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Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil een nieuwe impuls geven aan de 
toekomst van het gebied. Met deze gebiedsvisie wil het platform daarvoor de koers uitzetten. 
Een koers die vervolgens moet leiden tot actie: samen aan de slag om de kracht en de pracht  
van het gebied te koesteren, door verder te ontwikkelen.

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden is in het leven geroepen om de gemeenten 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van advies te kunnen dienen over de ontwikkelingen 
in het landelijk gebied. In het Gebiedsplatform zijn een groot aantal organisaties op het gebied 
van Landbouw, Landschap, Natuur, Recreatie en Cultuurhistorie vertegenwoordigd. 

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft deze visie niet in isolement willen 
opstellen: op verschillende manieren is de streek in de afgelopen periode geraadpleegd en 
hebben mensen hun opvattingen en voorstellen kenbaar kunnen maken. Vier werkgroepen van 
het platform hebben op verschillende thema’s visies geformuleerd en die voorgelegd aan de 
streek. Op de Fokveedag in Hoornaar raakten de werkgroepen in gesprek met bezoekers, die 
ansichtkaarten invulden met hun wensen voor de toekomst. Op drie door het platform georga-
niseerde streekbijeenkomsten in Oud-Alblas, Giessenburg en Leerbroek inspireerden posters van 
het toekomstige gebied in totaal ruim tachtig deelnemers tot een stroom aan ideeën en over 
het algemeen herkenning van de koers van het platform. Opvallend was het grote enthousiasme 
voor de kwaliteiten van het gebied én voor de kansen die de toekomst biedt. De werkgroepen 
hebben die opbrengsten vervolgens weer gebruikt om de gebiedsvisie te verrijken.  
Tenslotte heeft het Gebiedsplatform op 1 december 2009 de visie definitief vastgesteld op een 
bijeenkomst met alle platformorganisaties en werkgroepleden. 

Deze gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bevat realistische toekomstbeelden.  
Ons doel was niet een nieuw beleidsdocument of een serie gedetailleerde projectvoorstellen, 
maar een bevlogen en bezielde kijk op het gebied en de uitdagingen waar wij voor staan. 
De visie richt zich met name op het landelijk gebied. De buitenrand met steden als Papendrecht, 
Gorinchem, Sliedrecht en Vianen behoort ook tot het gebied en vervult een belangrijke functie. 
In deze visie concentreren wij ons vooral op de dorpen en kernen in de binnenwaard.

Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hoopt dat een ieder die dit leest, zich  
laat inspireren tot meedoen aan het verwezenlijken van deze gebiedsvisie.

In het navolgende ontvouwen wij onze visie: eerst met een duidelijke missie en een inspirerend 
toekomstbeeld (hoofdstuk 1), vervolgens met uitgewerkte deelvisies (hoofdstuk 2) waaraan 
voorstellen en ideeën voor concrete projecten zijn toegevoegd (hoofdstuk 3). Die projecten zijn 
daar niet verder uitgewerkt: dat gebeurt in een uitvoeringsprogramma dat wij samen met 
gemeenten, het waterschap, de provincie én met ondernemers en maatschappelijke organisaties 
willen opstellen. Op dat uitvoeringsprogramma blikken wij kort vooruit (hoofdstuk 4).

Inleiding
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Een ieder die de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bezoekt, wordt onmiddellijk gegrepen door  
de pracht van dit authentiek Hollandse landschap. Water, weiden, koeien, vogels, bomen, 
molens, boerderijen en kerken vullen in een oogopslag de blik. Dit landschap wordt gedragen 
door een structuur van rivieren, dijken, waterlopen en polders, met kades, stroomruggen, 
donken en tiendwegen. Kenmerkend zijn ook de molens, gemalen, kerken en monumenten, en 
de dorpen met oude kernen en lintbebouwing. Zij zijn het product van de eeuwenoude wordings-
geschiedenis van dit unieke gebied. Tekens die het landschap leesbaar maken voor wie er  
woont, werkt en recreëert. 

De openheid van het landschap maakt het mogelijk deze tekens overal en steeds weer te 
herkennen en begrijpen. Daardoor voel je je thuis in dit gebied. De inwoners van de Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden voelen een sterke verbondenheid. Verbondenheid met het gebied, de 
geschiedenis en elkaar. Mens en natuur in het gebied zijn sinds eeuwen op elkaar aangewezen 
en van elkaar afhankelijk: het water vormde (toen nog) de gemeenschappelijke vijand, de rijke 
natuur maakt welvaart mogelijk en de samenleving koestert het landschap en de variëteit aan 
planten en dieren die het herbergt. 

De bewoners van het gebied ontmoeten elkaar graag en veel, het verenigingsleven bloeit en 
men zet zich van oudsher in voor de toekomst van het gebied. De mensen leven er met elkaar in 
een gedeeld patroon van waarden en normen. Overal waar je komt, zijn het vertrouwen op eigen 
kracht en respect en zorg voor elkaar en voor het gebied merkbaar, ook voor bezoekers.  
Ondernemingszin, problemen willen aanpakken en uitdagingen aangaan zorgen ervoor dat het 
gebied vitaal is en blijft. Deze kwaliteiten van de mensen in het gebied zijn net zo kenmerkend 
als de fysieke verschijningsvorm. 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is en blijft dan ook een levendig gebied: er wordt gewoond, 
gewerkt, geleefd en gerecreëerd. De economische dynamiek en bedrijvigheid in het gebied zijn 
van levensbelang voor de toekomst. Deze bedrijvigheid vindt zijn tegenhanger in de zondags-
rust die in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden alom gerespecteerd wordt. Dit biedt bezoekers 
de mogelijkheid op deze dag de intense stilte en rust te ervaren die op veel andere plekken in 
het land uiterst schaars is geworden. 

De visie neergelegd in dit rapport is de visie van het gebied. Het is een weergave van de wensen 
en ambities van de bewoners en gebruikers. En als je met hen praat over de toekomst, zoals wij 
hebben gedaan, komen steeds weer twee zaken bovendrijven:

1. Trots op de kwaliteiten en karakteristieken van het gebied zoals ze hierboven kort  
zijn beschreven.

2. Zorg over de vraag of wij deze kernkwaliteiten voor de toekomst kunnen behouden. 

De zorg komt voort uit een aantal ontwikkelingen. Enkele belangrijke daarvan zijn:
• Landschap en natuur staan onder druk als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw en 

toenemende stedelijke druk (oprukkende bebouwing, behoefte aan intensieve recreatie, 
toenemende verkeersintensiteit). Maar ook door het verdwijnen van karakteristieke beplan-
ting vermindert de kwaliteit van het landschap.

