwe”.

Afbeelding 3, Algemene opgaven en doelstellingen, afkomstig uit hoofdstuk 2 ‘Doelstellingen en opgaven’
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3.3	Visie op structuurniveau
3.3.1

Inleiding

De visie op structuurniveau geeft weer wat de gewenste landschappelijke structuur voor de gemeente
Overbetuwe is. In hoofdstuk 2 zijn reeds doelstellingen
en opgaven geformuleerd om deze gewenste landschappelijke structuur te kunnen realiseren. (zie nevenstaande
tabel, afbeelding 3, uit hoofdstuk 2). De landschapsvisie
is aan de hand van deze doelstellingen en opgaven stap
voor stap uitgewerkt.
Op hoofdlijnen wordt gestreefd naar:
1. Herkenbare samenhangen tussen komoeverwal en uiterwaard (gradiënten).
2. Openheid en grootschaligheid in de kommen
en beslotenheid en kleinschaligheid op de
oeverwallen.
3. Herkenbare landschappelijke en historische
elementen en structuren.
4. Landschapsecologische kwaliteiten van
ondergrond en watersysteem.
5. Goede overgangen tussen kernen en het
platteland, zowel vanuit het oogpunt van
ruimtelijke kwaliteit als van recreatie.
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Kaart 4, Visiekaart landschappelijke samenhangen en verschillen
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3.3.2 Landschappelijke samenhangen (doelstelling 1) en verschillen (doelstelling 2)
De grote variatie aan landschappen van stuwwallen, uiterwaarden, kommen en oeverwallen maakt het gebied uniek
en aantrekkelijk. Het LOP streeft naar het beter herkenbaar maken van de verschillen tussen deze landschappen
en het beter herkenbaar maken van de samenhangen van
de landschappen met hun abiotische ondergrond.
Ingrepen en maatregelen in het LOP zijn gericht op versterking van de aanwezige samenhang tussen de abiotische ondergrond (hoog-laag, droog-nat, bodemsoort) en
het landschapspatroon. Voorbeelden zijn het zichtbaar
maken van het verschil in maat en schaal, openheid en
beslotenheid, verkaveling, bodemgebruik, beplantingstypen en –soorten. Hieronder wordt dit streven nader beschreven per landschapstype en in kaart 4, pagina 120 is
het verbeeld.
Oeverwallen; behoud ruimtelijke afwisseling en versterking kleinschaligheid
De landschappelijke verschillen worden sterker tot uitdrukking gebracht door op de oeverwallen vooral te streven
naar ruimtelijke afwisseling, beslotenheid en kleinschaligheid, en in het komgebied juist naar openheid en grootschaligheid.
Op de oeverwallen wordt het beeld nagestreefd van een
kleinschalig gevarieerd landschap met grillige bebouwings- en kavelpatronen. Dit kleinschalige beeld wordt bevorderd door de aanwezigheid van relatief veel beplanting
langs de wegen en op de erven en in overhoek–
jes. Ook de grote afwisseling in grondgebruik draagt bij
aan de kleinschaligheid.

Laanboomteelt en fruitteelt creëren een zekere mate van
beslotenheid en kleinschaligheid en dragen hierdoor bij
aan het gewenste beeld van de oeverwallen. Het is van
belang dat beide sectoren op de oeverwallen duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden behouden, en dan vooral op
de hogere oeverwallen. Op de lagere oeverwallen is een
combinatie van weide- en akkerbouw landschappelijk gezien het meest gewenst, zodat de overgangen naar het
open komgebied ruimtelijk worden benadrukt en de open
ruimten van de kommen niet al te zeer verkleinen.
De aanleg van streekeigen erfbeplanting (bijvoorbeeld
hoogstamfruit) en van singels langs boom- en fruitteelt
moet worden gestimuleerd. Bij nieuwe ontwikkelingen
(bijvoorbeeld de aanleg van een weg) dient gezorgd te
worden voor landschappelijke inpassing. Het kiezen van
de juiste beplanting, zowel wat betreft sortiment als wat
betreft beplantingsvorm, is cruciaal voor de wenselijke
versterking van de landschappelijke karakteristiek van de
verschillende landschappen. In het Toetsingskader hoofdstuk 4 wordt hier nader aandacht aan besteed.
Komgebied; behoud openheid
Het gaat in het komgebied om het in stand houden en
versterken van de openheid, grootschaligheid en kenmerkende weidebouw. De melkveehouderij is van belang
voor het behouden van de openheid in het gebied. Het is
dus ook vanuit landschappelijk oogpunt van belang om
de melkveehouderij als vitale agrarische sector ontwikkelingsruimte te blijven bieden. Bovendien is vooral bij vitale bedrijven ruimte om te investeren in landschappelijke
kwaliteit. Daarnaast blijft, door het stimuleren van weidevogelbeheer, de openheid behouden.

Om de openheid te bewaren kan in het komgebied geen
uitbreiding plaatsvinden van laanboomteelt of andere
teelten die het doorzicht belemmeren. Ook verdere doorsnijding van het komgebied en ruimtelijke barrières door
ruimtelijke ontwikkelingen moeten in de toekomst worden
voorkomen. Uitbreiding van bedrijventerrein langs de A50
is landschappelijk gezien ongewenst, evenals ruimtelijke
ontwikkelingen gekoppeld aan de nieuwe N837. De N837
moet zo onopvallend mogelijk (minimaal verhoogd) en onbeplant door het open komgebied lopen, zodat de ruimtelijke doorsnijding beperkt blijft. Beplantingen, langs perceelsgrenzen of wegen die de openheid verstoren, dienen
op termijn te verdwijnen door niet aan herplant te doen.
Vanwege hun kenmerkendheid voor het komgebied dienen de karakteristieke oude erven met monumentale
bomen, vaak op woerden, duurzaam in stand te worden
gehouden. Ze vormen herkenbare puntelementen in het
open landschap. Daarnaast is versterking van gebiedsspecifieke erfbeplantingen direct rond de erven gewenst.
Het kiezen van de juiste beplanting, zowel wat betreft
sortiment als wat betreft beplantingsvorm, is cruciaal voor
de wenselijke versterking van de landschappelijke karakteristiek van de verschillende landschappen. In het Toetsingskader hoofdstuk 4 wordt hier nader aandacht aan
besteed.
Tot slot is het gewenst om de kenmerkende lage en natte situatie van het komgebied te versterken door in het
komgebied de aanleg van poelen te stimuleren op lage
terreindelen. De poelen dragen bovendien bij aan de ecologische waarde van het gebied.
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kom			

oeverwal

dijk

uiterwaard

Afbeelding 4, samenhang kom-oeverwal-uiterwaard

Afbeelding 5, openheid versus beslotenheid
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Uiterwaarden; versterking robuust natuurlandschap en recreatieve kwaliteit
Waar in de kommen een meer planmatig cultuurlijk karakter wordt voorgestaan, wordt in de uiterwaarden gestreefd
naar een meer natuurlijk, dynamisch beeld. Hierdoor is
het contrast tussen de kommen en de uiterwaarden beter
herkenbaar.
Door de herinrichtingsplannen o.a. in het kader van de
PKB Ruimte voor de Rivier (Lexkesveer) zal dit gewenste
natuurlijke dynamische karakter toenemen. Tevens biedt
de herinrichting van de uiterwaarden kansen om de betekenis van de uiterwaarden voor extensieve recreatie
(struinnatuur) te vergroten. Voor de beleving van openheid, rust, ruimte en natuur zijn de uiterwaarden van belangrijke betekenis.
Meer over PKB Ruimte voor de Rivier (dijkverleggingen)is
opgenomen in doelstelling 4, paragraaf 3.3.4)
Daarentegen staan echter door de voorgenomen herinrichtingen geomorfologische, landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden onder druk. Bij de
herinrichtingsplannen dient het behoud van deze waarden
zeer zwaar te wegen.
Kernwaarden die behouden moeten blijven zijn:
•
de sterke relatie tussen de rivierdijken en de
uiterwaarden, met open uitzicht en doorzichten 		
naar de rivier;
•
de ruimtelijke en landschappelijke verschillen
tussen de uiterwaarden van de Neder-Rijn en 		
de Waal;
•
de grote hoeveelheid open water, microreliëf,
stroomgeulen, rivierstrangen;
•
de cultuurhistorische elementen, zoals relicten
van de baksteenindustrie, wielen en kades;
•
hoge natuurwaarden, bijvoorbeeld voor weide–
vogels.

Panorama’s en zichtlijnen
Panorama’s naar de Veluwse stuwwal, zoals aangegeven op de visiekaart, moeten beschermd worden. De panorama’s op de stuwwal dragen bij aan de identiteit van
Overbetuwe. Ontwikkelingen in panoramagebieden mogen geen belemmeringen vormen voor vergezichten.
Het provinciaal en regionaal ruimtelijk beleid is in deze
gebieden tevens gericht op het voorkomen dat kernen
aan elkaar groeien (Groene wiggen, Zoekzones landschapsversterking). Duurzaam behoud en ontwikkeling
van de panorama’s is dus ook belangrijk om de eigen
identiteit en leefbaarheid van de kernen te beschermen.
Op de Groene wiggen en zoekzones landschapsversterking wordt nader ingegaan onder doelstelling 5; verbeteren overgangen tussen kernen en platteland.

Gebiedsspecifieke inpassing (nieuwe) functies
Het LOP streeft naar gebiedsspecifieke inpassing van
(nieuwe) functies, zodat een bijdrage wordt geleverd aan
de landschappelijke karakteristiek van de verschillende
landschapstypen. Voorbeelden van functies lopen uiteen
van erven, wegen, waterwinning, zandwinning, golfbanen,
nieuwe landgoederen, grootschalige recreatieterreinen
tot kleine campings. Het kiezen van de juiste vormgeving
en de juiste beplanting (sortiment en beplantingsvorm),
is cruciaal voor de versterking van de landschappelijke
karakteristiek van de verschillende landschapstypen. In
het Toetsingskader hoofdstuk 4 wordt nader aandacht besteed aan de gebieds-specifieke eisen.

De volgende maatregelen zijn denkbaar om deze panorama’s te behouden en versterken:
•
bevriezen bebouwingsranden kernen;
•
geen nieuwe verdichting door bebouwing en
geen verdere versnippering;
•
vastleggen in Bestemmingsplan Buitengebied.
Ook zichtlijnen vanaf de dijk het achterland in en belangrijke zichtlijnen naar kerktorens dienen duurzaam in stand
te worden gehouden. Deze zichtlijnen zijn kenmerkend
voor het rivierengebied.
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Kaart 5, Visiekaart herkenbare historische structuren en elementen

124

Landschapsontwikkelingsplan gemeente Overbetuwe

3.3.3 Herkenbare historische structuren en
elementen (doelstelling 3)
Historische structuren en elementen, zoals oude dijken,
oude bebouwingslinten, wielen, kastelen, landgoederen
en oude steenfabrieken, geven het landschap een extra
dimensie vanwege hun verwijzing naar het verleden. De
objecten zijn vanuit intrinsieke waarde vaak het behouden
waard, maar ook vanwege hun attractieve waarden voor
recreatie in het gebied. Het is van belang om niet alleen
de elementen zelf te beschermen en te versterken, maar
ook de directe omgeving ervan, omdat het element en de
omgeving vaak nauw met elkaar verbonden zijn. Deze
doelstelling is verbeeld in kaart 5, pagina 124.
Dijklint als landschappelijke en recreatieve drager
De dijken langs de Neder-Rijn en de Waal met het groot
aantal landschappelijke elementen (o.a. wielen, strangen,
oude steenfabrieken) die aan de dijken zijn geregen, dienen als één landschappelijke geheel duurzaam behouden
te blijven. De dijklinten vormen belangrijke historische rode
draden in het landschap. Bij eventuele dijkverlegging(en)
bij Oosterhout en Wolferen spant de gemeente zich in
voor een zorgvuldige inpassing in het landschap.
In de uitwerking per deelgebied wordt nader ingegaan op
samenhangen tussen de dijk, binnendijks gelegen open
ruimtes aansluitend aan de dijk, wielen met directe omgeving en buitendijkse structuren samenhangend met de
dijk.
Actief herstel wielen en de directe omgeving
Ter versterking van de dijklinten is het herstel van verdwenen wielen (vanuit visie ‘Recepten voor een luisterrijk
Wielenland’) gewenst.

Ook het ‘restaureren’ van de nog niet opgeknapte wielen
is gewenst, in combinatie met het toegankelijker en aantrekkelijker maken als rustplekken voor recreanten (picknickplekken) en het accentueren met beplantingen.
Behoud en versterking cultuurhistorisch waardevol landschap en landgoederen
Ook de identiteit en de landschappelijke context van de
cultuurhistorisch waardevolle landschappen dient duurzaam in stand te worden gehouden. Ondanks de verschillende stedelijke ontwikkelingen in het gebied dient
versnippering en isolatie van deze gebieden voorkomen
te worden.
Cultuurhistorische waardevolle landschappen zijn onder
andere de verschillende landgoederen en buitenplaatsen.
Dit betreffen onder andere Loenen, Slijk-Ewijk, Landgoed
Heerlijkheid, Landgoed Hemmen en Landgoed De Mellard. Ook de uiterwaarden (recreatief landschap) bij de
grote rivieren, het cultuurhistorisch landschap rond Reeth
en de Linge zijn waardevolle gebieden.
Het LOP sluit aan bij de voorstellen die gedaan worden in
de Landschapsvisie De Danenberg en de Landschapsvisie Slijk-Ewijk/Landgoed Loenen.
Herkenbaar maken van de Limes
Ook wordt gestreefd naar het beter herkenbaar maken van
de grens van het voormalige Romeinse Rijk (De Limes).
Het LOP sluit in dit kader aan bij de aanbeveling uit het
Erfgoedplan Overbetuwe. Een goed idee is bijvoorbeeld
om een ‘Romeinen en Bataven’-fietsroute langs archeologische vindplaatsen te ontwikkelen. De route moet uiteindelijk deel gaan uitmaken van de in ontwikkeling zijnde
Gelderse Limesroute. Bijzondere plekken langs de route
worden herkenbaar gemaakt en van informatie voorzien.

Herstel woerden en hun erven
Door herstel van oude woerden kan het rijke historische
verleden van Overbetuwe beter zichtbaar worden gemaakt. Verschillende woerden met sporen van Bataafse
boerderijen vormen immers interessante verwijzingen
naar het Romeinse verleden. Gestreefd wordt naar herstel van deze woerden, herstel van erfbeplantingen of
herkenbaar maken door een bijzondere inrichting, en
naar opname in een recreatieve structuur.
Behoud kleinschalige structuur en afwisseling bebouwingslinten
Sterke ruimtelijke verdichting van de oude bebouwingslinten is niet wenselijk. Plaatselijke verdichting door bijvoorbeeld de bouw van een nieuw huis is in het bestaande lint mogelijk, voor zover dit past binnen het bestaande
R.O. beleid van de gemeente en de landschappelijke
kwaliteit van het lint behouden blijft. Vanuit het LOP gelden de volgende uitgangspunten:
•
geen aaneengesloten verdichting met nieuwe
bebouwing;
•
behoud afwisseling open en groene dichte
delen;
•
geen verbreding van de linten.
Stimuleren aanleg hoogstamboomgaarden
Niet alleen vanuit landschappelijk oogpunt (doelstelling
1) maar ook vanuit historisch oogpunt is de aanleg van
hoogstamboomgaarden gewenst, omdat deze bepalend
zijn voor het historische beeld van het oeverwallenlandschap.

Landschapsontwikkelingsplan gemeente Overbetuwe

125

veiligstellen
verhogen natuurwaarden

Kaart 6, Visiekaart landschapsecologische potenties van het watersysteem
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3.3.4 Landschapsecologische potenties van
het watersysteem (doelstelling 4)
Het watersysteem in Overbetuwe biedt diverse kansen
om de landschappelijke structuur en het landschappelijk
systeem van het gebied te versterken. Ook de natuurwaarden in het gebied hangen voor een groot deel samen
met dit watersysteem en de lage natte delen. De ontwikkeling van de Linge als ruimtelijke, recreatieve en ecologische ruggengraat van het gebied vormt een van de belangrijkste doelen. Kaart 6, pagina 126 geeft de gewenste
ontwikkeling weer.
Linge als drager van structuur
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.
Er wordt gestreefd naar een aaneengesloten zone met
variabele breedte, die samen met het waterschap en de
provincie tot ontwikkeling moet komen.
Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed, er
worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld.
Op plekken waar meer ruimte langs de Linge beschikbaar
is, zijn er mogelijkheden voor natuur, water, recreatie en
is er ruimte voor extensief landbouwkundig gebruik (agrarisch natuurbeheer). De ontwikkeling sluit aan bij het door
de provincie Gelderland in het Gebiedsplan Rivierenland
opgenomen uitgangspunt, waarin langs de Linge wordt
gestreefd naar realisatie van een zone van agrarisch natuurbeheer.

Ook wordt hiermee aangesloten op de plannen van het
Park Lingezegen, de doelstellingen uit het waterbeleid
(Kaderichtlijnwater, Nationaal Bestuursakkoord Water en
gemeentelijk waterplan) en de Landschapsontwikkelingsplannen van de buurgemeenten Lingewaard en NederBetuwe.
Op de oeverwallen wordt gestreefd naar een meer besloten karakter, terwijl het open karakter in de kommen
gehandhaafd blijft. Daar waar de Linge tegen verstedelijkt
gebied aan komt te liggen is een landschappelijke strook
noodzakelijk om het karakter van de Linge te garanderen.
Bij de uitwerking van doelstelling 5 (recreatienetwerk, pagina 131) wordt verder ingegaan op recreatieve maatregelen langs de Linge.
Waterberging en natuurvriendelijke oevers
Het LOP sluit aan bij de waterbergings- en ecologische
doelstellingen uit het waterbeleid, namelijk de Kaderichtlijnwater (KRW), het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW) en het gemeentelijk Waterplan. Maatregelen die
worden voorgesteld hebben met name betrekking op de
aanleg van natuurvriendelijke oevers langs verschillende
watergangen in het gebied, wel of niet in combinatie met
verbreding van de watergangen ten behoeve van waterberging (waterbergingsoevers).
Door de aanleg van natuurvriendelijke en waterbergingsoevers wordt de groen-blauwe dooradering van
het komgebied versterkt. Naast vergroting van de waterberging en verbetering van de waterkwaliteit zal ook de
ecologische waarde van de watergangen toenemen, bijvoorbeeld voor migratie van fauna en ontwikkeling van bijzondere kwelafhankelijke vegetaties. Herinrichting van de
watergangen maakt bovendien recreatief gebruik van de
oevers mogelijk, bijvoorbeeld over onderhoudspaden.