De kracht en pracht van  
het gebied koesteren door 
duurzaam ontwikkelen

1
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DE KRACHT EN PRACHT VAN DE ALbLASSERWAARD-VIjFHEERENLANDEN 

In mei 2024 komt de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden alweer op een goede manier in het nieuws. Een nieuw 

streekcentrum is geopend. Deze keer in Hoornaar. In een voormalige boerderij met nog alle historische 

kenmerken kunnen dorpsbewoners en toeristen terecht voor al het goede dat de streek te bieden heeft.  

De veelgevraagde Alblasser zuivelproducten zijn hier in alle soorten en maten te koop. Er kan geluncht en 

gedineerd worden en op tafel verschijnen dan dagverse producten uit de directe omgeving, biologisch geteeld. 

’s Avonds heeft het gebouw de functie van ontmoetings- en verenigingscentrum. Het is alweer het zevende 

streekcentrum in het gebied dat gerealiseerd is.

Een deel van het centrum is ingericht als gezamenlijk loket van de gemeente, de woningcorporatie en 

zorginstellingen. Daarnaast worden er ruimtes commercieel verhuurd. Hier kunnen (door-) startende 

ondernemers terecht. Een locaal ingenieursbureau dat in deze streek begonnen is met het ontwikkelen en 

ontwerpen van biomassa centrales op wilgenhout, is vanuit dit streekcentrum bezig met haar diensten en 

producten de rest van het land te veroveren.

Het heeft even geduurd voordat het juiste concept gevonden was. Maar nu dat met de oprichting van de 

regionale ontwikkelingsmaatschappij voor hergebruik van agrarische bebouwing een feit is, gaat het hard.

De ontwikkelingsmaatschappij draait prima. De héle streek heeft de wind mee. Er is stevig geïnvesteerd in de 

verbetering van het landschap. Het gebied is goed ontsloten voor bezoekers die willen genieten van de rust en 

de openheid, de natuur, cultuur en historie die de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te bieden heeft. 

De schoonvervoertransferia in Kinderdijk, Vianen en Papendrecht worden goed bezocht. Chinezen, japanners 

en Amerikanen die naar de molens komen kijken, keren er niet meteen weer om, maar laten zich graag in de 

comfortabele en stille elektro-shuttles door het gebied rijden. Sommigen overnachten in een bed & breakfast 

bij de boer, anderen kiezen een wandelaarshotel aan de Zuidrand van het gebied om er de volgende dag weer 

op uit trekken: over langeafstandswandelpaden of een klompenpad door de weiden; op de fiets, of in een 

kano door de vele watergangen. Onderweg gaan ze met een gids een natuurreservaat in, of bij een ‘natuur-

boer’ kikkers en vogels kijken, om daarna tijdens de lunch te genieten van streekproducten in een van de vele 

pleisterplaatsen die een ‘slow food’ keurmerk hebben. 

De melkveehouderij heeft de moeilijke jaren kunnen overleven en profiteert nu volop van de sterk toegeno-

men vraag naar zuivelproducten. Koeien in de wei vormen nog steeds een belangrijke basis van bestaan in de 

streek. De groene weiden zijn overal omzoomd door kleurrijke slootkanten en er zijn natuurgebieden 

bijgekomen, duurzaam beheerd door boeren. De diversiteit van planten- en diersoorten is enorm toegenomen: 

zelfs de otter is weer teruggekeerd. De grutto is al lang geen bezienswaardigheid meer, maar opnieuw een 

vertrouwde bewoner van het gebied. 

Maar dat is niet de enige bewoner die het naar de zin heeft. De dorpen en linten hebben een nieuwe 

levendigheid verworven. jong en oud wonen en werken er met plezier. Er is ruimte gemaakt voor starters-

woningen en er zijn in elk dorp kangoeroewoningen aanwezig waarin meerdere generaties samen wonen en 

voor elkaar zorgen. Sommige boerderijen zijn omgebouwd tot woningerven met woonzorgvoorzieningen en 

met internetbedrijfjes, kunstenaarsateliers en architectenstudio’s. Ook de jongeren in de dorpen voelen zich 

er thuis, omdat zij eigen ontmoetingsplekken hebben en cafés waar zij zich welkom weten.

Daar snort de wijkzuster de hoek om: op haar schone en zuinige elektroscooter komt zij overal en kent 

iedereen. Zij weet ook wanneer hulp van vrijwilligers nodig is en waarschuwt de ‘zelfzorgcentrale’, die werkt 

onder het motto: ieder zorgt voor zichzelf en wij allen voor elkaar. Volgens hetzelfde principe zijn er in elk 

dorp meerdere liftpunten. Wie daar gaat staan, wordt vanzelf door een medebewoner meegenomen. 

Er komen ook vaker toeristen en bezoekers in het gebied – zelfs op zondag. Die zorgen ook voor extra omzet 

van de supermarktjes en streekproductwinkels, die daardoor het hoofd makkelijk boven water kunnen houden.

Valt er dan niets meer te klagen? jawel, iedereen heeft het nog over die zwarte zaterdag vorig jaar oktober, 

toen de Alblasserwaard door opstoppingen bij de afrit op de A27 vrijwel onbereikbaar was geworden.  

Het bezoekersaantal van de 112e boerenlanddag brak die dag alle records….

• Door verrommeling en het verschijnen van gebiedsvreemde functies en bouwwerken (denk 
aan grote bedrijventerreinen, transportbedrijven, recreatieparken), neemt de landschappelijke 
kwaliteit af.

• De vitaliteit van dorpskernen en buitengebied loopt terug door afnemende economische 
bedrijvigheid en het wegtrekken van jongeren.

• De melkveehouderij - van oudsher de landschappelijke en economische drager van het gebied -
 staat onder voortdurende druk als gevolg van onder andere mondiale prijsconcurrentie.

Het gebied staat nu voor de uitdaging:
> deze ontwikkelingen tegemoet te treden;
> door zelf en met anderen initiatieven te nemen; 
> en er zo voor te zorgen dat wij met elkaar de prachtige, oorspronkelijke karakteristieken van  

het gebied kunnen blijven koesteren en verder ontwikkelen.