Naast deze maatregelen voortkomend uit het waterbeleid,
streeft de gemeente tevens naar vergroting van de herkenbaarheid van enkele watergangen in het landschap.
Het betreffen Rietgraaf, Eimerense pijp, Mermsezeeg en
Wustegraaf. De herkenbaarheid kan worden verbeterd
door de aanleg van bijvoorbeeld rietoevers en plaatselijk
ijle, lage beplanting zoals knotwilgen.
De watergangen die heringericht worden volgens de KRW
en NBW zijn op kaart 6 weergegeven, omdat deze deelgebied overstijgend zijn. In de visie per deelgebied zijn de
watergangen uit het gemeentelijk Waterplan aangeduid.
Herkenbaarheid waardevolle kwelgebieden
Op locaties in de kommen waar kwel vanaf de stuwwal
aan de oppervlakte komt wordt gestreefd naar het beter vasthouden van dit kwelwater. Door een aangepaste
inrichting (langer vasthouden water) en een aangepast
(agrarisch) beheer kan de ontwikkeling van deze waardevolle kwelafhankelijke vegetaties worden gestimuleerd.
Hierdoor kunnen grotere aaneengesloten gebieden met
waardevolle vegetaties ontstaan. Nader onderzoek naar
potentiële waarden, passende maatregelen en (financiële) vergoedingen wordt aanbevolen.
Ook de aanleg van ondiepe poelen in het komgebied dient
te worden gestimuleerd. Bij geschikte ecologische inrichtingen vormen de poelen belangrijke steppingstones in
het open komgebied. Bovendien wordt door het afgraven
van de bovengrond de kwelstroom bevorderd.
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Verhogen natuurwaarden ruilverkavelingbossen
“Gestreefd wordt naar verhoging van de natuurwaarden
van enkele monotone rvk-bossen (o.a. Bremerton) Geadviseerd wordt om voor deze bossen inrichting en beheer
af te stemmen op een meer natuurlijke bossamenstelling
en bosstructuur (incl goed ontwikkelde bosranden), uitgaande van de lokale ecologische potenties en gewenste
diversiteit in beplantingsvormen. Op deze manier kunnen
de bossen meer betekenis krijgen als ecologische steppingstone in het gebied en zal ook de belevingswaarde
toenemen. Daarnaast is het gewenst om sommige bosranden intensiever te beheren dan nu wordt gedaan, zodat hinderlijke schaduwwerking op aangrenzende percelen zoveel mogelijk wordt voorkomen”.
Landschappelijke inpassing zandwin- en recreatieplassen
Gestreefd wordt naar betere landschappelijke inpassing
van de huidige zandwinplassen, door middel van gebiedseigen beplantingen. Een apart landschapsplan is
gewenst. De Rijkerswoerdse plassen en het strandpark
Slijk-Ewijk worden met realisatie van de plannen rond
park Lingezegen en de Landschapsvisie Slijk-Ewijk/Landgoed Loenen beter landschappelijk ingebed.

Zorgvuldige inpassing bij eventueel noodzakelijke dijkverleggingen
In het Rijksbeleid zijn eventuele dijkverleggingen bij Oosterhout en Wolferen (na 2015) opgenomen. Dit is afhankelijk van alternatieve maatregelen die in het stroomgebied
van de Waal zijn voorzien. Indien aangetoond is dat er
voor (één van de) eventuele dijkverleggingen geen alternatieven zijn, dan is zorgvuldige inpassing een voorwaarde. De inpassing moet plaatsvinden met aandacht voor
aansluiting bij de maat en schaal van de gemeente, de
inpassing van het landschap en belangen voor agriërs en
natuur. Hiermee sluit het LOP aan op de Toekomstvisie
opgesteld door de gemeente.
Natura 2000, Ecologische hoofdstructuur en weidevogelgebied.
De gemeente houdt rekening met plannen die spelen in
het kader van realisatie van ecologische hoofdstructuur
(EHS) en natuurdoelstellingen voor Natura 2000 gebieden
in de uiterwaarden. Het centraal in het komgebied gelegen
weidevogel- en ganzengebied (De Meilanden) moet worden beschermd tegen doorsnijding, aantasting van rust en
openheid, verlaging van het waterpeil en verstoring.

Nieuwe zandwinlocaties dienen zoveel mogelijk aan te
sluiten bij bestaande zandwinningen of bij andere grootschalige vergravingen in het kader van “Ruimte voor de
rivier”, zodat een aaneengesloten plassengebied ontstaat
dat van meerwaarde kan zijn voor natuur en recreatie.
Aan de ontwikkeling van nieuwe locaties moet altijd een
landschapsplan gekoppeld zijn.
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3.3.5 Overgangen tussen kernen en platteland (doelstelling 5)
Door nieuwe ruimtevragende ontwikkelingen worden delen van het oude cultuurland omgevormd naar stedelijk
gebied. Hierdoor ontstaan nieuwe overgangen van kernen naar buitengebied en neemt de afstand tot het buitengebied toe en de toegankelijkheid af. De gemeente
streeft naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de
overgangszones en naar verbetering van de recreatieve
toegankelijkheid van het landschap. Kaart 7, pagina 130
geeft de gewenste ontwikkeling weer.
Ruimtelijke kwaliteit overgangszones
De ruimtelijke overgangen van de kernen naar het buitengebied verdienen continue aandacht. Niet alleen door
stedelijke uitbreidingen, maar ook door tal van particuliere
initiatieven staat de ruimtelijke kwaliteit van deze overgangsgebieden onder druk. De wijze waarop de ruimtelijke overgangen zijn vormgegeven heeft directe gevolgen
voor het aangrenzende landschap.
Het landschap zou daarom leidend moeten zijn bij de
vormgeving van de overgangen. Bij de kernen die op de
oeverwallen liggen, is het belangrijk dat de overgangen
naar het buitengebied de ruimtelijke geleding van de oeverwallen versterken. Harde overgangen, waarbij de rand
van het stedelijk gebied vanaf grote afstand nadrukkelijk
in het landschap aanwezig is dienen te worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een kleinschalige afwisseling van open en besloten ruimten.
Daarnaast kan de ruimtelijke kwaliteit van de overgangszones toenemen door extra aandacht te besteden aan
kwaliteit van elementen als omheiningen en schuurtjes.

In een op te stellen Beeldkwaliteitsplan kan de gewenste
ruimtelijke kwaliteit worden vastgelegd en verankerd met
Welstandsbeleid.
Tot slot vormen oude landschappelijke wegen, zoals bijvoorbeeld de radiaal structuur van Elst, belangrijke verbindingen tussen de kernen en het buitengebied. Wanneer
door landschappelijke inpassing de herkenbaarheid van
deze wegenstructuren wordt versterkt, neemt de samenhang tussen de kernen en het buitengebied toe.
Zoekzones landschapsversterking
Vanuit het provinciaal en regionaal ruimtelijk beleid zijn
er rond de kernen Heteren en Randwijk Zoekzones landschapsversterking (en Groene wiggen) aangewezen, om
te voorkomen dat kernen aan elkaar groeien en om de
ruimtelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. In deze gebieden worden de volgende maatregelen voorgesteld:
•
aanwijzen en uitwerken als uitloopgebied;
•
vastleggen in Bestemmingsplan Buitengebied;
•
actief herstel en ontwikkeling van landschaps–
elementen (mits ze het doorzicht richting de 			
Stuwwal niet belemmeren);
•
aanleggen/versterken verbindende structuren
tussen kommen en dijk/uiterwaarden die de 			
oeverwallen verdicht.
Daarnaast zijn het Park Lingezegen en het onderzoeksgebied Landschapsvisie Danenberg als zoekzones landschapsversterking aangewezen. Het LOP volgt deze
plannen. Maatregelen zijn gericht op versterking van de
bestaande en nog nieuw te ontwikkelen kwaliteiten van
de gebieden. Bijvoorbeeld wordt gestreefd naar vergroting
van extensieve recreatieve mogelijkheden voor wandelen
en fietsen en naar kleinschalige landschappelijke verdichting in een extensieve agrarische sfeer.

Overgangszone/ bufferzone stedelijk gebied
In de Ontwerp toekomstvisie+ (2009) van de gemeente
is het accent in het gebied ten oosten van de overgangszone gericht op versterking van het gebied in de regio.
Hier zal een grotere dynamiek aan ruimtelijke ontwikkelingen zijn dan in het gebied ten westen van deze overgangszone, waar het accent meer ligt op behoud van het
landelijk karakter. Belangrijk is dat bij deze dynamiek aan
ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig rekening wordt gehouden met waardevolle landschappelijke en historische
structuren in het gebied.
Ten eerste moet het waardevolle landschap rond Reeth
zorgvuldig worden ingebed, en als afzonderlijke structuur met een eigen identiteit herkenbaar blijven. Het oude
bebouwingslint moet zijn kleinschalige en afwisselende
structuur duurzaam behouden. Ook het behouden en versterken van de ruimtelijke geleding van de oeverwallen
en de afwisseling aan open en besloten ruimten is in dit
kader belangrijk.
Tevens moeten de kernen Oosterhout en Driel behouden
blijven als afzonderlijke kernen met een eigen identiteit.
In de plannen voor het Betuws bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg is een groene bufferzone tussen het bedrijvenpark en Oosterhout voorgesteld. Het
LOP sluit zich hierbij aan. Ook tussen Driel en de nieuwbouw uitbreidingen van Arnhem is een groene bufferzone
noodzakelijk. Dit kan gecombineerd worden met de gewenste ecologische verbindingszone en de inrichting als
uitloopgebied. Geadviseerd wordt om hier een integraal
plan voor op te stellen.
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Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen
Bij het regionaal bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland in Heteren en De Schalm in Andelst wordt gestreefd
naar het landschappelijk inpassen van de harde en opvallende randen. Met name aan de west- en zuidzijden is dit
urgent, omdat deze zijden direct aan het landelijk gebied
grenzen. Voorgesteld wordt om een landschapsplan voor
de bedrijventerreinen op te stellen, waarbij het aangrenzende landschap leidend is bij de vormgeving.
Inpassing Betuwe route-A15, A50 en A325
De belangrijke infrastructurele lijnen in het gebied A15Betuwe route, A50 en A325 worden landschappelijk versterkt. Hiervoor zijn verschillende landschapsplannen in
ontwikkeling, die allen voornamelijk als belangrijkste doel
hebben; het realiseren van een betere aansluiting bij de
kenmerken van het gebied.
De inpassing van de infrastructuurbundel A15-Betuweroute is uitgewerkt in het Landschapsplan Rijksweg A15
(2006) van Rijkswaterstaat. In het kader van verbreding
van de A50 tussen Valburg en Ewijk is door Rijkswaterstaat het Landschapsplan A50 knooppunt Ewijk- knooppunt Valburg opgesteld. De inrichting van de A325 vormt
een integraal onderdeel van de ontwikkeling van Park Lingezegen. Het LOP sluit bij deze plannen aan.
Recreatienetwerk
Gestreefd wordt naar verbetering van de recreatieve toegankelijkheid van het landschap, door de ontwikkeling
van een fijnmazig, openbaar toegankelijk netwerk van
routes, paden en wegen. De oost-west verbindingen in de
Lingezone en de dijken langs Neder-Rijn en Waal vormen
de hoofdstructuur van het recreatieve netwerk in Overbetuwe.
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De Weteringsewal langs de Linge vormt een belangrijke
doorgaande verbinding met recreatieve potentie. De wal
moet veiliger en aantrekkelijker gemaakt worden voor
recreanten en aanwonenden. Het (doorgaande) verkeer
moet zoveel mogelijk worden geweerd. Ook paden op de
oever(s) en meer oversteekmogelijkheden zijn gewenst,
omdat hierdoor de beleefbaarheid van de Linge verbetert.
Tevens is het gewenst om voorzieningen aan te brengen
die het extensief recreatief medegebruik stimuleren, zoals
voorzieningen voor kanovaren, vissen en picknicken. De
herinrichting van de wal kan samengaan met aanleg van
natuurvriendelijke oevers langs de Linge (zie doelstelling
4).
De Lingezone wordt gezien als een kralensnoer van kwaliteiten, waarbij een aantal clusters van recreatief gebruik
kan worden ontwikkeld op het knooppunt met andere recreatieve routes. Op de knooppunten met landgoed Hemmen en met Park Lingezegen worden clusters voorgesteld. Bij zo’n cluster liggen kansen voor de ontwikkeling
van voorzieningen, zoals horeca functie, (natuur)informatie, kanoverhuur.
Naast recreatieve oost-westverbindingen, biedt het landschap aanknopingspunten vanuit de cultuurhistorie om
ook een noord-zuidverbinding aan te leggen. Hemmen
vormt dan het startpunt en de Veluwe vormt het eindpunt
van deze wandelroute.
Voor verbetering van het recreatieve netwerk over de dijken langs Neder-Rijn en Waal is het met name belangrijk dat de verkeersveiligheid toeneemt. Onderzocht moet
worden op welke wijze de verkeersveiligheid en beleving
en rust van het landschap het best gewaarborgd kan
worden. Dit kan bijvoorbeeld door verkeersremmende en
snelheidsbeperkende maatregelen.
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Door het optimaliseren van het “Rondje Overbetuwe” kan
een interessant alternatief ontwikkeld worden voor het gemotoriseerd verkeer dat op de dijken minder gewenst is.
Tot slot zijn de huidige struinroutes door de uiterwaarden
belangrijk voor de beleving van rust, ruimte en natuur in
de gemeente Overbetuwe. Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal routes en aansluiting op het recreatienetwerk.
Lokale ommetjes
De toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de kernen kan worden verbeterd door het realiseren van lokale
ommetjes langs boerenland. Dit hoeven niet altijd brede
verharde paden te zijn, maar kunnen ook paden langs
perceelsranden en slootkanten zijn. Het is belangrijk dat
samen met de bewoners van het buitengebied en uit de
kernen actief wordt gezocht naar mogelijkheden. Geadviseerd wordt om gezamenlijk per kern een plan op te
stellen.
Wanneer de ommetjes worden verbonden met het grotere recreatienetwerk hebben ze ook betekenis voor de
recreant/toerist van buiten het gebied. Een éénduidige
bewegwijzering over de gehele gemeente met herkenbare start- en eindpunten is gewenst.
Rondje Overbetuwe
De gemeente zet in op verkeerskundige optimalisatie van
het Rondje Overbetuwe en streeft naar verbetering van
de landschappelijke inpassing van deze verkeerswegen
(N836, N837, Grote Molenstraat). Belangrijk is dat het
rondje als een duidelijk samenhangende structuur wordt
ervaren, maar dat ook rekening wordt gehouden met het
landschap dat ze doorkruisen.
Bij de inpassing van deze wegen op de oeverwallen moet

worden ingespeeld op bestaande elementen in de omgeving, zodat de wegen zich voegen naar het landschap.
Zachte overgangen van wegprofielen naar buitengebied
door landschapselementen zoals bomenrijen dienen te
worden gestimuleerd. Mocht er geen plaats zijn voor bomen in het profiel of mochten bomen de veiligheid in gevaar brengen, kan gekozen worden voor hagen.
De aaneengesloten lengte waarover de wegen zijn beplant, is afhankelijk van de afwisseling en de schaal van
het aangrenzende landschap. De wegen door de komgebieden dienen daarentegen juist onbeplant te zijn,
met rechte vlakke bermen en scherpe hoeken naar de
bermsloten. Met deze inrichting wordt het contrast tussen
beide landschappen versterkt en wordt aangesloten op
de provinciale visie “Inpassing provinciale wegen in het
Gelderse landschap”.
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Kaart 8, Visie op hoofdlijnen
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LEGENDA

Scenario ‘vrijlaten’

Scenario ‘Gebruiken’

Scenario ‘Beleven’

Deze kaart heeft gediend als
studiemateriaal. Aan deze
kaart kunnen geen rechten
worden ontleend.
Kaart 9, Scenariokeuze per deelgebied
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3.4

Visie op deelgebiedsniveau

De invulling van deze paragraaf is geïnspireerd op de
scenariostudie uit de voorgaande paragraaf. De visie op
hoofdlijnen is in deze paragraaf uitgewerkt op deelgebiedsniveau.

3.4.1

1

Doel van de deelgebiedsvisie

De deelgebiedsvisie is gemaakt om initiatieven uit de gemeente die een ruimtelijke consequentie hebben te toetsen aan de visie van het LOP. Voor dit doel is de visie op
hoofdlijnen niet gedetailleerd genoeg en vormt de deelgebiedsvisie maatwerk.