De missie voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden luidt daarom als volgt:

MISSIE
De Alblasserwaard - Vijfheerenlanden zal altijd herkenbaar blijven aan haar karakteristieke eigen-

schappen. De open ruimte, het slagenlandschap, de koeien in de wei, de rijke natuur, het unieke 

watersysteem, de molens, gemalen, monumenten, boerderijen en lintdorpen zullen ook in de 

toekomst het beeld van de streek bepalen. Ook onze waarden en normen koesteren wij: respect voor 

elkaar, klaar staan voor wie dat nodig heeft, aanpakken wat gebeuren moet, kansen zien en 

benutten. Het is en blijft een vitaal gebied. ‘Behoud door ontwikkeling’ staat centraal.  

Wij koesteren de eigenschappen en kwaliteiten van het gebied en wenden die aan om een antwoord 

te vinden op de maatschappelijke opgaven van de komende decennia.

In deze missie weerklinkt de trots van de streek. Tegelijkertijd is er het besef dat het koesteren 
van het goede, stevig investeren vergt in nieuwe ontwikkelingen. Investeren onder de  
voorwaarde dat de kernkwaliteiten van het gebied worden versterkt. Daarbij passen geen 
grootscheepse vernieuwingen en transformaties. 

Duurzaamheid is ons motto voor de toekomst van het gebied. Duurzaam in economisch en 
sociaal opzicht en wat betreft natuur en milieu. Schoon, mooi, zuinig, stil, aandachtig, gezond, 
betrokken, evenwichtig – en toch rendabel. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden leent zich er bij 
uitstek voor om op een duurzame wijze in te spelen op de veranderingen die op het gebied af 
komen. Waarbij duurzaamheid een manier van werken en produceren is, maar ook van samen-
leven en van beheren en ervaren van natuur en landschap.

Deze visie is opgesteld door het gebied, dat wil zeggen door mensen die er wonen en werken. 
Daarbij blijft het niet. Ook in de uitvoering wil de streek laten zien waartoe zij op basis van 
saamhorigheid en zelfwerkzaamheid in staat is. De visie vormt wat ons betreft het startschot 
voor een reeks aan activiteiten waarin het Gebiedsplatform en de 26 aangesloten organisaties 
zelf een rol willen spelen. Daarbij werken wij graag samen met de overheden, de overige 
maat schappelijke organisaties in het gebied en iedereen die het gebied een warm hart  
toedraagt. In het volgende hoofdstuk werken wij onze visie verder uit.

Toekomstbeeld
Als wij er in slagen om met elkaar aan de slag te gaan en resultaten te boeken, hoe ziet de 
toekomst er dan uit? Hiernaast geven wij een bevlogen toekomstbeeld voor het gebied.  
Dit is bedoeld als inspiratie, een middel om creativiteit en daadkracht los te maken. Of alles  
wat wij erin beschrijven ook echt moet of kan, laten we aan de verbeelding van de lezer over.  
Wel denken wij dat menigeen zich erin zal herkennen.
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In dit hoofdstuk werken wij de visie op de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verder uit.  
Drie opgaven staan hierin centraal:
1. koesteren en ontwikkelen van de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten en  

de natuurwaarden;
2. stimuleren van nieuwe vitaliteit in de dorpen en verder ontwikkelen van recreatieve  

bedrijvigheid;
3. ondersteunen van de agrarische economie in het ontwikkelen van nieuwe perspectieven.

2.1 Het landschap koesteren en beleven

2.1.1 Wat er speelt
Het koesteren van het karakteristieke landschap is een hoofddoel voor de bewoners van de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De kernkwaliteiten omschrijven wij als volgt. Het is een groen 
en in de Alblasserwaard open veenweidenlandschap, overgaand in een coulissenlandschap in  
de Vijfheerenlanden, met alle bijbehorende kenmerken, zoals: je kunt er ver in kijken, koeien in 
de wei, uiterwaarden, natuurgebieden, knotwilgen, bloemrijke slootkanten, weidevogels volop, 
overwinterende ganzen en kleine zwanen en hier en daar nog een eendenkooi. Het kent een 
uitgekiend, in wezen nog middeleeuws watersysteem van boezems, weteringen, sloten en 
greppels. Het landschap is rijk aan cultuurhistorie, met molens, gemalen, boerderijen en 
monumentale kerkdorpen als zichtbaar bewijs. Deze kwaliteiten winnen aan waarde door het 
scherpe contrast met de stedelijke omgeving: de Rotterdamse agglomeratie ligt vlakbij, de 
concentratie van steden en industrie langs de Merwede, de harde infrastructurele lijnen van  
A15 en betuweroute en de doorsnijding door de A27. 

Maar deze kwaliteiten staan onder druk. Er is sprake van verrommeling, de stedelijke druk in de 
vorm van huizen, bedrijfspanden en infrastructuur is in toenemende mate merkbaar en 
sluipenderwijs verdwijnen steeds meer karakteristieke landschapselementen.

2.1.2 Hoe wij het aanpakken
Het Gebiedsplatform formuleert in deze pijler van de visie de volgende doelstellingen.

Natuur en landschap
Het doel van het platform is om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te koesteren en te 
versterken. Kades, tiendwegen, stroomruggen, donken en andere kenmerkende landschaps-
elementen met hun aardkundige waarden verdienen betere, actieve bescherming. Zij laten in 
het landschap de cultuurhistorische en tegelijk sociaaleconomische wordingsgeschiedenis zien. 
Die elementen behoren beter zichtbaar te worden en benut voor educatie en recreatie. 