3.4.2

6

Deelgebied 1a, Lakemond

Aanleg Route HemmenVeluwe stimuleren
Limes herkenbaar maken
Behoud bijzondere
openheid

2

Aandacht overgang Randwijk
buitengebied
Ommetjes en wandelroutes
realiseren

Aanleg natuurvriendelijke
oevers

Aanleg landgoedbeplanting
(hagen, lanen, singels)

Verdichting zuidelijk deel
deelgebied
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3.4.3

1 Gradiënten behouden en versterken

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem

Uitwerking van het deelgebied 1a draagt bij aan de versterking van het stroomruglandschap. Het gaat in op een
andere invulling van de stroomrugkarakteristiek dan in
andere delen van deelgebied 1 wordt voorgestaan. Deelgebied 1a kan deels worden gezien als uitwaaiering van
landgoed Hemmen. Het landgoed dient als een eenheid
te worden ervaren, waarin Lakemond een grotere openheid kent dan de rest van het landgoed. Agrarische gronden worden omzoomd door hagen en de beplanting van
wegen wordt behouden en versterkt. De gradiënt wordt
hierdoor sterker beleefbaar. Het deelgebied vormt zo de
‘Groene Wig’, zoals in het Streekplan wordt voorgestaan.

Blauwe dooradering ecologisch opwaarderen
Het LOP staat voor om aanleg van natuurvriendelijke
oevers te stimuleren. De ontwikkeling van de Indoorniksche Leigraaf en Lakemondsche Tochtsloot past binnen
het bestaande waterbeleid van waterschap Rivierenland.
Langs het Lingekanaal zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

2 Openheid versus kleinschaligheid
Zuidelijk deel verdichten, noordelijk deel open
Lakemond is een lage oeverwal met een bijzondere openheid. Verdichting met groen aan de zuidkant is wenselijk,
bijvoorbeeld door vergroting van het landgoed karakter.
De openheid aan de noordkant is daarentegen van hoge
waarde en dient behouden te blijven. Uitbreiding van
boomkwekerijen zijn landschappelijk ongewenst in deze
openheid.

3 Cultuurhistorie herkenbaar
Padenstelsel Hemmen
uitbreiden

Leeswijzer deelgebieden

Voor ieder deelgebied wordt aangegeven waar het gebied
ligt (op nevenstaande figuur aangegeven met 1) en hoe
het er uitziet aan de hand van één foto (2).
Per deelgebied wordt in een inleidende tekst aangegeven
welk scenario ter inspiratie heeft gediend voor de uitwerking van de visie op deelgebiedsniveau: vrijlaten, beleven
of gebruiken (3). Dit gekozen scenario kan ter inspiratie
worden gezien voor de uitwerking van de visie uit de voorgaande paragraaf.
Per doelstelling* worden de ontwikkelingen die in het gebied spelen, omschreven. Ook wordt er aangegeven hoe
deze ontwikkeling kan bijdragen aan het realiseren van
de doelstelling van het LOP.
Al deze acties worden samengevat in een kader (5) en
schematisch weergegeven in een kaart van het deelgebied (6).

3
4

Deelgebied 1a, Lakemond

Landschapsontwikkelingsplan gemeente Overbetuwe

Limes herkenbaar maken
Het LOP sluit aan op de rapportage “Sleutel tot de schatkist” Erfgoedplan Overbetuwe. Het herkenbaar maken
van de Limes past binnen de visie van het LOP.

Route verbindt landgoed en Veluwe
Vanuit het landgoed Hemmen zijn er plannen voor
realisatie van een recreatieve verbinding naar de Veluwe.
Deze kan via het bestaande tracé(struinroute) langs
het Lingekanaal lopen. De route kan een ecologische
betekenis krijgen. In de visie van het LOP is dit zeer
wenselijk.

Ecologische zone noordzijde Linge
Door de oevers van de Linge als ecologische verbindingszone in te richten, wordt het leefgebied uitgebreid voor
planten en dieren die al in de Linge voorkomen of in potentie aanwezig kunnen zijn. Tevens wordt door de aanleg
van een oeverzone de herkenbaarheid en waarneembaarheid van de Linge vergroot (bron: LBP gemeente Heteren).

5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Ook al ligt de kern Randwijk niet in deelgebied 1, het verbeteren van de overgang van dit dorp naar het buitengebied vindt deels plaats in dit deelgebied. Vandaar dat de
abrupte overgang van Randwijk naar het buitengebied
hier aan bod komt.
Door stimulering van het doorzetten van het landgoedkarakter, wordt het zicht op de rand van Randwijk zachter.
Functioneel
Ommetje Hemmen loopt door Lakemond
Vanuit het LOP is uitbreiding van het padenstelsel van
landgoed Hemmen in deelgebied Lakemond gewenst. Zodoende krijgt deelgebied Lakemond een sterkere relatie
met het landgoed Hemmen.

5

Gewenste acties in deelgebied 1a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landschappelijk versterken met landschapselementen en wandelroutes waarbij rekening
wordt gehouden met de openheid.
Zuidelijk gebied verdichten door aanleg
landgoedbeplanting (hagen, lanen, singels)
Gebied omvormen tot landgoederenlandschap met behoud openheid noordelijk
deel
Limes herkenbaar maken
Route Hemmen-Veluwe stimuleren
Aanleg van natuurvriendelijke oevers
Aandacht overgang Randwijk buitengebied
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
Padenstelsel Hemmen uitbreiden
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Handleiding gebruik

Wanneer zich een initiatief voordoet binnen de gemeente,
wordt de visie op deelgebiedsniveau geraadpleegd. Dit
gebeurt om te zien of het initiatief bij kan dragen aan de
doelstellingen van het LOP.
Scenariokeuzekaart (kaart 9)
Het overzicht van alle deelgebieden en hun gekozen scenario, is te vinden op pagina 3 (kaart 9). Deze afbeelding
geeft de ligging van het deelgebied aan en de hoofdkoers
(scenario) die het LOP voorstelt.
Visie op deelgebiedsniveau
Daarna wordt de visie per deelgebied uitgewerkt (zie pagina 4 tot en met 61).

* Beknopt de 5 doelstellingen van dit LOP:
1
Gradiënten behouden en versterken
2
Openheid versus kleinschaligheid versterken
cultuur
3
Historie herkenbaar maken
4
Benutten kansen ecologie met watersysteem
5
Verbeteren overgang tussen kern en platte-		
land
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Deelgebied 1 Algemeen
Deelgebied 1 is onderverdeeld in subdeelgebieden 1a,
1b en 1c. Deze onderverdeling van het deelgebied maakt
nuanceringen van de visie op kleine schaal mogelijk. De
scenario’s, waar de uitwerking van de visie op is geïnspireerd, is ‘Gebruiken’ en ‘Beleven’.
Scenario ‘Gebruiken’ vormt de inspiratie op deelgebied 1a
en 1b, omdat grondgebonden landbouw en veehouderij
binnen dit gebied prioriteit hebben (aangegeven in Regionaal Plan 2005-2020). En, het scenario stuurt aan op
zonering van functies als reguliere landbouw, natuur en
waterberging en -winning. De bodemgeschiktheid dient
als regulerende factor voor functies.
Scenario ‘Beleven’ vormt de inspiratie op deelgebied 1c,
omdat dit deelgebied een grotere rode component kent.
Hierdoor is een meer ontwikkelingsgericht scenario gebruikt dat inspeelt op alle initiatieven die hier kunnen gaan
spelen. Ook de kleinschalige verweving van functies kan
hier vorm krijgen.
Nationaal landschap en LOP
Deelgebied 1a ligt in het Nationaal Landschap Rivierengebied. Twee doelstellingen die het LOP voorstaat, worden hierin ook benoemt als kernkwaliteiten.
1 Het samenhangend stelsel van gradiënten (dit wordt
ook in het Nationale landschap als kernkwaliteit gezien).
2 Het schaalcontrast van het zeer open naar besloten
landschap (dit wordt ook in het Nationale landschap als
kernkwaliteit gezien).
Dit betekent dat het Nationaal landschap en het LOP op
elkaar aansluiten, beiden dezelfde landschapskwaliteiten
nastreven en beiden dezelfde landschapskwaliteiten beleefbaar willen maken.
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Deelgebied 1a, Lakemond

Aanleg Route HemmenVeluwe stimuleren
Limes herkenbaar maken
Behoud bijzondere
openheid

Aandacht overgang Randwijk
buitengebied
Ommetjes en wandelroutes
realiseren

Aanleg natuurvriendelijke
oevers

Verdichting zuidelijk deel
deelgebied
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Aanleg landgoedbeplanting
(hagen, lanen, singels)
Padenstelsel Hemmen
uitbreiden

Deelgebied 1a, Lakemond
1 Gradiënten behouden en versterken
Uitwerking van het deelgebied 1a draagt bij aan de versterking van het stroomruglandschap. Het gaat in op een
andere invulling van de stroomrugkarakteristiek dan in
andere delen van deelgebied 1 wordt voorgestaan. Deelgebied 1a kan deels worden gezien als uitwaaiering van
landgoed Hemmen. Het landgoed dient als een eenheid
te worden ervaren, waarin Lakemond een grotere openheid kent dan de rest van het landgoed. Agrarische gronden worden omzoomd door hagen en de beplanting van
wegen wordt behouden en versterkt. De gradiënt wordt
hierdoor sterker beleefbaar. Het deelgebied vormt zo de
‘Groene Wig’, zoals in het Streekplan wordt voorgestaan.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Zuidelijk deel verdichten, noordelijk deel open
Lakemond is een lage oeverwal met een bijzondere openheid. Verdichting met groen aan de zuidkant is wenselijk,
bijvoorbeeld door vergroting van het landgoed karakter.
De openheid aan de noordkant is daarentegen van hoge
waarde en dient behouden te blijven. Uitbreiding van
boomkwekerijen zijn landschappelijk ongewenst in deze
openheid.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Limes herkenbaar maken
Het LOP sluit aan op de rapportage “Sleutel tot de schatkist” Erfgoedplan Overbetuwe. Het herkenbaar maken
van de Limes past binnen de visie van het LOP.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Blauwe dooradering ecologisch opwaarderen
Het LOP staat voor om aanleg van natuurvriendelijke
oevers te stimuleren. De ontwikkeling van de Indoorniksche Leigraaf en Lakemondsche Tochtsloot past binnen
het bestaande waterbeleid van waterschap Rivierenland.
Langs het Lingekanaal zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Route verbindt landgoed en Veluwe
Vanuit het landgoed Hemmen zijn er plannen voor
realisatie van een recreatieve verbinding naar de Veluwe.
Deze kan via het bestaande tracé(struinroute) langs
het Lingekanaal lopen. De route kan een ecologische
betekenis krijgen. In de visie van het LOP is dit zeer
wenselijk.

Ecologische zone noordzijde Linge
Door de oevers van de Linge als ecologische verbindingszone in te richten, wordt het leefgebied uitgebreid voor
planten en dieren die al in de Linge voorkomen of in potentie aanwezig kunnen zijn. Tevens wordt door de aanleg
van een oeverzone de herkenbaarheid en waarneembaarheid van de Linge vergroot (bron: LBP gemeente Heteren).
5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Ook al ligt de kern Randwijk niet in deelgebied 1, het verbeteren van de overgang van dit dorp naar het buitengebied vindt deels plaats in dit deelgebied. Vandaar dat de
abrupte overgang van Randwijk naar het buitengebied
hier aan bod komt.
Door stimulering van het doorzetten van het landgoedkarakter, wordt het zicht op de rand van Randwijk zachter.

Gewenste acties in deelgebied 1a:

Functioneel
Ommetje Hemmen loopt door Lakemond
Vanuit het LOP is uitbreiding van het padenstelsel van
landgoed Hemmen in deelgebied Lakemond gewenst. Zodoende krijgt deelgebied Lakemond een sterkere relatie
met het landgoed Hemmen.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Landschappelijk versterken met landschapselementen en wandelroutes waarbij rekening
wordt gehouden met de openheid.
Zuidelijk gebied verdichten door aanleg
landgoedbeplanting (hagen, lanen, singels)
Gebied omvormen tot landgoederenlandschap met behoud openheid noordelijk
deel
Limes herkenbaar maken
Route Hemmen-Veluwe stimuleren
Aanleg van natuurvriendelijke oevers
Aandacht overgang Randwijk buitengebied
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
Padenstelsel Hemmen uitbreiden
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Deelgebied 1b, Oeverwal Opheusden

Limes herkenbaar maken

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Aansluiten op recreatieve routes
Behoud Wiel de Oude Waai
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Deelgebied 1b, Oeverwal Opheusden
1 Gradiënten behouden en versterken
Uitwerking van het deelgebied 1b draagt bij aan de beleving van de gradiënten, door specifieke kenmerken van
oeverwallen, zoals kleinschaligheid, te stimuleren. De
kleinschaligheid wordt gestimuleerd door andere middelen dan in deelgebied 1a. Dit zal in het deelgebied 1b
vooral door boomgaarden, boomkwekerijen en andere
vormen van kleinschalig ondernemen gerealiseerd moeten worden. Stimulering hiervan is gewenst.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Contrast vergroten
Door het stimuleren van functies in het landschap die een
ruimtelijke inbreng hebben, wordt kleinschaligheid versterkt. Zie bovenstaande tekst.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Limes herkenbaar maken
Het herkenbaar maken van de Limes past binnen de visie
van het LOP.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Langs het Lingekanaal ligt al 1,7 kilometer natuurvriendelijke oever. Het LOP stelt voor om deze natuurvriendelijke inrichting uit te breiden.
Behoud Wiel de Oude Waai
De Oude Waai is een klein wiel, maar hoe klein ook, de
betekenis is groot. Het watertje verbeeld de dynamiek van
de strijd tegen het water en dient daarom behouden te
blijven.
5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Deze doelstelling is niet van toepassing in deelgebied 1b,
aangezien er geen kernen in dit gebied liggen.
Functioneel
Aansluiten bij recreatieroutes
Binnen het deelgebied 1b, worden geen ommetjes gerealiseerd. Wel kan aansluiting gezocht worden op recreatieroutes in omliggende gebieden en op recreatieroutes
vanuit aangrenzende gemeenten.

Gewenste acties in deelgebied 1b:
•
•
•
•
•

Verdichting vergroot contrast
Limes herkenbaar maken
Aanleg van natuurvriendelijke oevers
Behoud Wiel de Oude Waai
Aansluiten recreatieve routes
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Deelgebied 1c, Oeverwal tussen Driel en Randwijk
Behoud panorama’s naar
stuwwal

Limes herkenbaar maken

Beleefbaarhouden
wiel Rietkolk
Tegengaan
verlanding wielrest
Hoogeweide

Behoud kolk De
Nieuwstad

Kasteel Nijburg zichtbaar
houden
Behoud
herkenbaarheid
Pierennest

Overgang oeverwal en
kom accentueren door
aanplant wegbeplanting

c
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Aanbrengen beplanting
Achterstraat

Ommetjes realiseren

c

Deelgebied 1c, Oeverwal tussen Driel en Randwijk
1 Gradiënten behouden en versterken
Uitwerking van het deelgebied 1c draagt bij aan de versterking van het stroomruglandschap. Het gaat in op een
andere invulling van de stroomrugkarakteristiek dan in
deelgebied 1a en 1b wordt voorgestaan. Panorama’s naar
de stuwwal dienen behouden te blijven. In dit deelgebied
moet er dus voorzichtig omgegaan worden met verdichtende ontwikkelingen.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Contrast vergroten
Door de kleinschaligheid op de oeverwallen te versterken, wordt het contrast met openheid en zuidelijk gelegen
komgebied (deelgebied 2) vergroot. Bijvoorbeeld door de
A50 door deelgebied 1c groepsgewijs aan te kleden met
bomen.
Aanbrengen beplanting Achterstraat
Door het aanbrengen van wegbeplanting langs Achterstraat/Boltweg wordt de grens van de oeverwal geaccentueeerd en de doorgaande verbindingsweg tussen Heteren en Driel benadrukt.
Panorama naar stuwwal behouden
De panorama’s naar de Veluwse stuwwal moeten beschermd worden, omdat ze bijdragen aan de identiteit
van de gemeente Overbetuwe. Ontwikkelingen in panoramagebieden mogen geen belemmeringen vormen voor
vergezichten.

3 Cultuurhistorie herkenbaar
Verdwenen Kasteel de Nijburg zichtbaar houden
Tussen Heteren en Randwijk heeft vroeger het middeleeuwse kasteel de Nijburg gestaan. Tot circa 40 jaar geleden waren er nog resten terug te vinden van de aarden
wal. De hoge wal is weer opnieuw aangelegd om het karakter van de voormalige vesting te benadrukken.
De twee grachten zijn opnieuw uitgegraven en gerestaureerd. Het gebied is circa 4 hectare groot. Het is eigendom
van Stg. het Lyndensche Fonds voor Kerk en Zending,
maar wordt onderhouden door de gemeente Overbetuwe.

5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
De overgang van Randwijk naar het buitengebied is niet
geleidelijk. Kleinschalige bedrijvigheid in de vorm van
schuren grenzen aan het buitengebied.
Door stimulering van het doorzetten van het landgoedkarakter wordt zicht op de rand van Randwijk zachter.
Functioneel
Ommetjes en wandelroutes realiseren
Vanuit het LOP is uitbreiding van het padenstelsel van
landgoed Hemmen gewenst.

Limes herkenbaar maken
Het LOP sluit aan op de rapportage “Sleutel tot de schatkist” Erfgoedplan Overbetuwe. Het herkenbaar maken
van de Limes past binnen de visie van het LOP.
Behoud en herstel wielen
Het LOP stelt herkenbaarheid van het wiel Pierennest in
Randwijk voor. Voor wiel de Rietkolk is het wenselijk hem
beleefbaar te houden, door onderhoud te plegen aan de
wilgen eromheen. In het wielrest Hoogeweide in Heteren
moet verlanding tegen worden gegaan. De kolk de Nieuwstad bij Driel dient behouden te blijven.
4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Het LOP staat voor om aanleg van natuurvriendelijke oevers en verbreding van watergangen te stimuleren. De
ontwikkeling van de Indoorniksche Leigraaf (ten oosten
van de A50 de Heterensche zeeg) en Kruisgraaf, past binnen het bestaande waterbeleid van waterschap Rivierenland en verhoogt de belevingswaarde.