Het platform streeft naar het toevoegen van nieuwe natuur- en landschapselementen.  
Daarbij fungeert het huidige raamwerk van melkveehouderijbedrijven en de lange, smalle kavels 
(het slagenlandschap) als richtinggevend kader. Er ontstaan geen grote nieuwe oppervlaktes 
(noch agrarisch, noch natuur), maar we ontwikkelen een fijnmazig netwerk van nieuwe, 
voornamelijk natte natuur. En wij zorgen voor bloemrijke slootkanten in combinatie met ander 
waterbeheer (waterschapsregels) en extensief maaien. Het beheren van deze natuur wordt 

Drie opgaven voor het gebied2
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Functieverandering van gebouwen en gronden mag op beperkte schaal, en uitsluitend binnen  
de uiterlijke verschijningsvorm van dat open landschap en de (historische) boerderijen en 
dorps   contouren. Dit zijn strenge eisen. ‘Ruimte voor ruimte’ is daarbij een richtinggevend 
principe: vrijkomende gebouwen in het buitengebied, in het bijzonder ruilverkavelingsboerde-
rijen, afbreken en nieuwe gebouwen optrekken in het lint, zonder dat lint helemaal dicht te 
bouwen. Uitzonderingen op ‘ruimte voor ruimte’ zijn mogelijk, indien er sprake is van historische 
boerderijen en de verbreding van het boerenbedrijf samengaat met diensten op het gebied van 
zorg en recreatie. Ook hier mag echter geen sprake zin van wildgroei van gebouwgebruik en 
functies. Ongewenste situaties worden opgeheven of landschappelijk ingepast.

Deze regels gelden ook voor bestaande en nog te bouwen nieuwbouwstallen. Camouflage met 
groen kan een aanvullende oplossing zijn. Ook nieuwe eigenaars in het buitengebied voldoen 
aan de eisen. Eigenaren van paardenstallen en landgoederen behoren nieuwe bebouwing en 
afrasteringen te beperken en in te passen in het landschap, op de manier zoals hierboven 
beschreven.

Voor nieuwbouw is in beperkte mate plaats en alleen binnen de contouren van bestaande 
dorpen en linten. De ruimte hiervoor wordt gevonden door herontwikkeling en herstructurering 
van bestaande kernen en bedrijventerreinen.

Het huidige harde onderscheid tussen het open karakter van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
en de verstedelijking aan de west- en zuidzijde, wordt ook in de toekomst gerespecteerd.  
Er wordt niet verder aan het groen van het gebied geknabbeld en de natuur krijgt een grotere 
kans. De enige mogelijkheid voor nieuwe stedelijke functies en eventueel voor intensieve 
recreatie, is in de zone tussen de A15 en de betuweroute. 

Klimaat en energie
Het Gebiedsplatform streeft naar een klimaatneutraal gebied op de langere termijn. Zonne-
energie kan wat het platform betreft de belangrijkste vorm van energievoorziening worden. 
Initiatieven voor een biomassacentrale zijn her en der al in de maak. Voor deze doelen geldt dat 
zij alleen bereikbaar zijn indien velen in het gebied, zo niet allen, meedoen als investeerders en 
afnemers. Historische samenwerkingsvormen als de coöperatie verdienen een nieuwe kans.  
Het platform wil graag met kennis en contacten bijdragen aan het uitwerken van voorstellen.

zoveel mogelijk geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering. Het is een kans tot verbreding 
waar boeren vrijwillig toe over kunnen gaan.
Met bovenstaande uitgangspunten als leidraad wil het platform graag actief bijdragen aan de 
realisatie van ecologische verbindingen. Wij willen graag betrokken worden bij plannen en 
projecten van overheden op dit terrein. Het platform zal hiertoe waar nuttig en nodig zelf het 
initiatief nemen. De belangrijkste voorwaarde voor de realisatie van ecologische verbindingen is 
natuurbeheer door boeren. Dit vergt een continu groeiproces waaraan het platform graag wil 
bijdragen. Echter, een consistent en langdurig overheidsbeleid, waaraan voldoende gelden zijn 
gekoppeld, is noodzakelijk (zie verder paragraaf 2.3.2).

In specifieke, kleine, laaggelegen gebiedsdelen kunnen op termijn nieuwe natuurgebieden 
ontstaan die beheerd worden door boeren. Daarbij moet echter worden gewaakt voor versnip-
pering. Om de EHS te voltooien, grijpt het Gebiedsplatform elke kans aan om uiterwaarden een 
natuurbestemming te geven. De meidoornhagen, rietkragen en stroomdalgraslanden bepalen 
daar het aanzien. En zo veel als mogelijk zijn bestaande natuurreservaten (Kinderdijk, de Donk, 
de Zouwe) uitgebreid.

De kenmerkende knotwilgen en geriefhoutbosjes, hakhout, erfbeplantingen en boerenboom-
gaardjes zijn eveneens beeldbepalend voor het landschap. Zij worden beter beschermd en 
(althans in de Alblasserwaard) nieuw aangeplant. De populieren en andere hoge bomen langs de 
provinciale wegen en die van het waterschap zien wij graag, als zij kaprijp zijn, vervangen door 
andere bomen en struiken als de streekeigen els, es, eik, vlier, meidoorn, sleedoorn en hazelaar. 
Deze beplanting wordt dan als hakhout beheerd. Ook de klassieke hoogstamfruitboomgaarden 
(Vijfheerenlanden) worden behoed voor verdwijning.

Her en der zijn moerasachtige plekken en plasjes nog in het landschap herkenbaar als voormalige 
eendenkooien. Het Gebiedsplatform streeft ernaar deze cultuurhistorische landschapselementen 
in ere te houden als natuurgebiedjes.

Weidevogels krijgen een grotere kans. Vooral in de gebieden waarvoor agrarisch natuurbeheer 
geldt, tieren de weidevogels als nooit tevoren. Als doel voor de komende 10 jaar stelt het 
platform: de weidevogelpopulatie (vooral grutto, graspieper, tureluur, kievit, veldleeuwerik, 
scholekster, slobeend) op peil brengen en stabiel houden. Het gebied heeft dan ook voldoende 
opvangmogelijkheden voor overwinterende ganzen.

Landschap en bebouwing
Verdere verrommeling van het landschap wordt tegengegaan. Daaronder verstaan wij het 
voorkomen van alle ingrepen in het lint en landschap die de beeldkwaliteit en daardoor de 
herkenbaarheid en beleving aantasten. Ingrepen door overheden en particulieren die ongewenste 
contrasten in kleur, stijl, vormgeving en materiaalgebruik opleveren bij huizen, bedrijfsgebou-
wen, afrasteringen, palen, bakken, groen, weginrichting, enzovoorts.
Om het aanzien van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden weer de goede kant op te sturen, stelt 
het Gebiedsplatform voor een beeldkwaliteitskader voor het gebied op te stellen dat als kader 
dient voor de ontwikkeling van het (aanzien van) de linten en het buitengebied. Aan de hand 
daarvan brengt het Gebiedsplatform onafhankelijk advies uit.

In de Alblasserwaard (en wat minder in Vijfheerenlanden) moet je van Oost naar West kunnen 
blijven kijken. Het open landschap, met daarin de silhouetten van dorpen en kerken, boerderijen 
en knotwilgen, blijft bestaan. Dat betekent ook dat de horizon daar laag blijft: geen hoge gebou-
wen en bedrijven. En overigens ook geen intensieve recreatie zoals pret- en bungalowparken of 
een motorcrosscircuit. Want ook de beleving van het landschap moet duurzaam blijven: 
kleinschalige recreatie moedigen wij aan (wandelen, fietsen, kanoën, overnachten), met respect 
voor en genieten van de natuur, de historische gebouwen en de streekproducten.
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Recreatie, samenleving en zorgvrager zijn verweven, zoals in een zorgboerderij. Er zijn voldoende 
voorzieningen. De zorgmogelijkheden zijn uitgebreid en die er zijn, worden ondersteund. 
Agrariërs die een zorgboerderij hebben of willen starten, krijgen betere faciliteiten en ondersteu-
ning. De individuele zorgvrager krijgt zorg op maat door zoveel mogelijk één vaste persoon, 
zoals vroeger een wijkzuster. Er wordt gebouwd volgens Woonkeur en het handboek voor 
toegankelijkheid. 

Recreatie als kans
Het gebiedskapitaal dat wij zo met zijn allen in stand houden, heeft een grote aantrekkings-
kracht op recreanten en toeristen. Wij willen dat zij zo goed mogelijk van ons gebied kunnen 
genieten. Ook zij maken het gebied levendig. 
Het Gebiedsplatform mikt op een verdubbeling van het jaarlijks aantal toeristen en recreanten 
via een uitgekiende promotiecampagne. Dat kan alleen als wij de faciliteiten flink uitbreiden, 
zoals meer overnachtingsmogelijkheden (bij de boer), meer horeca en het beter ontsluiten en 
aan elkaar verbinden van bestaande en nieuwe wandel-, fiets- en waterwegen. Langs die routes 
zijn om de 5 kilometer rust- en picknick- of horecafaciliteiten geschapen. Van belang hierbij is 
dat wij de kleinschaligheid en het unieke stiltekarakter van het gebied waarborgen en aanprijzen 
als bijzonder waarde.
Voor deze ontwikkeling zetten wij graag de lokaal in het gebied aanwezige deskundigheid in.  
De inkomsten uit recreatie moeten vooral ten goede komen aan (ondernemers uit) het gebied 
zelf. Mocht er grootschalige, intensieve recreatie komen, dan uitsluitend aan de Zuidrand van 
het gebied. 

Langzaam, schoon en veilig verkeer en vervoer 
Om de kernen en linten leefbaar te houden, is het van belang daar langzaam verkeer te hand-
haven. Om de snelheid te verlagen, maken wij gebruik van landschapskenmerken en cultuur-
historische elementen. Zwaar verkeer en doorgaand verkeer behoren omgeleid worden via 
ruilverkavelingswegen. De druk op de provinciale wegen (sluipverkeer) moet verminderd worden, 
bijvoorbeeld door verbreding van de omliggende snelwegen. 
In het gebied zelf stimuleren wij vooral schone vormen van vervoer. Denk aan elektrische auto’s 
en scooters. Er komen meer vrij liggende fietspaden om de veiligheid van de fietsers te  
vergroten en het fietsen te stimuleren, vooral langs de 60 kilometerwegen op routes naar school 
of winkels. In de toekomst moeten bezoekers en recreanten hun auto aan de rand van het 
gebied kunnen laten staan bij transferia en daar overstappen op (schoon) openbaar vervoer in 
het gebied.

2.2 Dynamiek in de dorpen 

2.2.1 Wat er speelt
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een aantrekkelijk gebied waar de bewoners trots op zijn. 
In het gebied zijn veel mooie en kenmerkende dingen te zien en te beleven, zowel in landschap-
pelijke als cultuurhistorische zin. Deze landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 
blijven niet vanzelf overeind. Sterker: de kans is groot dat wanneer er niets gebeurt, deze 
kwaliteiten steeds verder zullen afbrokkelen. 

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een gebied waarin geleefd en gewerkt wordt.  
Een levendig gebied dat met de tijd meegaat wanneer het gaat om moderne vervoersvormen 
(energiezuinig), internet, bedrijfsvoering en dergelijke. Maar ook een gebied waarin de tijd een 
kalmer tempo lijkt te hebben. Waar je nog rust en ruimte kunt beleven en niet alles meer en 
beter hoeft te zijn. Een gebied waar de oorspronkelijke bewoners, jong en oud, graag blijven 
wonen, elkaar kennen en helpen. 

In toenemende mate komen ook ‘nieuwe’ mensen in het gebied recreëren en wonen. Het is zaak 
deze mensen dat naar eigen behoefte te laten doen en (soms tijdelijk) deel te laten zijn van de 
lokale gemeenschap. Dit is niet vanzelfsprekend. Individualisering en isolatie sluipen ook het 
platteland binnen. Ouderen worden daar vaker door getroffen dan jongeren.

Tegelijkertijd trekken voorzieningen zoals de buurtsuper, de apotheek en de bibliotheek steeds 
meer weg uit de kernen en linten. Die ontwikkeling willen wij keren door alternatieven te 
stimuleren.

2.2.2 Hoe wij het aanpakken
Het Gebiedsplatform formuleert in deze pijler van de visie de volgende doelstellingen.

Investeren in leefbaarheid
Om de karakteristieke kwaliteiten te kunnen blijven koesteren, moet het gebied levend en 
dynamisch blijven. Vandaar het doel van het Gebiedsplatform: van buiten (het landelijk gebied) 
koesteren door van binnen (in de dorpen en linten) te vernieuwen. Wij hechten aan een gebied 
waar mensen elkaar kennen en willen helpen. juist vanwege de veranderende samenstelling van 
de bevolking en het huidige tijdsgewricht, moeten wij continu investeren in sociale cohesie, op 
een manier die past bij de mensen die in het gebied wonen en leven.
 