Gewenste acties in deelgebied 1c:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbrengen beplanting Achterstraat
Behoud panorama’s naar stuwwal
Kasteel de Nijburg zichtbaar houden
Limes herkenbaar maken
Behoud herkenbaarheid Pierennest
Beleefbaar houden wiel Rietkolk
Tegengaan verlanding wielrest 			
Hoogeweide
Behoud kolk de Nieuwstad
Aanleg van natuurvriendelijke oevers
Aandacht overgang Randwijk buitengebied
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
(aansluiten op het padenstelsel Hemmen)
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Deelgebied 2, Open kommen Hollanderbroek, Liendermeint, De Meilanden en Weerbroek

Behoud bijzondere
openheid

Woerden beleefbaar houden
Ommetjes realiseren

Openheid
behouden
Stimuleren
weidevogelbeheer

Openheid
behouden
Stimuleren
weidevogelbeheer

Linge ruimtelijke, recreatieve en
ecologische drager

Openheid
behouden
Stimuleren
weidevogelbeheer

Weteringse wal veiliger

Benutten
kwel
bijzondere natuur
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voor

Verhogen natuurwaarden
in bos in open gebied

Deelgebied 2, Open kommen Hollanderbroek, Liendermeint, De Meilanden en Weerbroek
Deelgebied 2 is een belangrijk agrarisch gebied in de gemeente Overbetuwe. Daarom is de visie voor dit gebied
geïnspireerd op scenario ‘Gebruiken’.
De visie op deelgebied 2 is dus gericht op instandhouding om openheid te behouden. Hier is een zonering van
functies gewenst, zodat elke functie optimaal tot zijn recht
komt. De bodemgeschiktheid en landschapsecologische
potenties zijn de basis voor inrichting van dit gebied. Belangrijke actoren in het verwezenlijken van deze visie zijn:
de agrarische sector, het waterschap, en in mindere mate,
natuurverenigingen en bewoners van het gebied.
1 Gradiënten behouden en versterken
De open ruimte in de kommen van Hollanderbroek, Liendermeint, De Meilanden en Weerbroek zijn aangewezen
als provinciaal waardevol landschap. Het open kommengebied, met haar zware klei, staat in contrast met de
dichtere, omringende oeverwallen. De open weilanden
en bouwlanden accentueren de gradiënt nuances tussen
kom en oeverwal.
Panorama naar stuwwal behouden
Zichtlijnen vanaf de kom naar de stuwwallen van de
Veluwe zijn uniek, hierdoor wordt het gradiënt ervaren.
Daarom wordt behoud en versterking van openheid voorgestaan in deelgebied 2.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Contrast vergroten
Behoud van het contrast tussen openheid en kleinschaligheid is gewenst. Waar initiatieven tot versterking van
dit contrast leiden worden deze ondersteund. Laanbomen
die de openheid verstoren worden in de loop van de tijd
niet vervangen.

N837
De geplande aanleg van de N837 blijft vrij van bomen om
de openheid van het gebied optimaal te ervaren.
Erfbeplanting
Aandacht voor beplanting op erven en samenhang tussen
bebouwing en beplanting. Zicht vanuit de kom op bedrijfsgebouwen voorkomen.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Woerden beleefbaar houden
In het middengebied van deelgebied 2 liggen woerden.
Dat zijn verhogingen in het landschap waarop gebouwd
is. Deze woerden dienen rondom zo open mogelijk gehouden te worden.
4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
De Linge en de Eldensche Zeeg zijn aangewezen plaatsen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen in het kader van Kaderrichtlijn Water. Rond de watergang Eldensche Zeeg en de Verloren Zeeg zijn al natuurvriendelijke
oevers aangelegd.
Daarnaast kent het gebied nog een aantal waterlopen,
zoals Laarsche Zeeg, Elster Zeeg en Kruisgraaf. Deze
groen-blauwe dooradering biedt kansen voor ecologie
en het watersysteem. Daarom is de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers gewenst. Bijvoorbeeld in de vorm
van plas/dras zones en rietkragen. Initiatieven tot aanleg
hiervan worden door het LOP ondersteund.
Aanleggen poelen

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën) van belang. Door de aanleg van poelen, minimaal
500 m² groot, verbetert de soortenrijkdom van het groenblauwe netwerk.
Stimuleren weidevogelbeheer
De openheid van de kommen in deelgebied 2 maakt dat
het gebied bijzonder aantrekkelijk is voor weidevogels.
Wanneer er actief aan weidevogelbeheer kan worden gedaan, wordt dit vanuit de gemeente gestimuleerd.
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Natuurtypen die van kwelwater afhankelijk zijn, bijvoorbeeld broekbossen en natte hooilanden, staan in Nederland onder grote druk. In deelgebied 2 komt kwel van hoge
kwaliteit naar boven. Mogelijkheden voor het ontwikkelen
van deze natte natuurtypen moeten worden onderzocht.
Uiteraard in afstemming met andere functies in het gebied.
Verhogen natuurwaarden in bos in open gebied
In de openheid in deelgebied 2 zijn enkele ruilverkavelingsbossen gerealiseerd. Gestreefd wordt naar verhoging
van de natuurwaarden van deze ruilverkavelingsbossen
(zoals Bremerton). De inrichting en beheer van deze bossen dient afgestemd te worden op een meer natuurlijke
bossamenstelling en bosstructuur (inclusief goed ontwikkelde bosranden). Hierbij wordt uitgegaan van de lokale
ecologische potenties en gewenste diversiteit in beplantingsvormen. Daarnaast is het gewenst om sommige
bosranden intensiever te beheren dan nu wordt gedaan,
zodat hinderlijke schaduwwerking op aangrenzende percelen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Deze doelstelling is niet van toepassing in deelgebied 2,
aangezien er geen kernen in dit gebied liggen.
Functioneel
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Een sterke wens is er om vanuit het dorp het landschap
in te stappen. Vanuit het landschap is de versterking van
de overgang van stroomrug van Homoet naar het open
komgebied gewenst. Daarom stelt LOP voor om ommetjes en wandelroutes te realiseren vanuit de omliggende
dorpen; Driel, Valburg en Heteren. Passende tracés werkt
de gemeente uit met betrokken partijen.

Weteringsewal veiliger
De Weteringsewal moet veiliger en aantrekkelijker gemaakt worden voor omwonenden en voor fiets- en wandelrecreanten. De herininrichting van de wal kan samengaan
met de KRW doelstelling om de Linge natuurvriendelijke
oevers te geven. Verder is de aanleg van picknick-, zit- en
visplaatsen wenselijk. De Linge kan bevaren worden met
kano’s. Tevens kan langs de Linge worden gewandeld.

Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische drager
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.
Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en
recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed,
er worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld.
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Gewenste acties in deelgebied 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open houden komgronden
Panorama naar stuwwal behouden
Woerden beleefbaar houden
Aanleg van natuurvriendelijke oevers
Aanleg poelen
Stimuleren weidevogelbeheer
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Verhogen natuurwaarden in bos in open
gebied
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
Linge
ruimtelijke,
recreatieve
en
landschappelijke drager
Weteringsewal veiliger

Landschapsontwikkelingsplan gemeente Overbetuwe

149

Deelgebied 3, Herveldsche Veld

Aanleg natuurvriendelijke oevers
Herveldsche Leigraaf

Linge ruimtelijke, recreatieve en
ecologische drager

Zichtlijnen behouden

Aanplant fruitbomen
stimuleren
Woerd beleefbaar houden
Ommetjes en wandelroutes
aanleggen
Stimuleren erfbeplanting
en aanleg poelen
Natuurlijke inrichting visplas
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Deelgebied 3, Herveldsche Veld
De visie op deelgebied 3 is geïnspireerd op het behoudende scenario ‘Gebruiken’. Dit scenario is gekozen om
dichtbij dorpskern Zetten een kwalitatief hoogwaardig buitengebied te behouden. Hier is een zonering van functies
gewenst, zodat elke functie optimaal tot zijn recht komt.
De bodemgeschiktheid en landschapsecologische potenties zijn de basis voor inrichting van dit gebied. Belangrijke actoren in het verwezenlijken van deze visie zijn de
agrarische sector, het waterschap, natuurverenigingen en
bewoners van het gebied.
1 Gradiënten behouden en versterken
Zichtlijnen behouden
Het is belangrijk om zichtlijnen tussen de oeverwal Zetten-Andelst naar het komgebied te behouden, om zo alle
gradiënten te kunnen beleven.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Stimuleren erfbeplanting
In deelgebied 3 is een landschappelijke inpassing van
de verspreide erven als puntelementen in het landschap
(stimuleren erfbeplantingen) gewenst. Dit versterkt de
kleinschaligheid en benadrukt het verschil met de open
kommen.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Aanplant fruitbomen stimuleren
Het Herveldsche veld ligt op een lage oeverwal. Deze
gronden zijn sinds 1900 in gebruik geweest voor het verbouwen van fruit. De cultuurhistorie wordt beleefbaar gemaakt door het stimuleren van het planten van fruitbomen
(liefst hoogstamfruit).
Woerd beleefbaar houden
In het middengebied van deelgebied 3 ligt een woerd; een
verhoging waarop gebouwd is. Dit woerd dient rondom zo
open mogelijk te worden gehouden.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Aanleg natuurvriendelijke oevers Herveldsche Leigraaf
De Herveldsche Leigraaf biedt kansen voor de ecologie
en sluit aan op een hoogwaardig watersysteem in deelgebied 2. Daarom zou vernatuurlijking van deze oevers
gewenst zijn.
Aanleggen poelen
Door de aanleg van poelen neemt de soortenrijkdom toe.
Te denken valt aan soorttoename van amfibieën en reptielen.
Natuurlijke inrichting visplas
Langs de A15 wordt de visplas natuurvriendelijk ingericht
door het waterschap.
5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Deze doelstelling is niet van toepassing in deelgebied 3,
aangezien er geen kernen in dit gebied liggen.
Functioneel
Ommetjes aanleggen en wandelroutes
Er bestaat een sterke wens van de bewoners om vanuit
het dorp het landschap in te stappen en langs de boomgaarden te struinen. Passende routes vanuit Zetten en Indoornik kunnen uitgewerkt worden met betrokken partijen.
Wanneer het mogelijk is de routes door het Waterwingebied te laten lopen, levert dat een meerwaarde op.
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische drager
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.

Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en
recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed,
er worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld.
Weteringsewal veiliger
De Weteringsewal moet veiliger en aantrekkelijker gemaakt worden voor omwonenden en voor fiets- en wandelrecreanten. Dit kan door de wal verkeerstechnisch te
herinrichten en enkel nog toegankelijk te maken voor aanwonenden. De herininrichting van de wal kan samengaan
met de KRW doelstelling om de Linge natuurvriendelijke
oevers te geven. Verder is de aanleg van picknick-, zit- en
visplaatsen wenselijk. De Linge kan bevaren worden met
kano’s. Tevens kan langs de Linge worden gewandeld.

Gewenste acties in deelgebied 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zichtlijnen oeverwal-komgebied behouden
Stimuleren erfbeplanting
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Woerd beleefbaar houden
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Herveldsche Leigraaf
Aanleggen poelen
Natuurlijke inrichting visplas
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
Linge ruimtelijke, recreatieve en
landschappelijke drager
Weteringsewal veiliger
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Deelgebied 4a, Oeverwal Zetten

Linge ruimtelijke, recreatieve en
ecologische drager
Aanleggen ommetjes en
wandelroutes

tra
Wageningses

Wonen en werken
versterken
kleinschaligheid

at

Aanplanten fruitbomen
Benutten kwel voor
bijzondere natuur

Stimuleren erf- en
kavelgrensbeplanting
beplanting

at

a
str

on

ati

Ve

St

t

aa

tr
lds

Bestaande landschapselementen sturend voor
dorpsgroei
Zichtlijnen tussen oeverkom open houden

Woerden beleefbaar
houden

Gehele deelgebied: ecologische
waarde verhogen

Herkenbaar maken afslag
Zetten (zie gebiedsvisie A15)

Opstellen beplantingsplan A15 volgens
Passantenmodel
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Deelgebied 4a, Oeverwal Zetten
Deelgebied 4 is onderverdeeld in subdeelgebieden 4a en
4b. Voor beide subdeelgebieden is eenzelfde visievorming aan vooraf gegaan. De onderverdeling maakt echter
nuanceringen van de visie op kleine schaal mogelijk.
Deelgebied 4 is sterk versteend en bevat dorpskern Zetten. Vanwege het inwonertal van dit deelgebied, met elk
hun eigen wensen en ontwikkelingen, is gekozen voor een
ontwikkelingsgerichte visie. Deze visie is geïnspireerd op
scenario ‘Simuleren individuele vrijheid’. Woningbouw, recreatie in de omgeving en bedrijvigheid staan centraal.
Hierbij zijn zichtlijnen tussen oeverwal- en komgebieden
van belang om te behouden.
1 Gradiënten behouden en versterken
Stimuleren aanleg erf- en kavelgrensbeplanting
Uitwerking van het deelgebied moet bijdragen aan het
behouden en versterken van de overgang van oeverwal
naar kom door de kleinschaligheid te versterken. Deze
kleinschaligheid wordt versterkt door het stimuleren van
de aanleg van erf- en kavelgrensbeplanting, kleinschalige
woningbouw en bedrijvigheid op de oeverwal.
Opstellen beplantingsplan A15 volgens Passantenmodel
Het LOP sluit, voor de aankleding van de A15, aan op
het Landschapsplan Betuweroute gemeente Overbetuwe
‘Groencompensatie Betuweroute’. Hierin wordt geadviseerd om de landschappelijke inpassing van de A15 op te
stellen volgens het Passantenmodel.
Zichtlijnen tussen oever-kom open houden
De zichtlijnen naar het open komgebied dreigen dicht te
slibben. Bijzonder zijn de zichtlijnen op de N836. Bijvoorbeeld vanaf het punt net ten zuiden van Zetten en vanaf
het viaduct over de A15. Dit geeft inzicht in de hoge dynamiek van de infrastructuur door de gemeente Overbetuwe. Deze dynamiek staat in contrast met de dynamiek
van de dorpskernen van Zetten en Andelst.

2 Openheid versus kleinschaligheid
Wonen en werken versterken kleinschaligheid
Door meer vrijheid te geven aan autonome ontwikkelingen,
wordt de kleinschaligheid op de oeverwal (of stroomrug)
versterkt. Daardoor wordt het contrast met de open komgebieden in de gemeente versterkt. Wonen en werken zijn
voor de versterking van kleinschaligheid belangrijke actoren.Te denken valt aan nieuwe agrarisch aanverwante en
niet-agrarische functies, zoals kleine bijgebouwen, paardenbakken, boomgaarden, moestuinen en pluktuinen. Dit
alles mag ontwikkeld worden binnen de grenzen van het
bestemmingsplan, welstandsnota en het Toetsingskader
van het LOP.
Infrastructuur versterkt de kleinschaligheid
De N836, die het gebied van het noorden naar het zuiden
en de oeverwal doorsnijdt, dient geaccentueerd te worden
met laanbeplanting en heggen. De aankleding versterkt
de kleinschaligheid op de oeverwal. Ook wordt de N836
herkenbaar als hoofdwegstructuur.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Oorspronkelijk lagen er veel bongerds (boomgaarden)
op de oeverwal Zetten-Herveld. Door stimulering van de
aanplant van fruitbomen op de oeverwal, wordt de oude
identiteit van de dorpen weer herkenbaar en draagt deze
bij aan een kwaliteitsimpuls van het buitengebied.
Herkenbaar maken Zetten en Andelst
Zetten en Andelst zijn fysiek bijna aan elkaar vastgegroeid.Dit is vanuit landschappelijk oogpunt niet gewenst.
Zetten en Andelst zijn wel twee verschillende kernen met
eigen karakteristieken. Het benadrukken van de verschillen van de twee dorpen in landschappelijke aankleding is
gewenst. Hiermee sluit het LOP aan op ‘Sleutel tot de
schatkist’ Erfgoedplan Overbetuwe.

Woerden beleefbaar houden
In het middengebied van deelgebied 4a liggen woerden;
verhogingen waarop gebouwd is. Deze woerden dienen
rondom zo open mogelijk gehouden worden.
4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Ecologische waarde verhogen
De oeverwal Zetten heeft momenteel geen bijzondere
ecologische waarde.
Activiteiten om de ecologische waarde van het gebied te
verhogen zijn bijvoorbeeld:
•
Ecologisch groenbeheer.
•
Aanpassing sortimentskeuze (inheemse soorten).
•
Aanplant hoogstambomen.
•
Ophangen nestkasten steenuilen.
•
Akkerrandbeheer.
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Natuurtypen die van kwelwater afhankelijk zijn, bijvoorbeeld broekbossen en natte hooilanden, staan in Nederland onder grote druk. In deelgebied 4a komt kwel van
hoge kwaliteit naar boven. Mogelijkheden voor het ontwikkelen van deze natte natuurtypen moeten worden onderzocht. Uiteraard in afstemming met andere functies in
het gebied.
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische drager
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.
Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en
recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed,
er worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld. Dit sluit aan op de visie van andere deelgebieden waar de Linge doorheen loopt.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Bestaande landschapselementen sturend voor dorpsgroei
Het aspect van overgang tussen kern en platteland is een
belangrijk punt. In toekomstige dorpsuitbreidingen moeten bestaande landschapselementen (zoals lanen, hagen, boomgaarden en singels) in het te ontwikkelingen
gebied, uitgangspunt zijn voor de vormgeving.
Functioneel
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en haar omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen.
Passende tracés werkt de gemeente uit met betrokken
partijen. Door de realisatie van de ommetjes ontstaat de
mogelijkheid het buitengebied actiever te beleven.