Om de leefbaarheid en levendigheid te versterken, willen wij voorzieningen in het gebied zoveel 
mogelijk behouden. Dit betekent dat wij ruimte moeten geven aan nieuwe en creatieve concep-
ten en aan ondernemers met visie, uiteraard binnen randvoorwaarden en met respect voor de 
landschappelijke en cultuurhistorische eigenheid van het gebied. Het grootste deel van de 
beroepsbevolking die in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden woont, is in de toekomst werk-
zaam in het gebied, door (kleinschalig) ondernemerschap te stimuleren, industrie op oude 
industrieterreinen te revitaliseren en tegelijk een nieuwe impuls te geven aan het verweven van 
wonen en werken (werken aan huis). Hiertoe moeten ook randvoorwaarden als goede glasvezel-
verbinding gegarandeerd zijn. bedrijvigheid stimuleren wij, maar tegelijkertijd moeten bedrijven 
die zich vestigen, zelf ook verantwoordelijk zijn voor landschap en omgeving. 
jongeren in het gebied willen wij vasthouden en de kans geven om hier hun verdere leven op te 
bouwen. Er moeten voldoende voorzieningen voor jongeren zijn en voldoende starterswoningen.

Nieuwe vormen van zorg
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden blijft een zorgzaam gebied. Zorgvragers vanwege leeftijd, 
handicap of anderszins, zijn opgenomen in het dorp en horen erbij. Alle mensen kunnen hier 
blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben omdat zij ouder worden of gebreken krijgen. 
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2.3.2 Hoe wij het aanpakken
Het Gebiedsplatform formuleert in deze pijler van de visie de volgende doelstellingen.

In grote lijnen onderscheiden wij binnen het gebied twee typen agrarisch ondernemerschap.  
Een waarbij door optimalisatie van de bedrijfsvoering en innovatie de efficiency van het bedrijf 
voortdurend wordt verbeterd. Ook dit type bedrijven is door flexibele bedrijfsvoering in staat om 
aan een vorm van natuurbeheer te doen, zo heeft de praktijk uitgewezen. 
Een ander type agrarisch ondernemerschap kenmerkt zich door verbreding van de agrarische 
bedrijfsvoering met bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer, zorgverlening, verkoop van streek-
producten en recreatieve voorzieningen. Het is de ambitie van het Gebiedsplatform om de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook in de toekomst een goed renderende thuisbasis te laten 
zijn voor beide typen van ondernemerschap. 

De verkaveling in het gebied zal waar mogelijk en nodig worden geoptimaliseerd. Daarbij zal zo 
nodig kavelruil plaatsvinden, ondersteund door het bestaande bureau. De oppervlakte aan 
maïsteelt willen wij terugdringen, omdat die het karakteristieke landschap aantast. Dit kan door 
middel van gebruiks- en kavelruil worden gestimuleerd.

De natuurontwikkeling krijgt zo vorm dat boeren hierop kunnen inspelen met een rendabele 
aanpak (extensief beheer van agrarische grond, beheer van natuurgebied en combinaties 
daarvan). Het Gebiedsplatform stelt als doel dat binnen 10 jaar tenminste 50% van alle boeren  
in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hun landerijen op natuurlijke wijze beheren. Daarmee 
bedoelen wij vooral: zorgen voor bloemrijke slootkanten en succesvol weidevogelbeheer: de 
vogelpopulatie (vooral grutto, watersnip, tureluur, kievit, veldleeuwerik, scholekster) op peil 
brengen en stabiel houden. 
Om dit doel te bereiken willen wij stimuleren in plaats van verplichten: elke boer kan op 
vrijwillige basis zijn eigen manier van beheer voeren. Melkveehouders die hun bedrijven 
grootschalig beheren, zijn in staat om dat zo flexibel te doen dat natuurbeheer mogelijk is, ook 
parallel aan intensieve veehouderij op delen van hun land. Daarvan zijn voldoende voorbeelden 
bekend. Natuurvriendelijk beheer betreft onder andere, maar als voorbeeld en niet uitputtend: 
maaikalender en mestkalender afgestemd op behoeften weidevogels; voldoende kuikenland.

Meer natuurbeheer door boeren kan alleen succesvol zijn als aan vier voorwaarden is voldaan.
1. Het Gebiedsplatform wil een rol spelen in het inspireren van boeren om die weg op te gaan, 

onder andere door bij te dragen aan de ontsluiting en het delen van aanwezige kennis in het 
gebied. Op termijn is een ‘kenniscentrum natuurbeheer’ wenselijk, zowel virtueel (website)  
als fysiek, waaraan verschillende organisaties in het gebied bijdragen. Ook de bestaande 
‘proefboerderijen’ wordt wat ons betreft nieuw leven ingeblazen. 

2. Natuurbeheer dient voor boeren rendabel te zijn. Verschillende financieringsbronnen moeten 
daartoe leiden:
- inkomsten uit recreatie; bijvoorbeeld uit toeristenbelasting of een deel van de opbrengst uit 

entree- en andere gelden; 
- fiscaal beleid: een speciale regeling voor natuurbeherende boeren;
- langdurige compensatie door de overheid, in dit geval de provincie, is een noodzakelijke 

voorwaarde; wij denken aan contracten van 20 jaar of langer. De zwalkende uitvoering in de 
laatste jaren van op zich goed beleid, dient omgebogen naar een consistent lange termijn 
financieringsprogramma dat boeren het vertrouwen geeft in natuurbeheer als stabiele bron 
van inkomsten. Veel meer boeren dan nu moeten van zulke compensatie gebruik kunnen 
maken. 

3. Tegenover financiering staan prestaties die goed omschreven behoren te worden. Deze 
pres taties betreffen dan de genoemde doelen: bloemrijke slootkanten en een aangegroeide, 
stabiele weidevogelstand.

Ons doel is ook om de aanstaande verbreding van de A27 en van het spoor in het landschap te 
laten inpassen, bijvoorbeeld door middel van ondertunneling. Weg en spoor liggen in een 
Natura 2000 gebied met onder andere een moerasvogelpopulatie. Aanleg op maaiveld met 
geluidsschermen berokkent schade aan gebied en vogels. 