Gewenste acties in deelgebied 4a:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Stimuleren aanleg erf- en kavelgrensbeplanting
Opstellen beplantingsplan A15 volgens
Passantenmodel
Zichtlijnen tussen oever-kom open houden
Wonen en werken versterken kleinschaligheid
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Herkenbaar maken Zetten en Andelst
Woerden beleefbaar houdenEcologische
waarde verhogen
•
Ecologisch groenbeheer
•
Aanpassing sortimentskeuze
(inheemse soorten)
•
Aanplant hoogstambomen
Ophangen nestkasten steenuilen
•
•
Akkerrandbeheer
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische
drager
Bestaande landschapselementen sturend
voor dorpsgroei
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
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Deelgebied 4b, Oeverwal Herveld-Andelst

Zichtlijnen tussen oeverkom open houden
Aanleggen ommetjes en
wandelroutes

Huis te Andelst

Herveldsche Leigraaf

at

Wonen en werken
versterken
kleinschaligheid

tra
Wageningses

Opstellen
beplantingsplan
A15 volgens
Passantenmodel

Geleidelijke overgang
behouden dorp

Herveld Noord niet
verbonden door N836
Benutten kwel voor
bijzondere natuur

Woerden beleefbaar
houden

N836

Stimuleren erf- en
kavelgrensbeplanting
beplanting
Aanplanten fruitbomen

Infrastructuur versterkt de
kleinschaligheid
Compensatiegroen
verbreding A50: smalle
bosstrook ter hoogte van
Herveld Zuid
Gehele deelgebied: ecologische
waarde verhogen
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Deelgebied 4b, Oeverwal Herveld-Andelst
1 Gradiënten behouden en versterken
Stimuleren aanleg erf- en kavelgrensbeplanting
In dit deelgebied wordt de kleinschaligheid van de oeverwal versterkt. Dit kan door stimuleren van de aanleg van
erf- en kavelgrensbeplantingen op de oeverwal, kleinschalige woningbouw en bedrijvigheid. Aaneenhechting
van Zetten en Andelst is bijna een feit. De eigen identiteit
van kleine dorpen wordt versterkt.
Herveld Noord niet verbonden door N836
Ten zuiden van Herveld Noord vindt nu woningbouw
plaats (plan De Woerden). In de toekomst is verdere woningbouw aan de zuidkant landschappelijk ongewenst.
Voorkomen moet worden dat Herveld Noord verbonden
wordt met de N836.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Wonen en werken versterken kleinschaligheid
Door meer vrijheid te geven aan autonome ontwikkelingen, wordt de kleinschaligheid op de oeverwal (of
stroomrug) versterkt. Daardoor wordt het contrast met
de open komgebieden in de gemeente versterkt. Wonen
en werken zijn voor de versterking van kleinschaligheid
belangrijke actoren. Te denken valt aan nieuwe agrarisch
aanverwante en niet-agrarische functies, zoals kleine bijgebouwen, paardenbakken, boomgaarden, moestuinen
en pluktuinen. Dit alles mag ontwikkeld worden binnen
de grenzen van het bestemmingsplan, welstandsnota en
het Toetsingskader van het LOP.

Infrastructuur versterkt de kleinschaligheid
De N836, die het gebied van het noorden naar het zuiden
en de oeverwal doorsnijdt, dient geaccentueerd te worden
met laanbeplanting en heggen. De aankleding versterkt
de kleinschaligheid op de oeverwal. Ook wordt de N836
herkenbaar als hoofdwegstructuur.
Zichtlijnen tussen oever-kom open houden
De zichtlijnen naar het open komgebied dreigen dicht te
slibben. Bijzonder zijn de zichtlijnen op de N836, bijvoorbeeld vanaf het punt net ten zuiden van Zetten en vanaf
het viaduct over de A15. Dit geeft inzicht in de hoge dynamiek van de infrastructuur door de gemeente Overbetuwe. Deze dynamiek staat in contrast met de dynamiek
van de dorpskernen van Zetten en Andelst.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Aanplant fruitbomen stimuleren
Oorspronkelijk lagen er veel bongerds (boomgaarden) op
de oeverwal Zetten-Herveld. De cultuurhistorie wordt beleefbaar gemaakt door het stimuleren van het planten van
fruitbomen (liefst hoogstamfruit).
Woerden beleefbaar houden
In het middengebied van deelgebied 4b liggen woerden;
verhogingen waarop gebouwd is. Deze woerden dienen
rondom zo open mogelijk gehouden worden.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Aanleg natuurvriendelijke oevers Herveldsche Leigraaf
De Herveldsche Leigraaf biedt kansen voor de ecologie
en sluit aan op een hoogwaardig watersysteem in deelgebied 4b. Daarom zou vernatuurlijking van deze oevers
gewenst zijn.
Ecologische waarde verhogen
De oeverwal Herveld-Andelst is niet kansrijk wat betreft
ecologie en watersysteem.
Activiteiten om de ecologische waarde van het gebied te
verhogen, zijn bijvoorbeeld:
•
Ecologisch groenbeheer
•
Aanpassing sortimentskeuze (inheemse soorten)
•
Aanplant hoogstambomen
•
Ophangen nestkasten steenuilen
Akkerrandbeheer
•
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Natuurtypen die van kwelwater afhankelijk zijn, bijvoorbeeld broekbossen en natte hooilanden, staan in Nederland onder grote druk. In deelgebied 4b komt kwel van
hoge kwaliteit naar boven. Mogelijkheden voor het ontwikkelen van deze natte natuurtypen, moeten worden onderzocht. Uiteraard in afstemming met andere functies in
het gebied.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Geleidelijke overgang behouden dorp
De overgang tussen kern en platteland is geleidelijk. Behoud daarvan is een aandachtspunt in deelgebied 4b. Bij
kleinschalige rode ontwikkelingen buiten de rode, contouren binnen het bestemmingsplan dient het versterken van
bestaande groenstructuren (zoals lanen, hagen, boomgaarden en singels) uitgangspunt te zijn voor de vormgeving.
Bestaande landschapselementen sturend voor dorpsgroei
Het aspect van overgang tussen kern en platteland is
een belangrijk punt. In toekomstige dorpsuitbreidingen
moeten bestaande landschapselementen (zoals lanen,
hagen, boomgaarden en singels) in het te ontwikkelingen
gebied, uitgangspunt zijn voor de vormgeving.

Een tracé over het oude kerkepad van Andelst en langs
de locatie van huis te Andelst maakt de route ook educatief en cultuurhistorisch waardevol. Door deze functionele
verbinding tussen dorp en landelijk gebied ontstaat een
link en wordt het omringende gebied beleefd.
Dit past in het groencompensatieplan voor de verbreding
van de A50. Hierin wordt aangegeven dat de gerooide beplanting gecompenseerd dient te worden ter hoogte van
de kern Herveld Zuid. Beplanting toevoegen bij knooppunt
Valburg en een elzensingel tussen de Tielsestraat en de
Schebbelaarsestraat.

Landschappelijke inpassing A50
In het kader van de verbreding van de A50 wordt de beplanting ter hoogte van Herveld Zuid verwijderd. Van belang is dat beplanting ter plaatse zoveel als mogelijk wordt
herplant. Dit om te bereiken dat bij Herveld Zuid een kwalitatieve groenstructuur langs de A50 behouden blijft.
Functioneel
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en haar omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen en
langs de boomgaarden te struinen. Daarom stelt het LOP
voor om ommetjes te realiseren vanuit de woonkernen.
Passende tracés werkt de gemeente uit met betrokken
partijen.
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Gewenste acties in deelgebied 4b:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stimuleren aanleg erf- en kavelgrensbeplanting
Herveld
Noord
niet
verbonden
door
N836Aankleding infrastructuur draagt bij aan
kleinschaligheid landschap
Zichtlijnen naar komgebieden open houden
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Woerden beleefbaar houden
Ecologische waarde verhogen
•
Ecologisch groenbeheer
•
Aanpassing sortimentskeuze
(inheemse soorten)
•
Aanplant hoogstambomen
•
Ophangen nestkasten steenuilen
•
Akkerrandbeheer
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Geleidelijke overgang behouden dorp
Bestaande groenstructuur als uitgangspunt
voor de vormgeving van ontwikkelingen
Aanleggen ommetjes en wandelroutes
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Deelgebied 5, Landgoed Hemmen

Aanleggen recreatieve verbinding
Hemmen-Veluwe
Verkoop van producten uit eigen
streek
Linge ruimtelijke, recreatieve en
ecologische drager

Stimuleren ecologisch
groenbeheer

Educatieve cultuurroutes
realiseren

Aanleggen van poelen in kom

Ommetjes en
wandelroutes aanleggen
Natuurvriendelijke oevers
aanleggen

Woerd beleefbaar houden

Griend
Versterken randen
landgoed
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Zichtrelatie oever - kom
behouden
Verschil landschap
oeverwal-komgebied
behouden

Deelgebied 5, Landgoed Hemmen
Landgoed Hemmen ligt in het Nationaal Landschap Rivierengebied. Het is een bijzonder deelgebied in het LOP.
Met zijn rijke geschiedenis en zijn landgoedsfeer met monumentale bomen, bossen en lanen. De deelgebiedsvisie
is daarom geïnspireerd op het scenario ‘Beleven’. Dus
behoud en versterking van het landgoedkarakter is van
belang. Ook dient het landgoed in het landschap een herkenbare eenheid te vormen, omdat de identiteit van dit
deelgebied sterk verweven is met het landgoed. Het LOP
sluit aan bij het nastreven van de kernkwaliteiten van het
Nationaal Landschap Rivierengebied.
1 Gradiënten behouden en versterken
Verschil landschap oeverwal-komgebied behouden
Het landgoed ligt zowel op de oeverwal als in het komgebied. De kern van het landgoed ligt op de oeverwal.
Het zuidelijke deel van het landgoed maakt onderdeel uit
van het open komgebied Zettenseveld. Nog steeds is het
verschil tussen deze landschapstypen herkenbaar in het
landschap. Dit verschil dient behouden te blijven.

3 Cultuurhistorie herkenbaar
Educatieve cultuurroutes realiseren
Het landgoed is een belangrijk uitloopgebied van Zetten.
Daarnaast heeft het landgoed ook regionale aantrekkingskracht op bezoekers.
Om de cultuurhistorie zichtbaar te maken, is het opzetten
van routes met informatieborden wenselijk.
Versterken randen van landgoed
Versterking van het landgoed als ruimtelijke eenheid door
markering van de randen van het landgoed met bomenrijen langs wegen, bosvlakken en inpassing gebouwen.
Voor uitbreiding van het landgoed naar de noordkant, zie
deelgebied 1a.
Woerd beleefbaar houden
In het middengebied van deelgebied 5 ligt een woerd; een
verhoging waarop gebouwd is. Deze woerd dient rondom
zo open mogelijk gehouden te worden.

Zichtrelaties tussen oeverwal-kom open houden
De zichtrelaties van de oeverwal naar het open komgebied (Zettenseveld) zijn interessant voor de landschapsbeleving.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische drager
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.

2 Openheid versus kleinschaligheid
Landgoed Hemmen heeft een kleinschalig landgoederen
landschap. Dit kan versterkt worden door op de oeverwal
van het landgoed en aan de randen aan de oost- en westzijde bomen, hagen en singels te planten.

Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed, er
worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld. Dit sluit aan op de visie van andere deelgebieden waar de Linge doorheen loopt.

Aanleggen poelen in kom
Door de aanleg van poelen (minimaal 500 m² groot) in het
groen-blauwe netwerk van het landgoed, wordt de soortenrijkdom groter in deelgebied 5. Natuurlijke waarden, in
de vorm van aanwezigheid van salamanders en andere
flora en fauna, kunnen weer educatief zijn voor bezoekers
van het landgoed. Poelen zijn alleen in de kom gewenst.
Aanleggen recreatieve verbinding Hemmen-Veluwe
Vanuit het landgoed Hemmen zijn er plannen voor realisatie van een recreatieve verbinding naar de Veluwe. De
route kan een ecologische betekenis krijgen. In de visie
van het LOP is dit zeer wenselijk.
Natuurvriendelijke oevers aanleggen
De Wustegraaf wordt van natuurvriendelijke oevers voorzien. Hiervoor is overleg nodig met de gemeente Nederbetuwe, omdat de watergang op de gemeentegrens ligt.
Ecologische waarde verhogen
Andere activiteiten om de ecologische waarde van het
gebied te verhogen, zijn bijvoorbeeld:
Ecologisch groenbeheer
Aanpassing sortimentskeuze (inheemse soorten)
Aanplant hoogstambomen (huidig aantal verhogen)
Ophangen nestkasten uilen
Akkerrandbeheer
Door het LOP wordt het toepassen van deze activiteiten
gestimuleerd.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Uitbreiding padenstelsel is gewenst om recreatieve druk
meer over het landgoed te spreiden. Met de spreiding van
paden wordt het gebruik gestimuleerd. Passende tracés
werkt de gemeente uit met betrokken partijen.
Verkoop van producten uit eigen streek
Een verkooppunt van producten van verbrede en biologische landbouw kan dienen als recreatief knooppunt en
vergroot de samenhang van dorp en buitengebied.

Gewenste acties in deelgebied 5:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Verschil landschap oeverwal-komgebied
behouden
Zichtrelaties tussen oeverwal-kom behouden
Educatieve cultuurroutes realiseren
Versterken randen van landgoed
Woerd beleefbaar houden
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische
drager
Aanleggen van poelen in kom
Natuurvriendelijke oevers aanleggen
Aanleggen recreatieve verbinding HemmenVeluwe
Ecologische waarde verhogen
•
Ecologisch groenbeheer
•
Aanpassing sortimentskeuze (inheemse
soorten)
•
Aanplant hoogstambomen
•
Ophangen nestkasten steenuilen
•
Akkerrandbeheer
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Verkoop van producten uit eigen streek
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Deelgebied 6, Zettensche Veld

Plas ecologisch
opwaarderen

Zichtrelatie Zettense
over A15 behouden

Veld

Behoud agrarisch gebruik

Ommetjes en
wandelroutes aanleggen

Verbeteren inpassing De Schalm
Herkenbaar maken Huize
Andelst

Openheid stimuleren
Stimuleren weidevogelbeheer
Verhogen natuurwaarden in bos in open
gebied
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Andelse Leigraaf
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Aanleggen van poelen

Deelgebied 6, Zettensche Veld
De agrarische sector bepaalt in dit deelgebied het landschapsbeeld. Daarom is scenario ‘Gebruiken’ als inspiratie gebruikt voor het opstellen van de deelgebiedsvisie.
De bodemgeschiktheid en landschapsecologische potenties worden dus als de basis voor inrichting van dit gebied
beschouwd. Belangrijke actoren in het verwezenlijken van
deze visie zijn: de agrarische sector, het waterschap en
natuurverenigingen.
1 Gradiënten behouden en versterken
Behoud agrarisch gebruik in komgebieden
De landschappelijke kwaliteit van het gebied is de openheid. Het blijft in stand door het agrarische gebruik.
Het open komgebied staat in contrast met de aangrenzende oeverwal Herveld – Andelst (deelgebied 4b). Om
de gradiëntnuances tussen het komgebied en de oeverwal te behouden moet het Zettenseveld open gehouden
worden.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Openheid stimuleren in komgebieden
Behoud van het contrast tussen openheid en kleinschaligheid is gewenst. Waar initiatieven tot versterking van
dit contrast leiden worden deze ondersteund. Laanbomen
die de openheid verstoren worden in de loop van de tijd
niet meer vervangen.

3 Cultuurhistorie herkenbaar
Herkenbaar maken Huize Andelst
Het gebied waar Huize Andelst heeft gestaan heeft cultuurhistorische waarde. De overgebleven bakstenen hekpijlers langs de Tielsestraat zijn een restant van wat ooit
een rijke geschiedenis was. Door herstel van de hekpijlers
en het aanbrengen van landschapselementen op de contouren waar eerst het huis heeft gestaan, wordt de geschiedenis van Huize Andelst opnieuw beleefbaar.
Zichtrelatie Zettense Veld over A15 behouden
De zichtrelatie tussen Het Zettense Veld ten zuiden van
de A15 en ten noorden van de A15 is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Op de rand van het deelgebied loopt de Andelse Leigraaf.
Deze watergang biedt kansen voor de ecologie en een
hoogwaardig watersysteem. De natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd in de vorm van oeverzones
en rietkragen. Initiatieven tot aanleg natuurvriendelijke
oevers van deze watergangen worden door het LOP ondersteund. Tweejaarlijks maaien en afvoeren is essentieel
voor behoud van de openheid in het gebied.

Plas ecologisch opwaarderen
De plas tussen het spoor en de A15 kan ecologisch opgewaardeerd worden. Door aanleg van flauwe oevers
ontstaat oevervegetatie met bijbehorende fauna. De ontwikkeling van de plas sluit aan bij de ontwikkeling van
een groen lint tussen het spoor en de A15 in westelijke
richting.
Verhogen natuurwaarden in bos in open gebied
In de openheid in deelgebied 6 is een ruilverkavelingsbos gerealiseerd. Gestreefd wordt naar verhoging van
de natuurwaarden van deze ruilverkavelingsbossen. De
inrichting en beheer van deze bossen dient afgestemd
te worden op een meer natuurlijke bossamenstelling en
bosstructuur (inclusief goed ontwikkelde bosranden), uitgaande van de lokale ecologische potenties en gewenste
diversiteit in beplantingsvormen. Dit in afstemming met
andere functies in het gebied.
Stimuleren weidevogelbeheer
De openheid van de kom maakt dat het gebied bijzonder
aantrekkelijk is voor weidevogels. Wanneer er actief aan
weidevogelbeheer kan worden gedaan, wordt dit vanuit
het LOP gestimuleerd. Geluidshinder van wegen heeft
geen invloed op het functioneren van een weidevogelgebied.

Aanleggen poelen
Door de aanleg van poelen, minimaal 500 m2 groot, wordt
de soortenrijkdom groter van het groen-blauwe netwerk in
deelgebied 6.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Verbeteren inpassing De Schalm
De rand van bedrijventerrein De Schalm vormt een harde
overgang met het buitengebied. Verbeteren van de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein wordt
aanbevolen.
Functioneel
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en haar omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen.
Daarom stelt LOP voor om ommetjes te realiseren vanuit
de woonkernen. Passende tracés werkt de gemeente uit
met betrokken partijen.
Een tracé langs de restanten van Huize te Andelst en de
plas maakt het ommetje educatief en cultuurhistorisch
aantrekkelijk. Door deze functionele verbinding tussen
het dorp en het landelijk gebied ontstaat een link en wordt
het omringende gebied beleefd.
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Gewenste acties in deelgebied 6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud agrarisch gebruik in komgebieden
Openheid stimuleren in komgebieden
Herkenbaar maken huize te Andelst
Zichtrelatie Zettense Veld over A15 		
behouden
Aanleg natuurvriendelijke oevers Andelse
Leigraaf
Aanleggen van poelen
Plas ecologisch opwaarderen
Verhogen natuurwaarden in bos in open gebied
Stimuleren weidevogelbeheer
Landschappelijke inpassing van bestaand
bedrijventerrein De Schalm
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Deelgebied 7, Wolferen

Natuurvriendelijke oevers
De Wolferensche Pijp
Woerden beleefbaar
houden
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Andelse Leigraaf
Tegengaan verlanding wiel bij boerderij De
Dijk
Beheren hersteld wiel Vale Dries
Ruimte voor de Rivier om landschappelijke
uitwerking
Er wordt gezocht naar
voor dijkverlegging. Bij
dijkverlegging spant de
in voor een zorgvuldige
inpassing.
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een alternatief
een eventuele
gemeente zich
landschappelijke

Zichtrelaties tussen oeverwat-kom behouden
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Behoud en versterking bestaande
landschap
Opslagterrein landschappelijk
inpassen

Deelgebied 7, Wolferen
Deelgebied 7 heeft nog een sterk agrarisch karakter. Scenario ‘Gebruiken’ heeft dus als inspiratie gediend bij het
opstellen van de deelgebiedsvisie Wolferen. In dit deelgebied is dus een zonering van functies gewenst, zodat
elke functie optimaal tot zijn recht komt. In Wolferen staan
akkerbouw en andere vormen van agrarisch gebruik centraal. Qua beleving zijn de zichtlijnen tussen oeverwal en
komgebieden van belang om te behouden.
1 Gradiënten behouden en versterken
Behoud en versterking bestaande landschap
In tegenstelling tot deelgebied 4b, ligt deelgebied 7 op een
lage oeverwal. Het is kleinschaliger dan deelgebied 6, de
noordelijk gelegen komgrond. Door de hogere ligging zijn
deze gronden vanaf 1900 altijd in gebruik geweest voor
akkerbouw en fruitteelt. Kleinschaligheid op de oeverwal
wordt vanuit het LOP gestimuleerd.
Kleinschaligheid stimuleren erfbeplanting,		
perceelsbeplanting en bosaanleg
De kleinschaligheid wordt versterkt door het stimuleren
van aanleg van erfbeplanting, perceelsbeplanting en boselementen. Zo wordt nivellering van het landschap een
halt toe geroepen en sluit het deelgebied aan op Landgoed Loenen.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Zichtrelaties tussen oeverwal-kom behouden
De zichtrelaties van de oeverwal naar het open komgebied zijn interessant voor de landschapsbeleving.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Woerden beleefbaar houden
In het middengebied van deelgebied 7 liggen woerden;
dat zijn verhogingen waarop gebouwd is. Deze woerden
dienen rondom zo open mogelijk te worden gehouden.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Ruimte voor de Rivier om landschappelijke uitwerking
In de pkb Ruimte voor de Rivier is na 2015 een eventuele dijkteruglegging ter hoogte van Wolferen opgenomen,
A50 - Dodewaard. Om de dijkverlegging te voorkomen is
het van belang dat alternatieven worden onderzocht. De
aangegeven dijkteruglegging zorgt er voor dat een groot
deel van deelgebied Wolferen buitendijks komt te liggen.
Het LOP adviseert het opstellen van een landschappelijke deeluitwerking voor de eventuele dijkverlegging. Hierin
wordt opgenomen hoe de landschappelijke kwaliteit van
Wolferen behouden kan blijven.
Beheren herstelt wiel Vale Dries
Het wiel Vale Dries is in 2007 hersteld. Dit wiel dient in
stand gehouden te worden. Beheer is dus van groot belang.
Tegengaan verlanding wiel bij boerderij De Dijk
Het wiel bij de boerderij De Dijk is in 2007 hersteld en is
niet heel diep, belangrijkste actie voor het behoud van dit
wiel is het tegengaan verlanding.
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
De Wolferensche Pijp is in het kader van Kaderrichtlijn
Water aangewezen om natuurvriendelijke oevers bij aan
te leggen. Het LOP sluit hierbij aan.
Opslagterrein landschappelijk inpassen.
Momenteel vormt het opslagterrein in de hoek van de
klipstraat en de waalbandijk een vreemd element in het
landschap. Door deze landschappelijk in te passen sluit
deze beter aan op de omgeving.

Daarnaast loopt, net als bij deelgebied 6, door het gebied
de Andelse Leigraaf. Deze watergang biedt kansen voor
de ecologie en een hoogwaardig watersysteem. Daarom
zou vernatuurlijking van deze oevers gewenst zijn, in de
vorm van oeverzones en rietkragen.
Opgaande beplanting langs de Leigraaf draagt bij aan het
kleinschaliger maken van de oeverwal.
5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Deze doelstelling is niet van toepassing in deelgebied 7,
omdat er geen kernen in dit gebied liggen.
Functioneel
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en hun omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen.
Daarom stelt het LOP voor om ommetjes te realiseren
vanuit Andelst en Herveld. Passende tracé’s werkt de gemeente uit met betrokken partijen.

Gewenste acties in deelgebied 7:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleinschaligheid stimuleren erfbeplanting,
perceelsbeplanting en bosaanleg
Zichtrelaties tussen oeverwal-kom behouden
Woerden beleefbaar houden
Alternatieven dijkverlegging onderzoeken
Beheren hersteld wiel Vale Dries
Tegengaan verlanding wiel bij boerderij De Dijk
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Deelgebied 8, Landgoed Loenen, Slijk-Ewijk, Danenberg

Begrenzing landschapsvisie SlijkEwijk/landgoed Loenen. LOP
sluit aan op deze visie en doet
geen uitspraken over dit deel van
deelgebied 8
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Begrenzing landschapsvisie de
Danenberg. LOP sluit aan op deze
visie en doet geen uitspraken over dit
deel van deelgebied 8

Deelgebied 8, Landgoed Loenen, Slijk-Ewijk, Danenberg
Voor deelgebied 8 zijn twee plannen opgesteld: landschapsvisie Slijk-Ewijk/landgoed Loenen en de landschapsvisie De Danenberg.
De plannen geven aan dat behoud en versterking van de
landschappelijke karakteristieken, zoals cultuurhistorische
relicten, contrast tussen openheid en besloten oeverwal
en de zandwinplassen van belang zijn. Ook zijn recreatieve verbindingen in de plannen uitgebreid opgenomen.
Het LOP pleit voor uitvoering van de landschapsvisie
Slijk-Ewijk/landgoed Loenen en de Danenberg. Voor de
uitvoering van de middellange tot lange termijn maatregelen in de visie Slijk-Ewijk/landgoed Loenen, die in financiële zin nog niet gedekt zijn, zal alsnog financiering
gezocht moeten worden.
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Deelgebied 9, Oeverwal Valburg-Homoet

Linge ruimtelijke, recreatieve en
ecologische drager
Openheid behouden

Zichtrelaties tussen
oeverwal-kom behouden

Geen verdichting
van
Valburgseweg
Ommetjes
aanleggen

en

wandelroutes

Behoud en versterking
bestaande landschap
Infiltratiegebied ten
noorden van Valburg
De Mellard herkenbaar
maken
Infrastructuur versterkt
kleinschaligheid
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Stimuleren aanleg
erfbeplanting en
aanplant fruitbomen
(hoogstamfruit)
Behoud monumentale
beplanting

Deelgebied 9, Oeverwal Valburg-Homoet
In deelgebied 9 speelt de landbouw een grote rol. Daarnaast is het landschap van deelgebied 9 cultuurhistorisch
waardevol en vormt daardoor een belangrijk landschapstype van het palet op het Overbetuwse landschap.
De visie op deelgebied 9 is daarom meer versterkend en
behoudend. Hier is een zonering van functies gewenst,
zodat elke functie optimaal tot zijn recht komt. De bodemgeschiktheid en landschapsecologische potenties zijn de
basis voor inrichting van dit gebied. Belangrijke actoren in
het verwezenlijken van deze visie zijn de agrarische sector, waterschap, dorpsraden en natuurverenigingen.
1 Gradiënten behouden en versterken
Behoud en versterking bestaande landschap
De Oeverwal Valburg-Homoet grenst aan het open kommengebied van deelgebied 2. Het dorp Valburg ligt op
een rivierduin. Het verschil tussen de open kommen
en de oeverwal is herkenbaar. Het hoogteverschil blijft
herkenbaar, wanneer verschillen tussen de oeverwal en
kommen worden geaccentueerd en oude bebouwing behouden blijft (past ook doelstelling 2 ‘Openheid versus
kleinschaligheid’).
Zichtrelaties tussen oeverwal-kom behouden
Zichtlijnen vanaf de oeverwal dienen te worden behouden.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Stimuleren aanleg erfbeplanting
Door behoud van gezonde landbouw is het noodzakelijk
dat agrarische bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Bij toevoeging van schuren is een landschappelijke investering
gewenst. Dit kan in de vorm van de aanleg van erfbeplanting.

Door de aanleg van erfbeplanting te stimuleren, wordt de
oeverwal nog herkenbaarder in het landschap.
Infrastructuur versterkt de kleinschaligheid
Ten zuiden van Valburg ligt vanaf het viaduct aan de Tielsestraat een beplante grondwal langs de Betuweroute –
A15. Het gebied tussen de grondwal en de kern Valburg
is agrarisch. In samenwerking met agrariërs kunnen landschappelijke maatregelen gerealiseerd worden om het gebied landschappelijk aantrekkelijker te maken. Te denken
valt aan de aanplant van hagen of kruidenrijke bermen.
Monumentale beplanting behouden
Monumentale beplanting (oude hagen en erfbeplanting)
dient extra beschermd en onderhouden te worden, waardoor dit veilig gesteld wordt voor de toekomst.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
De Mellard herkenbaar maken
Landgoed De Mellard ligt in de oksel A15 - A50. Voor het
landgoed hebben de eigenaren een beheerplan laten opstellen, waarin voorstellen staan voor herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten. Door het
stimuleren van de realisatie van het plan bevordert de
gemeente de instandhouding van de cultuurhistorische
waarde van het landgoed en verbetert het de landschappelijke kwaliteiten van het gebied.
Nieuwe, bij het landgoed passende initiatieven, zorgen
voor een toegevoegde waarde en financiering voor behoud en herstel van landgoed De Mellard.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische drager
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.
Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en
recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed,
er worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld. Dit sluit aan op de visie van andere deelgebieden waar de Linge doorheen loopt.
Infiltratiegebied rond Valburg realiseren
Rond Valburg zijn in het Waterplan Overbetuwe infiltratiegebieden aangewezen. Dit past bij de realisatie van de
doelstelling 4 van het LOP.
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
Gebieden langs de Linge, Eldensche Zeeg zijn aangewezen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen in het
kader van Kaderrichtlijn Water. Het LOP sluit hierbij aan.

Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Door stimulering van de aanplant van fruitbomen op de
oeverwal (rond Valburg), wordt de kleinschaligheid versterkt en de historie voelbaar gemaakt.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Geen verdichting van Valburgseweg
Het is van belang dat in het oude lint Valburgseweg (onderdeel van rondje Overbetuwe) geen verdichting plaatsvindt in de vorm van woningen. Nu heb je als je over de
weg rijdt verschillende doorzichten in het landschap (o.a.
zicht op de stuwwallen). Bomen langs de Valburgse weg
van Elst naar Valburg geven een structuurversterking.
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en haar omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen.
Daarom stelt het LOP voor om ommetjes te realiseren
vanuit Valburg, Homoet en Elst. Passende tracé’s werkt
de gemeente uit met betrokken partijen.
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Gewenste acties in deelgebied 9:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud en versterking bestaande landschap
Zichtrelaties tussen oeverwal-kom behouden
Stimuleren aanleg erfbeplanting
Infrastructuur versterkt kleinschaligheid
Behoud monumentale beplanting
De Mellard herkenbaar maken
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische
drager
Infiltratiegebied rond Valburg realiseren
Geen verdichting van Valburgseweg
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Deelgebied 10, Oeverwal Elsterveld

Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)

Ommetjes en
wandelroutes aanleggen
Aanleg van natuurvriendelijke
en kleinschalig ingerichte oevers
Eimerense Pijp
Aanleg poelen

Rivierduin Eimeren
herkenbaar
Versterken en
behouden lint met
erfbeplanting Eimeren

Aanleg van
natuurvriendelijke en
kleinschalig ingerichte
oevers Elsterveldsche
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Nieuwe rondweg
Elst-Zuid

Versterken en
behouden lint met
erfbeplanting Reeth

Behoud
monumentaal
groen

Infiltratiegebied
rond Reeth

Aanleg van
natuurvriendelijke en
kleinschalig ingerichte
oevers Mermsche Zeeg

Deelgebied 10, Oeverwal Elsterveld
Deelgebied 10 ligt ingeklemd tussen Elst en de A15 op een
lage oeverwal. Het gebied staat onder druk. Van belang is
aandacht te hebben voor de landschappelijke kwaliteiten
en deze te behouden en waar mogelijk te versterken.
Om de landschappelijke kwaliteiten van het gebied te versterken en behouden is de deelgebiedsvisie geïnspireerd
op het scenario ‘Behouden’.
Belangrijke actoren in het verwezenlijken van deze visie
zijn de agrarische sector, waterschap, wijkplatforms en
natuurverenigingen.
1 Gradiënten behouden en versterken
Rivierduin Eimeren herkenbaar houden
Eimeren is op een oude rivierduin ontstaan. Het hoogteverschil van Eimeren met het omliggende gebied dient
herkenbaar te blijven.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Infrastructuur versterkt de kleinschaligheid
De A15 vormt de zuidelijke grens van het deelgebied.
Centraal bij de landschappelijke inpassing van zone tussen A15 en Betuweroute staat de visuele en ruimtelijke
kwaliteit voor de passant, die zich uit in de inrichting van
het landschap (landschapsplan Betuweroute juli 2007).
Erf- en perceelsbeplanting versterkt kleinschaligheid
Verdichting van het landschap door de aanplant van elzenhagen en fruitbomen op de erven en de kavelgrenzen
rond Reeth, Eimeren en Lijnden, versterkt de kleinschaligheid.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Behouden van monumentaal groen
In dit deelgebied staan bijzondere buitenplaatsen (Huis
Reeth, Huis De Haer, Biesterveld, Haesbaert, Huize ‘t
Klooster). De monumentenzorg van de oude buitenplaatsen is van belang. Het LOP legt de nadruk op behoud en

lopen. Poelen dienen een minimale oppervlakte te hebben van 500 m².

herstel van de erfbeplanting in de buitenplaatsen.
Behouden en versterken lint
Als buffer tegen de verstedelijking worden de linten met
karakteristieke, kleinschalige uitstraling behouden en versterkt. De oude boerderijen en buitenplaatsen langs de
Wolfhoeksetraat (zoals Huis Reeth), Eimeren en op de
woerden aan de oostkant van Elst dienen als buffer tegen
verstedelijking.
Om de karakteristieke uitstraling van het historische lint
Reeth te vergroten moet het lint landschappelijk versterkt
worden. Dit is mogelijk door het aanbrengen van landschappelijke beplanting.
Aanplanten fruitbomen versterkt de kleinschaligheid
Door stimulering van de aanplant van fruitbomen (hoogstam) op de oeverwal, wordt de kleinschaligheid versterkt
en de historie voelbaar gemaakt.
4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Infiltratiegebied rond Reeth
Rond Reeth zijn in het Waterplan Overbetuwe infiltratiegebieden aangewezen. Dit past bij de realisatie van doelstelling 4 van het LOP.
Aanleg natuurvriendelijke oevers
De Eimerense pijp, Mermsezeeg en Elsterveldsezeeg
kunnen als dragers funtioneren van het landschap. Dit is
mogelijk door aanleg van natuurvriendelijke oevers, versterking van de beplantingsstructuur langs de watergangen en routes voor langzaam verkeer die schakel vormen
tussen de woonomgeving en het buitengebied.
Aanleg poelen
Landschappelijk accentueren van Elsterveldsche Zeeg en
Mermsche Zeeg door de toepassing van natuurvriendelijke oevers. Natuurgerichte maatregelen zoals bloemrijke
oevers, poelen en bosjes in relatie aanleggen met water-

5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Bebouwde kom Elst
Vanuit landschappelijk oogpunt moet de zuidzijde van de
kern Elst tot een afronding komen. Belangrijk hierbij is dat
er voldoende groene ruimte blijft bestaan tussen de bebouwde kom van Elst en het buurtschap Reeth.
Functioneel
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en haar omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen.
Daarom stelt het LOP voor om ommetjes te realiseren
vanuit Elst. Passende tracés werkt de gemeente uit met
betrokken partijen.