2.3 Vooruitboeren

2.3.1 Wat er speelt
De melkveehouderij is een bepalende factor voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  
De verschijningsvorm van het landschap en de structuur van de economie zijn bepaald door 
deze sector. In termen van directe werkgelegenheid is deze betekenis wellicht afgenomen, maar 
de impact op het landschap, op de toegevoegde waarde in het gebied, is er nog volop. De lange 
termijn perspectieven voor de melkveehouderij zijn gunstig. Op dit moment beleeft de sector 
echter zware tijden. De mondiale prijsconcurrentie maakt het veel agrarische ondernemers 
moeilijker het hoofd boven water te houden. Op het individuele niveau en dat van de streek is 
de loop van deze ontwikkelingen niet te beïnvloeden. Wel de manier waarop ondernemers in 
staat worden gesteld hun individuele, passende antwoord hierop te vinden. De Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden kent unieke kwaliteiten, door onder meer de goede bedrijfsstructuur, de 
verkaveling en passende ontwatering. Dit geeft het gebied een uitstekende vertrekpositie om in 
te spelen op de kansen voor de toekomst. 
Als belangrijke kans voor het gebied en voor de melkveehouderij zien wij nieuwe, duurzame 
vormen van bedrijfsvoering die tegelijk natuurwaarden in stand helpen houden. Gebruik van 
zonne-energie, biologische melkveehouderij, natuurvriendelijk maaien en bemesten en 
biomassaproductie zullen steeds vaker voorkomen. Van veel boeren vraagt dit een omslag in het 
denken over en toepassen van dier- en natuurvriendelijke beheersvormen. Een dergelijke 
mentale én praktische omslag kan ervoor zorgen dat natuurbeheer door boeren een vanzelf-
sprekende en tegelijk rendabele zaak wordt: dat is goed voor de natuur, de mensen die daarvan 
genieten en de ondernemende boeren. 



18 19Samen werken aan een duurzame toekomst • Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

4. Huidige beheerders van gronden, veelal boeren, worden in staat gesteld de natuurwaarden te 
blijven beheren en beschermen. De regel dient te zijn: als de huidige beheerder succesvol 
opereert, is er geen reden noch mogelijkheid om voor die gronden particuliere beheerders aan 
te trekken.

Ook stellen wij voor dat vrijkomende grond in eerste instantie bestemd wordt voor natuur én 
voor extensivering: grotere arealen, minder koeien per hectare.

Het waterbeheer in het gebied wordt afgestemd op de huidige functies, maar zonder schade  
toe te brengen aan bebouwing en natuur. Het nieuwe peilbesluit van het waterschap wijst op 
een trendbreuk die het Gebiedsplatform onderschrijft. Vanaf nu wordt bodemdaling tegen-
gegaan, zonder de agrarische belangen uit het oog te verliezen. Voor gronden met een agrarische 
bestemming gaan wij uit van een drooglegging maaiveld van 60 centimeter. Mogelijk zal op 
termijn de drooglegging plaatselijk te gering worden voor regulier agrarisch gebruik.  
Die gebieden kunnen dan een andere bestemming krijgen en een meer op de natuurwaarden 
gericht beheer, door boeren en/of natuurbeheerders. 

De ontwikkeling en marketing van streekproducten wordt bevorderd. Mogelijkheden voor zorg 
en recreatief medegebruik nemen toe, onder andere door een betere ontsluiting van het gebied 
voor toeristisch en recreatief verkeer. Hierdoor verkleint de afstand tussen boer en samenleving: 
recreanten leren opnieuw de waarde van het agrarisch bedrijf herkennen, door die zelf te 
beleven; en de boer speelt in op de vraag naar die beleving, ook door anders te produceren en te 
beheren. 
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In dit hoofdstuk heeft het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de ideeën en voor   -
stellen voor projecten uit het gebied verzameld. Zij zijn bij de totstandkoming van de gebieds-
visie ingebracht door tal van enthousiaste deelnemers. Sommige voorstellen zijn preciezer 
geformuleerd dan andere. Enkele vinden wij zo de moeite waard, dat zij hieronder uitgebreider 
zijn beschreven. De vijf projecten die wij als eerste willen aanpakken, staan als eerste genoemd. 

1. Verbetering van het landschap, versterking van de natuur
• Versterken van de landschappelijke kwaliteit door omvorming van hoogopgaande beplan-

tingen zoals populieren naar streekeigen bomen en struiken en die onderhouden als hakhout; 
het vergroten van de aantallen en oppervlakte kleine landschapselementen. Gekapt hout 
gedeeltelijk op rillen leggen voor dieren.

• Toename biodiversiteit door schoon water in de sloten, verschralen van slootkanten en oevers 
(anders maaien en niet bemesten), ecologisch beheer van wegbermen en vervangen van harde 
beschoeiingen door natuur vriendelijke (glooiende) oevers.

• Consistente, langjarige financieringsregeling voor agrarisch en particulier natuurbeheer.
• Versterken van de ecologische kwaliteit van de gehele Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

door verdere uitbreiding van een fijnmazig netwerk van ecologische verbindingen. Wegnemen 
van kleine barrières (dammen in sloten vervangen door goede duikers) en grote barrières 
(toekomstige autosnelwegen en spoorlijnen). Naast aandacht voor ecologische Noord-Zuid 
verbindingen, ook voldoende aandacht voor Oost–West verbindingen. Met bovenstaande 
uitgangspunten als leidraad wil het platform graag actief bijdragen aan de realisatie van 
ecologische verbindingen. Men wil graag betrokken worden bij plannen en projecten van 
overheden op dit terrein, zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
Het platform zal hiertoe waar nuttig en nodig het initiatief nemen en daarbij waarborgen dat 
deze plannen worden gerealiseerd op een manier die past bij de in deze visie omschreven 
kernkarakteristieken van het gebied.

• Vergroten van het areaal natuurgebied.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te plaatsen op de 

Werelderfgoedlijst en de voor- en nadelen daarvan. Niet alleen de molens in Kinderdijk zijn 
uniek, maar ook het hele bijbehorende watersysteem tot aan de Diefdijk. Plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst kan leiden tot behoud en bescherming van zowel landschappelijke als 
cultuurhistorische elementen en heeft meerwaarde voor de toeristische marketing.

Actie:
Een Initiatiefgroep wil binnen anderhalf jaar tot een breed gedragen uitvoeringsplan met een 
langjarige financieringsregeling komen. Het initiatief mikt op de volgende doelen binnen 10 jaar:

- gerealiseerde ecologische verbindingen (bijvoorbeeld Kinderdijk-Zouweboezem);
- stabiele weidevogelpopulatie;
- minder opgaand bos en beplanting; meer hakhout (met onderhoudssubsidie);
- 50% procent van de slootkanten ondergebracht in agrarisch natuurbeheer;
- monitoren en evalueren van natuur en landschap;
- verbeterde ecologische waterkwaliteit.