Gewenste acties in deelgebied 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woerden beleefbaar houden
Rivierduin herkenbaar maken
Behoud monumentaal groen
Erf- en perceelsbeplanting versterkt
kleinschaligheid
Behouden en versterken lint
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Infiltratiegebied rond Reeth
Aanleg van natuurvriendelijke oevers
Inrichting oever vesterkt kleinschaligheid
Aanleg poelen
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Deelgebied 11, Betuws bedrijvenpark/ Omgeving Oosterhout

Voor dit deelgebied is het plan
Betuwsbedrijvenpark en landschapsvisie de
Danenberg leidend
Groenstructuur Oosterhoutsestraat versterken
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Rietgraaf herstellen, deels
natuurvriendelijke oevers
Begrenzing landschapsvisie de
Danenberg. Ligt in deelgebied 8

Stimuleren aanleg erfbeplanting
Ecologische waarde verhogen
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uitgraven

en

Deelgebied 11, Betuws bedrijvenpark/ Omgeving Oosterhout
Voor het noordelijk deel van deelgebied 11 is het plan
Betuws bedrijvenpark en landschapsvisie de Danenberg
leidend. Het LOP sluit hierbij aan en doet hier geen uitspraken over.
Voor het zuidelijk deel van deelgebied 11 is, met het oog
op de ontwikkeling van het Betuws bedrijvenpark, een
ontwikkelingsgerichte, sturende visie gekozen.
Dit betekent dat er kleinschalige verweving van functies
plaatsvindt met de landschappelijk historische ondergrond
als basis. Belangrijke actoren zijn de dorpen, gemeente
en particulieren (bewoners en bedrijven).
1 Gradiënten behouden versterken
Het zuidelijk deel van deelgebied 11 is klein van oppervlak. Het is te klein om deze doelstelling duidelijk te behalen.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Stimuleren aanleg erfbeplanting
Bij het ontwikkelen van de groene bufferzone tussen Oosterhout en Betuws bedrijvenpark is het bestaande landschap, de oeverwallen, het uitgangspunt.
Behoud van de identiteit van de oostzijde van Oosterhout
wordt gerealiseerd door de kleinschaligheid te versterken.
Dit kan worden versterkt door de aanplant van bijvoorbeeld houtsingels of heggetjes.
3 Cultuurhistorie herkenbaarder
Groenstructuur Oosterhoutse straat versterken
De identiteit en karakteristieken van Oosterhout dienen
als zelfstandige kern herkenbaar en behouden te blijven.
Dit wordt gerealiseerd door tussen het geplande “Betuws
Bedrijvenpark” en Oosterhout een groene buffer zone te
creëren. Hierbij is de bestaande structuur, zoals Oosterhoutsestraat, de basis voor de opbouw van het park. De
Oosterhoutse straat wordt daarom beplant met zomereiken.

Rietgraaf herstellen, deels uitgraven
Door historische elementen, zoals de Rietgraaf, weer in
ere te herstellen vormen ze een belangrijk onderdeel van
het landschappelijk raamwerk.
Deels is deze oude waterloop nog zichtbaar als een smalle sloot met steile oevers en grotendeels gedempt. De
Rietgraaf dient te worden uitgegraven en fungeren als
ruimtelijke drager.
4 Benutten kansen ecologie
Ruimte voor de Rivier vraagt om landschappelijke uitwerking
In de pkb Ruimte voor de Rivier is na 2015 een eventuele
kleine dijkteruglegging ter hoogte van Oosterhout opgenomen. Om de dijkverlegging te voorkomen is het van
belang dat alternatieven worden onderzocht.
Het LOP adviseert het opstellen van een landschappelijke
deeluitwerking voor de eventuele dijkverlegging. Hierin
wordt opgenomen hoe de landschappelijke kwaliteit bij
Oosterhout behouden kan blijven.
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Zie tekst Rietgraaf bij doelstelling 2 op deze pagina
Ecologische waarde verhogen
In de bufferzone tussen de kern Oosterhout kunnen de
volgende activiteiten worden toegepast om de ecologische waarde van het gebied te verhogen:
•
Ecologisch groenbeheer
•
Ecologische potentie watergang de Rietgraaf
benutten door aanleg natuurvriendelijke oevers
en poelen
•
Aanpassing sortimentskeuze (inheemse 		
soorten)
•
Oosterhoutsestraat waar dat mogelijk is
beplanten met zomereiken (zie landschapsvisie
de Danenberg).

5 Verbeteren overgang tussen bufferzone, Oosterhout
en Betuws Bedrijvenpark.
Ruimtelijk
Hier doet plan Betuws bedrijvenpark uitspraken over.
Functioneel
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
De bufferzone is een recreatief uitloopgebied voor Oosterhout. Daarom is het wenselijk ommetjes door het gebied
te trekken en met elkaar te verbinden tot wandelroutes.
Passende tracés werkt de gemeente uit met betrokken
partijen.

Gewenste acties in deelgebied 11:
•
Stimuleren aanleg erfbeplanting
Groenstructuur Oosterhoutse straat versterken
•
•
Rietgraaf herstellen, deels uitgraven
•
Alternatieven dijkverlegging onderzoeken
•
Ecologische waarde verhogen
•
Ecologisch groenbeheer
Aanpassing sortimentskeuze
•
(inheemse soorten)
•
Aanplant hoogstambomen
•
Ophangen nestkasten steenuilen
•
Akkerrandbeheer
•
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Deelgebied 12, park Lingezegen:

LOP sluit aan op plannen van park Lingezegen en doet geen
uitspraken over deelgebied 12.
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Deelgebied 12, park Lingezegen:
Voor dit deelgebied wordt verwezen naar de plannen die
gemaakt zijn voor regionaal park Lingezegen. Deze plannen zijn leidend.
Het LOP stuurt met uitvoeringsprojecten aan op aansluiting van gemeentelijke recreatieve routes op de routestructuren van Park Lingezegen.
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Deelgebied 13a, ‘t Vlot

Woerden beleefbaar houden
Open gebied ten westen van Vogelen- 		
zangsestraat open houden

Benutten kwel voor bijzondere natuur

EHS

Toegankelijkheid en beleefbaarheid bufferzone
vergroten
Behoud en versterking bestaande landschap
Kavelpatronen geven lijn in inrichting EVZ
Bufferzone tussen Driel en Arnhem

Aankleding infrastructuur versterkt de
kleinschaligheid
Dichte natuur creëert contrast openheid
- Aanleg vochtig loofbos t.b.v. rietzanger
- Aanleg rietmoeras t.b.v. rietzanger
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Deelgebied 13a, ‘t Vlot
De EHS (ecologische hoofdstructuur) in het streekplan
Gelderland 2005 is onderverdeeld in EHS natuur, EHS
verweving en EHS verbindingszone. Ten oosten van Driel
ligt in deelgebied 13 een ecologische verbindingszone die
de Neder-Rijn en Park Lingezegen verbindt.
In deelgebied 13 is gekozen voor het scenario
‘Beleven’. Dit scenario ‘Beleven’ stelt het realiseren van
natuur naast het maken van een recreatief netwerk op basis van de landschappelijke grondslag voor.
Deelgebied 13 is onderverdeeld in subdeelgebieden 13a
en 13b. Deze onderverdeling van het deelgebied maakt
nuanceringen van de visie op zeer kleine schaal mogelijk. Het gekozen scenario ‘Beleven’, zoals dit hierboven
beschreven is, geldt voor alle subdeelgebieden van deelgebied 13.
1 Gradiënten behouden versterken
Woerden beleefbaar houden
De nog herkenbare verhoogde woongronden (woerden)
in deelgebied 13a moeten rondom zo open mogelijk gehouden worden.
Open kom open houden
Ten oosten van Driel, ten westen van de Vogelenzangstraat, ligt nog een klein open laag gebied. Openheid dient
hier gewaarborgd te blijven binnen de ontwikkeling van
de Ecologische verbinding, zodat de laagte herkenbaar
blijft.

2 Openheid versus kleinschaligheid
Natuur creëert contrast openheid
Natuur en recreëren zijn voor de versterking van kleinschaligheid belangrijke actoren. Door de kleinschaligheid
die hierdoor ontstaat, wordt het contrast met het aanliggende komgebied in omgeving Vogelenzangstraat en omgeving Elster Grindweg vergroot.
Infrastructuur versterkt de kleinschaligheid op oeverwal
Langs de wegen (bijvoorbeeld de N837) op hogere oeverwal is een kleinschalige verweving van functies zoals
fruitgaarden, verbrede landbouw, recreatie etc. gewenst.
Laanbeplanting en erfbeplanting op lagere oeverwallen
Op de lagere oeverwallen is een halfopen landschap gewenst. Laanbeplanting en erfbeplanting versterken dit
halfopen landschap.
3 Cultuurhistorie herkenbaarder
Kavelpatronen geven lijn in inrichting EVZ
De cultuurhistorie (de karakteristieke verkavelingspatronen van vroegere stroomgeulen) is richtinggevend bij de
toekomstige realisatie van de ecologische verbinding.
Cultuurhistorie en natuur vormen zo samen een buffer tegen de verstedelijking.

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Ten oosten van Driel ligt EHS verbindingszone. Provincie
Gelderland heeft voor de inrichting van de EHS modellen
opgesteld. Zij stellen voor om model ‘Rietzanger’ en ‘ijsvogelvlinder’ te nemen voor de inrichting van de verbindingszone in deelgebied 13a.
Aanleg rietmoeras t.b.v. rietzanger
Voor de aanwezigheid van de rietzanger is rietmoeras
met overjarig riet essentieel.
Aanleg vochtig loofbos t.b.v. IJsvogelvlinder
Voor de aanwezigheid van de IJsvogelvlinder is de aanleg van vochtig loofbos, met gevarieerde samenstelling
en structuurrijke randen en open plekken, essentieel.
(bron: provincie Gelderland)
Benutten kwel voor bijzondere natuur
In de uitwerking van de ecologische verbinding ten westen van Driel dienen ook de kansen voor het watersysteem ten volle benut te worden. Het benutten van kwel
voor bijzondere natuurwaarden, sluit aan op de ambities
die binnen de EVZ behaald moeten worden.
Natuurtypen die van kwelwater afhankelijk zijn, bijvoorbeeld broekbossen en natte hooilanden, staan in Nederland onder grote druk. In deelgebied 13a komt kwel
van hoge kwaliteit naar boven. Mogelijkheden voor het
ontwikkelen van deze natte natuurtypen, moeten worden
onderzocht. Uiteraard in afstemming met andere functies
in het gebied.
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5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
Groen als structurerend element bufferzone
Het landelijk gebied tussen Driel en Arnhem is een groene
bufferzone wat gaat functioneren als uitloopgebied van
Driel en Arnhem.
Het gebruik van groen als structurerend element is afhankelijk van de landschapstypen. Hierbij is het van belang
dat de verschillende landschapstypen worden ingericht
zoals bij punt 1, 2,3 en 4 is omschreven. Ook de recreatieve paden kunnen worden ingericht volgens kenmerken
van de landschapstypen. Enerzijds bij kleinschaligheid de
paden versterken door lanen , anderzijds bij komgebieden de paden open houden.
Functioneel
Toegankelijkheid en beleefbaarheid bufferzone vergroten
Toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied vergroten door uitbreiding van paden netwerk. Verbrede
landbouw kan dienen als recreatief knooppunt. De recreatieve toegankelijkheid en bestemming van paden is
sterk afhankelijk van de doelsoorten en begrenzing van
de toekomstige EHS.
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Gewenste acties in deelgebied 13a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woerden beleefbaar houden
Open gebied ten westen van Vogelenzangstraat
open houden
Natuur creëert contrast openheid
Aankleding infrastructuur versterkt de
kleinschaligheid
Aanplant laanbeplanting en erfbeplanting op
lagere oeverwallen stimuleren
Verkavelingspatroon als basis voor vormgeving
EVZ
Aanleg rietmoeras t.b.v. rietzanger
Aanleg vochtig Loofbos t.b.v. IJsvogelvlinder
Benutten kwel voor bijzondere natuur
Groen als structurerend element bufferzone
Toegankelijkheid en beleefbaarheid bufferzone
vergroten
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Deelgebied 13b, Raayen

Woerden beleefbaar houden

Behoud en versterking van bestaande
landschap
Aanplant fruitbomen stimuleren
Buurtschap Raayen
Aanleg en herstel weg- en perceelsbeplanting
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische
drager
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Tangent
Buurtschap Snodenhoek
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Deelgebied 13b, Raayen
1 Gradiënten behouden versterken
Woerden beleefbaar houden
De nog herkenbare verhoogde woongronden (woerden)
in deelgebied 13b moeten rondom zo open mogelijk gehouden worden.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Toestaan verdichting op de oeverwallen
Door de kleinschaligheid op de oeverwal te versterken,
wordt het contrast met het open komgebied (deelgebied
2) vergroot.
3 Cultuurhistorie herkenbaarder
Aanleg en herstel weg- en perceelsbeplanting
Snodenhoek en Raayen wordt reeds lang bewoond. Behoud en versterking van het bestaande landschap staat
hier voorop, daarom wordt weg- en perceelsbeplanting
aangelegd en hersteld.
Vooral rond de Grote Molenstraat kan versterking van de
kavel- en padenstructuur door groen verbetering betekenen van de landschappelijke structuur.
Aanplant fruitbomen stimuleren
Oorspronkelijk lagen er veel bongerds (boomgaarden) op
de oeverwal Raaijen. De cultuurhistorie wordt beleefbaar
gemaakt door het stimuleren van het planten van fruitbomen (liefst hoogstamfruit).

4 Benutten kansen ecologie met watersysteem
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische drager
De gemeente streeft naar het herkenbaar maken van de
Linge als landschappelijke structuurdrager, door de integrale aanpak van waterberging, natuurvriendelijke oevers
en recreatief medegebruik.
Direct langs de Linge zijn de functies water, natuur en recreatie de belangrijkste. De watergang wordt verbreed, er
worden natuurvriendelijke oevers en kleine landschapselementen voorgesteld.

Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Er bestaat een sterke wens vanuit de dorpen en haar omgeving om vanuit het dorp het landschap in te stappen.
Daarom staat LOP voor om ommetjes te realiseren vanuit
Elst. Vooral de aansluiting met Park Lingezegen is van
belang. De aansluiting moet gerealiseerd worden voor
zowel fiets als wandelverkeer. Passende tracé’s werkt de
gemeente uit met betrokken partijen.

5 Verbeteren overgang tussen kern en platteland
Ruimtelijk
De recreatieve paden kunnen worden ingericht volgens
kenmerken van de landschapstypen. Op de hoge oeverwal van Raayen kunnen de paden de kleinschaligheid
versterken door lanen.
Functioneel
Tangent
Ten noordwesten van Elst is in studie de aanleg van een
noordelijke tangent. Vanuit landschap is het van belang
dat deze als parkway wordt ingericht. Daarbij moet er een
logische aansluiting gecreëerd worden naar park Lingezegen, zowel visueel als functioneel.
Toegankelijkheid van het gebied vergroten door uitbreiding van paden netwerk. Verbrede landbouw kan dienen
als recreatief knooppunt.

Gewenste acties in deelgebied 13b:
•
•
•
•
•
•
•

Woerden beleefbaar houden
Toestaan verdichting op de oeverwallen
Aanleg en herstel weg- en perceelsbeplanting
Aanplanten fruitbomen (hoogstamfruit)
Linge ruimtelijke, recreatieve en ecologische
drager
Noordelijke tangent inrichten als parkway
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Deelgebied 14, Uiterwaarden Neder-Rijn

Struinrecreatie toestaan

Zichtlijnen voor beleving van het landschap

Veerverbinding Heteren-Renkum
Open landschap behouden

Behoud veerhuizen: oude relicten
LOP sluit aan op
project Lexkesveer

Gevarieerd landschap behouden
Behoud kolk bij het
Pierennest

Behoud rest wiel Oude Waai
Behoud Wiel Thomaswaai

188

Landschapsontwikkelingsplan gemeente Overbetuwe

LOP sluit aan op wijzigingsplan Korevaar
LOP sluit aan op project Randwijkse Waarden

Deelgebied 14, Uiterwaarden Neder-Rijn
In deelgebied 14 is scenario ‘Gebruiken’ het meest passend. De aanwijzing als Natura 2000 gebied heeft deze
scenariokeuze geïnspireerd.
De deelgebiedsvisie heeft daarom een behoudend en sturend karakter. In dit deelgebied spelen landschapsecologische potenties in combinatie met extensieve landbouw
en recreatie de hoofdrol. De Neder-Rijn met haar uiterwaarden en dijken is een belangrijke structuurdrager van
het rivierenlandschap.
1 Gradiënten behouden en versterken
Zichtlijnen voor beleving van het landschap
De dijken zijn de verbindende schakel tussen binnen- en
buitendijks. Het is van belang vanaf de dijk weidse vergezichten met fraai zicht op de stuwwallen en op de uiterwaarden te behouden.
2 Openheid
Het kenmerkende contrast tussen de stuwwal aan de
noordzijde van de Neder-Rijn en het open karakter aan
de zuidzijde dient te worden behouden en waar mogelijk
versterkt. Deze versterking is ten westen van Heteren anders dan ten oosten van Heteren.
Ten westen van Heteren gevarieerd landschap behouden
De uiterwaarden ten westen van Heteren zijn kleinschalig
en hebben een grote variatie, door de vele beplantingselementen, strangen en steilranden. Het gebied is hierdoor
zowel ecologisch als recreatief zeer aantrekkelijk. Het is
van groot belang dat het onderhoud aan de vele knotwilgen en meidoornhagen wordt voortgezet. Daarnaast
is extensief agrarisch beheer gericht op weidevogels en
ganzen gewenst (Sluit aan op het LBP Heteren).

Ten oosten van Heteren open landschap behouden
De uiterwaarden ten oosten van Heteren zijn openener.
Deze openheid dient behouden te blijven.
3 Cultuurhistorie herkenbaarder
Behoud wiel de Oude Waai, Thomaswaai en kolk Pierennest
In het plan Recepten voor een luisterrijk Wielenland (Landschapsbeheer Gelderland 2006) hebben de gemeenten
Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard gezamenlijk voor de wielen in hun gemeenten streefbeelden
opgesteld. Door de realisatie van de streefbeelden zijn de
wielen meer herkenbaar en beleefbaar in het landschap
en kan de natuurwaarde van de wielen worden versterkt.
Behoud veerhuizen: oude relicten
Oude veerhuizen en veerstoepen blijven behouden en
waar verval optreedt dient herstel plaats te vinden. Steenfabrieken blijven behouden omdat ze verwijzen naar het
(historische) gebruik van de uiterwaarden en ze als herkenningspunten in de uiterwaarden herkenbaar zijn.
Historie aan de rivier is af te lezen
De bestaande landschapsstructuren zoals kleiputten, een
zandwinlocatie en nevengeulen vertellen het verhaal van
de rivier en het landschap.
4 Benutten kansen ecologie met watersystemen
De uiterwaarden van de Neder-Rijn hebben een hoge natuurwaarde en zijn daarom aangewezen als Natura 2000
gebied (gebiedsnummer 66). Dat betekent dat het gebruik
van het gebied afgestemd is op de beschermde natuurwaarden, waaronder soortenrijke hooilanden, droge hakhout ooibossen en het leefgebied van kamsalamander,
kwartelkoning, diverse ganzen en eendensoorten.

LOP sluit aan op project Lexkesveer
Het LOP sluit aan bij het project Lexkesveer, gericht op rivierverruiming en natuurontwikkeling, gelegen aan beide
zijden van de Neder-Rijn in de gemeenten Wageningen
en Overbetuwe. Rivierverruiming zoals bij Lexkesveer
wordt vanuit het LOP gestimuleerd om de dynamiek van
de rivier en de uiterwaarden te versterken.
LOP sluit aan op project Randwijkse Waarden
Met het plan Randwijkse Waarden wil de gemeente natuurontwikkeling, kleinschalige recreatie en rivierverruiming in combinatie met zandwinning mogelijk maken. Het
LOP sluit aan bij ontwikkeling van de Randwijkse Waarden (Plas van Wijck).
LOP sluit aan op wijzigingsplan Korevaar
Aan de oostkant van Heteren ligt de plas van Korevaar.
Het wijzigingsplan Plas Korevaar beoogt de realisatie van
natuurgebied in de uiterwaarden bij Driel met een oppervlak van ca. 40 ha. In eerste instantie zullen hier een drietal habitattypen worden gerealiseerd met een oppervlak
van 3,31 ha. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
Ondiepe oeverzones 0,51 ha
•
•
Moeras/rietruigte		
0,02 ha
•
Slikken en zandbanken
2,78 ha
Verder zal een vrij toegankelijke doorgaande wandelroute
worden aangelegd ten zuiden van de plas, waarbij ook
voorzien is in een informatiebord. Zodoende levert het
projectgebied een bijdrage in landschappelijke, recreatieve en ecologische ontwikkelingen. Bovendien zal het
op termijn mogelijk zijn dat toekomstige natuurcompensatiekansen vanuit andere projecten kunnen aansluiten
op het projectgebied.
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Gewenste acties in deelgebied 14:
5 Verbeteren van de recreatieve verbinding
Uiterwaarden beperkt toegankelijk
In de vorm van extensieve recreatie, zoals struinnatuur,
kan het LOP routes hiervoor realiseren.
Het aanleggen van de routes zal moeten gebeuren in
overleg met de grondeigenaar. Daarnaast moet rekening
worden gehouden met agrarische belangen. Het is wenselijk in het vogelbroedseizoen geen struinrecreatie toe te
staan. In het algemeen moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van Rode Lijst soorten.
Veerverbinding Heteren-Renkum
Om de recreatieve verbinding met de Veluwe te vergroten
kan een extra veerverbinding worden aangebracht van
Heteren naar Renkum.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zichtlijnen voor beleving van landschap open
houden
Herstel veerhuizen en veerstoepen
Ten westen van Heteren gevarieerd 		
landschap behouden
Ten oosten van Heteren open landschap
behouden
Behoud wiel de Oude Waai, Thomaswaai en kolk
Pierennest
Behoud veerhuizen: oude relicten
Historie aan de rivier is af te lezen
LOP sluit aan op project Lexkesveer
LOP sluit aan op project Randwijkse Waarden
LOP sluit aan op wijzigingsplan Korevaar
Struinrecreatie toestaan
Veerverbinding Heteren-Renkum
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Deelgebied 15, Uiterwaarden Waal

Behoud wiel Zwarte Kuil
Behoud wiel Grote Kolk

Zichtlijnen voor beleving van het landschap
Behoud en herstel wiel
Zandkolk
Behoud wiel Verburgtskolk
in Oosterhout

Behoud oude rivierrelicten
Openheid behouden voor weidevogels en
vergezichten
Struinrecreatie toestaan
Veerverbinding Slijk Ewijk- Beuningen
NURG project Oosterhoutse Waarden
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Deelgebied 15, Uiterwaarden Waal
In deelgebied 15 is, net als in deelgebied 14, scenario
‘Gebruiken’ het meest passend. De aanwijzing als Natura
2000 gebied heeft deze scenariokeuze geïnspireerd.
De deelgebiedsvisie heeft daarom een behoudend en sturend karakter. In dit deelgebied spelen landschapsecologische potenties in combinatie met extensieve landbouw
en recreatie de hoofdrol. De Waal met haar uiterwaarden
en dijken is een belangrijke structuurdrager van het Rivierenlandschap.
1 Gradiënten behouden en versterken
Het landschappelijke verschil tussen binnen- en buitendijks behouden en versterken
2 Openheid
Zichtlijnen voor beleving landschap
De dijken zijn de verbindende schakel tussen binnen- en
buitendijks. Het is van belang vergezichten op de uiterwaarden te behouden.
3 Cultuurhistorie herkenbaar
Behoud wiel Zandkolk, Grote kolk, Zwarte kuil en Verburgtskolk
In het plan ‘Recepten voor een luisterrijk Wielenland’
(Landschapsbeheer Gelderland 2006) hebben de gemeenten Arnhem, Nijmegen Overbetuwe en Lingewaard
gezamenlijk voor de wielen in hun gemeenten streefbeelden opgesteld. Door de realisatie van de streefbeelden
zijn de wielen meer herkenbaar en beleefbaar in het landschap en kan de natuurwaarde van de wielen worden
versterkt.
Historie aan de rivier is af te lezen
De bestaande landschapsstructuren zoals kleiwinningen,
en nevengeulen dienen te worden behouden en waar mogelijk versterkt.

4 Benutten kansen ecologie en watersysteem
De uiterwaarden hebben een hoge natuurwaarde en zijn
daarom aangewezen als Natura 2000 gebied (gebiedsnummer 68). Dit betekent dat al het gebruik van het gebied afgestemd is op de beschermde natuurwaarden, zoals kwartelkoning, diverse ganzen en eendensoorten.
Ruimte voor de Rivier vraagt om landschappelijke uitwerking
In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn na 2015 langs de
Waal twee eventuele dijkverleggingen opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar deelgebied 11 en deelgebied 7
en de hoofdvisie.
NURG project Oosterhoutse Waarden
De Oosterhoutse Waarden (262 hectare projectgebied)
liggen aan de noordoever van de Waal, op grondgebied
van de gemeente Nijmegen en gemeente Overbetuwe. In
het kader van Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)
heeft DLG de opdracht verbinding met de nevengeul
Veur-Lent, realisatie Natura 2000, herinrichting van twee
bestaande, diepe zandwinplassen, toekomstig uitloopgebied voor burgers van de Waalsprong te realiseren. Vanuit
landschappelijk oogpunt is het wenselijk dat de Oosterhoutse Waarden op het grondgebied van Overbetuwe
een extensieve recreatieve inrichting krijgen.
5 Verbeteren van de recreatieve verbinding
Struinen door de uiterwaarden
Door het toegankelijk maken van de uiterwaarden wordt
de recreatieve druk op de uiterwaarden vergoot.
Veerverbinding Slijk Ewijk- Beuningen
Ter hoogte van Slijk-Ewijk kan het voetveer worden gereactiveerd. Hierdoor neemt de recreatieve beleving van de
uiterwaarden toe.

Gewenste acties in deelgebied 15:
•
•
•
•
•

Zichtlijnen over de Waal blijven behouden
Medewerking verlenen aan ontwikkeling
Oosterhoutse Waarden
Water- en natuuropgave zijn leidend voor de
inrichting van het gebied
Struinen door de uiterwaarden
Veerverbinding Slijk Ewijk- Beuningen
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Deelgebied 16, Elst
Grote Molenstraat landschappelijk
versterken

Verhoogde ligging Rijksweg beleefbaar

Natuurvriendelijke oevers
Elsterzeeg

Fiets- en wandelverbindingen
leggen met Park Lingezegen

Natuurvriendelijke oevers
Mermsche zeeg
Woerden beleefbaar
houden

Natuurvriendelijke oevers
Elsterveldse zeeg
Ommetjes
aanleggen
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en

wandelroutes
Landschappelijke
inpassing De Merm

Deelgebied 16, Elst
Deelgebied 16 behelst de directe omgeving van de kern
van Elst. Versterken van het kleinschalige karakter van de
hogere oeverwal hoort bij dit deelgebied.
1 Gradiënten behouden versterken
Woerden beleefbaar houden
De nog herkenbare verhoogde woongronden (woerden)
in deelgebied 16 moeten rondom zo open mogelijk gehouden worden.
Verhoogde ligging Rijksweg
De Rijksweg ligt verhoogd in het landschap. Behoud van
de beleefbaarheid van dit hoogteverschil is van belang.
2 Openheid versus kleinschaligheid
Stimuleren aanplant fruitbomen
Nuancering openheid-kleinschaligheid realiseren in
dorpsrand door versterken van kleinschaligheid op hogere oeverwal. Dit kan door stimulering van de aanplant
van fruitbomen (hoogstam) in particuliere tuinen op de
oeverwal.
3 Cultuurhistorie herkenbaarder
Stedelijk uitloopgebied: landschapselementen versterken
Als buffer tegen de verstedelijking worden landschapselementen die oude verkavelingspatronen aangeven versterkt of weer aangelegd. Hierdoor ontstaat de gewenste
kleinschaligheid.Vooral rond de Grote Molenstraat kan
versterking van de kavel- en padenstructuur door groen
verbetering betekenen van de landschappelijke structuur.

Zicht op de Elstertoren
Het zicht op de Elstertoren is karakteristiek en historisch
gegroeid. Behoud van het zicht op de Elstertoren is van
belang.
Knooppunten radiale wegen en tangenten benadrukken
De radiale wegen verbinden het centrum van Elst van
oudsher met het buitengebied. Karakteristiek hierbij is het
samenvallen van radialen met zichtlijnen naar de Elstertoren. Vroeger waren de radiale wegen beplant. De oude
radiale wegen worden waar mogelijk voorzien van een
enkele of dubbele rij met laanbomen (eiken) waarbij rekening moet worden gehouden met kabels en leidingen.
De tangenten zijn de moderne dwarsverbindingen tussen
de radialen. De tangenten vormen tezamen de hoofdontsluitingsstructuur rondom het centrum. De tangentweg
heeft geen overeenkomsten met de oude historische radiale wegenstructuur. Op de tangentwegen worden hierom
verspreide boomgroepen aangeplant van het parkwaymodel.
Daar waar de radialen en tangenten elkaar kruisen ontstaat een bijzondere plek, ook wel knooppunt genoemd.
Op deze plekken komen bijzondere, opvallende bomen
voor.
4 Benutten kansen ecologie met watersystemen
Aanleg natuurvriendelijke oevers
De Eimerense pijp, Elsterzeeg en Elsterveldsezeeg kunnen als dragers functioneren van het landschap. Dit is
mogelijk door aanleg van natuurvriendelijke oevers, versterking van de beplantingsstructuur langs de watergangen en routes voor langzaam verkeer die schakel vormen
tussen de woonomgeving en het buitengebied.

5 Verbeteren van de recreatieve verbinding
Ruimtelijk
Vergroten zichtrelatie dorp en buitengebied
Het aspect van overgang tussen kern en platteland is
het belangrijkste punt in deelgebied 16. De rand van Elst
vormt nu een harde rand met het buitengebied. Uitgangspunt bij toekomstige uitbreiding is het realiseren van landschappelijke kwalitatieve randen. Hierdoor verbetert de
relatie dorp en buitengebied.
Afronding randen Elst
In Elst Zuid een afronding maken met een kwalitatieve
landschappelijke rand. Voor Elst west moet een logische
overgang gecreëerd worden met het Betuwse landschap.
Aan de oostkant langs de A325 komt ter hoogte van bedrijventerrein De Aam grootschalige perifere detailhandel
op het gebied van groen en buitenleven. 		
De beplante defensiedijk zorgt hier voor landschappelijke
inpassing. In Elst zuid is nog uitbreiding mogelijk van Elst.
Hier zijn bestaande en verdwenen landschapselementen
leidend voor de landschappelijke inpassing van de uitbreiding.
Landschappelijke inpassing De Merm
Industrieterrein De Merm bepaalt nu sterk het zicht op
Elst vanuit het zuidelijke en oostelijk gelegen buitengebied. Landschappelijke inpassing van het industrieterrein
is wenselijk. Beplanting in de vorm van boomgroepen en
hagen zou een goede inpassing kunnen zijn.
Functioneel
Relatie park Lingezegen
Elst noord en oost grenst aan park Lingezegen, hier komt
een goede fiets- en wandelverbinding naar relatie Park
Lingezegen.
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Ommetjes en wandelroutes aanleggen
Er bestaat een sterke wens vanuit Elst om vanuit het dorp
het landschap in te stappen en de link te leggen met Park
Lingezegen. Daarom stelt het LOP voor om ommetjes
te realiseren vanuit Elst. Passende tracé’s werkt de gemeente uit met betrokken partijen.

Gewenste acties in deelgebied 16:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Woerden beleefbaar houden
Stimuleren aanplant fruitbomen
Stedelijk uitloopgebied: landschapselementen versterken
Zicht op de Elstertoren
Knooppunten radiale wegen en tangenten
benadrukken
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Vergroten zichtrelatie dorp en buitengebied
Afronding randen Elst
Landschappelijke inpassing De Merm
Relatie park Lingezegen
Ommetjes en wandelroutes aanleggen
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Woordenlijst
Actoren =
De betrokkenen (personen, organisaties en instanties)
die bij de uitvoering van het LOP betrokken zijn.
Gradiënt =
Geleidelijke overgangen in bodemsoort, grondwatertype
en grondwaterstand die tot gevolg hebben dat de daar
aanwezige vegetatie veelal gevarieerder is.
(bron: www.encyco.nl)
In de bovenstaande betekenis wordt ‘Gradiënt’ in het LOP
gebruikt. Een algemene uitleg van de term gradiënt:
Met gradiënt wordt bedoeld het verloop (toe- of afname)
van een grootheid als functie van een andere grootheid.
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki)
Groenbeheer (Ecologisch-) =
-Streven naar een spontane ontwikkeling van flora en
fauna (zo min mogelijk ingrijpen).
-Streven naar een gewenst beeld door te sturen op de
ontwikkeling.
-De samenstelling van soorten planten wordt bepaald
door de milieufactoren ter plekke en de onderlinge concurrentie.
-De variatie aan planten en bloemen ontstaat door milieuverschillen en het sturen in de ontwikkeling.
(bron:http://www.wierden.nl/smartsite)
Groenbeheer (Traditioneel-) =
-Er is ruimte voor spontane ontwikkelingen.
-Streven naar een van te voren vastgelegd eindbeeld
door ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
-De samenstelling van de soorten wordt bepaald door de
ontwerper van het plantsoen; de milieufactoren worden
zonodig aangepast.
-De zonodige variatie wordt direct aangebracht.
(bron:http://www.wierden.nl/smartsite)

Kleinschalige ontwikkelingen =
Met kleinschalige ontwikkelingen worden ontwikkelingen
bedoeld die individueel opgepakt worden. Te denken valt
aan nieuwe agrarisch aanverwante en niet-agrarische
functies. Concreet worden hier kleine bijgebouwen, paardenbakken, boomgaarden, volkstuinen en pluktuinen bedoeld.
Limes =
De Limes is de grens van het voormalige Romeinse Rijk
en werd van ongeveer 57 voor Chr. tot zo’n 400 na Chr.
door de Romeinen gebruikt.
Limes is Latijn voor ‘grens’ en ‘pad’. In Nederland loopt
de Limes van Katwijk via de oude Rijn langs Arnhem naar
Duitsland. Hiermee is de Limes het grootste archeologische monument van ons land. Een levend monument dat
nog altijd invloed uitoefent op onze huidige cultuur.
(bron: http://www.limes.nl/)

Stedelijke druk =
De krachten die spelen op het buitengebied vanuit steden/
dorpen. Het kan hier gaan om claimen van ruimte om te
wonen, te recreëren of te werken.
(bron: Eelerwoude)
Wegzijging =
Het ondergronds wegstromen van water.

Nota Belvedere =
De Nota Belvedere is een Rijksbeleidstuk van de ministeries OCW, VROM, LNV en V&W, lopend van 1999 t/m
2009 dat beoogt om de cultuurhistorie meer richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland.
(bron: http://www.belvedere.nu)
Ommetje =
Een (kort) wandelommetje direct vanuit de kern van het
dorp. Een ommetje verbindt en ontsluit aantrekkelijke cultuur- en landschapselementen in de directe nabijheid van
de kernen. De paden lopen langs of door boomgaarden,
hoeves, landgoederen, bosjes en uiterwaarden. Verbindingen kunnen worden gelegd met kerkepaden, paden
kunnen worden bewegwijzerd en op bijzondere plekken
voorzien worden van rust- en picknickplaatsen.
Door de lokale ommetjes met elkaar te verbinden wordt
een netwerk gerealiseerd.
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