Voor samenwerking uit te nodigen partijen zijn in ieder geval: de overheden, agrariërs, overige 
grondgebruikers; natuurbeherende organisaties, natuur- en vogelwachten, Den Hâneker, 
vrijwilligers. Als eerste stap wil de initiatiefgroep tot een uitvoeringsplan komen.

Voorstellen voor projecten3
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4. Oprichten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Voor de uitvoering van de ambities uit de Gebiedsvisie streeft het Gebiedsplatform naar het 
oprichten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Het Gebiedsplatform zal hiertoe het 
initiatief nemen. Deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappij krijgt als opdracht belangrijke 
projecten en activiteiten tot uitvoering te brengen. Daarvoor zal het platform samenwerking 
zoeken met onder meer het Waterschap Rivierenland, gemeenten, provincie, regio, woningcor-
poraties en andere partijen die betrokken zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst 
van het gebied. 
Doel is het oprichten van een uitvoeringsorganisatie waarin gebiedskennis, creativiteit, uitvoe-
ringskracht, instrumenten en middelen optimaal worden gecombineerd. Daarbij wordt onder 
meer gedacht aan het vormen van een streekfonds waarin de veelheid aan publieke en private 
middelen wordt samengevoegd. Zo ontstaat voldoende basis voor de ontwikkeling van een 
integraal pakket van groene en blauwe diensten.
Deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappij wordt een centrum voor uitvoeringsactiviteiten, 
maar ook een bron van kennis en ideeën van waaruit weer nieuwe activiteiten en projecten 
kunnen ontstaan. Het wordt daarbij ondersteund door en gevoed vanuit het brede netwerk van 
organisaties die in het Gebiedsplatform vertegenwoordigd zijn.

Actie:
Een Initiatiefgroep zal zich de komende tijd gaan richten op:

- het verkennen van de kansen voor een ontwikkelingsmaatschappij;
- in de vorm van een regionaal loket voor ondernemers en bewoners;
- met een werkgebied dat het gemeentelijk niveau overstijgt;
- met een mandaat uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht (Vianen);
- dat hulp en coördinatie biedt bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten, vooral 

betreffende het (ver)bouwen;
- met als voorwaarde het herbestemmen van de winst in het gebied.

5. Stimulans recreatie
• betere verwijzing vanaf Kinderdijk naar recreatiemogelijkheden in rest gebied: borden en 

brochures in meerdere talen.
• Uitgave boekje van de gezamenlijke historische verenigingen in de Alblasserwaard-Vijfheeren-

landen met fietsroutes waarin cultuurhistorie aan bod komt.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te plaatsen op de 

Werelderfgoedlijst en de voor- en nadelen daarvan. 
• Recreatie bij de boer: overnachten, eten, kamperen, koeien adopteren en knuffelen,  

meewerken. 
• Horeca met streekeigen menu’s en ingrediënten, ook open in het weekend.
• Verkooppunten met streekproducten langs de recreatieve netwerken.
• Vakantiearrangement ‘meewerken op de boerderij’.
• bus- en fietsexcursie met streekgids.
• betere, uniforme bewegwijzering.
• Meer molens en cultuurhistorische gebouwen toegankelijk maken. Ook als ze bewoond zijn 

(bijvoorbeeld iedere zaterdag te bezichtigen). De combinatie gemalen en molens laten zien in 
het kader van de ontwateringsgeschiedenis van het gebied.

• Zorgboerderijen (combinatie van zorg, recreatie en agrarisch bedrijf).
• Ontwikkelen streekmerk en streekproducten; distributie via de producenten en andere 

verkooppunten; distributie via een webwinkel plus bezorgsysteem.
• Aandacht voor extensieve recreatie voor minder validen (vogelen en vissen door rolstoel-

gebruikers in de polder bij agrariërs) en jongeren (natuurspeeltuinen). Natuurspeeltuinen 
bieden ook de mogelijkheid om jonge inwoners meer kennis te laten maken met het land-
schap, de polder en de natuur.

2. Multifunctioneel gebruik van bestaande gebouwen en boerderijen
boerderijen en gebouwen in of nabij het lint krijgen vaker een multifunctioneel gebruik.  
Het kan gaan om flexibele woon-bedrijfsbestemming, zodat verschuivingen naar meer wonen  
of meer werk mogelijk zijn. Maar ook om het creëren van woningen (in bestaande gebouwen) 
waar meerdere generaties kunnen wonen en (mantel)zorg krijgen. Door in een boerderij en de 
bijgebouwen of schuren meerdere woningen te realiseren, een soort woonerf, kunnen ook 
betaalbare starterswoningen voor jongeren beschikbaar komen. Van belang hierbij is om qua 
vorm en uitstraling de hiërarchie die een boerderijerfstructuur kenmerkt, leidend te laten zijn 
(het hoofdgebouw domineert). 
Om dit alles te realiseren moeten vergunningen en bestemmingsregels worden aangepast.  
Ook een regeling ‘ruimte voor ruimte’ is noodzakelijk (vrijkomende gebouwen in het buiten-
gebied afbreken, in het bijzonder ruilverkavelingsboerderijen, en nieuwe gebouwen optrekken  
in het lint, zonder dat lint helemaal dicht te bouwen). 

Actie:
Een Initiatiefgroep zal zich de komende tijd gaan richten op het stimuleren van wonen en 
werken door meerdere huishoudens op boerenerven; met nadrukkelijk behoud van welstand.
Voor samenwerking uit te nodigen partijen zijn in ieder geval: de gemeenten, de provincie en  
het Rijk.
Allereerst zal een inventarisatie van de leegstand plaatsvinden en zal een voorbeeldproject 
starten. 
De Stichting boerderij en Erf is bereid een rol te spelen in dit initiatief, dat ook vrijwilligers nodig 
zal hebben.

3. Stimulans duurzaamheid
• Oprichten van een biomassacentrale om nieuwe natuur ook een economische functie te 

geven: snoeihout van knotwilgen en ander natuurlijk afval omzetten in energie (warmte). 
Voorwaarden zijn:
- alle grondbezitters en terreinbeheerders, vooral de grote, leveren gegarandeerd aan de 

centrale; 
- de logistiek van ophalen en afleveren natuurafval centraal regelen; 
- grote energieafnemers zoals het waterschap, de industrie en ‘alle’ bewoners doen mee;
- mogelijk een gebiedsbrede coöperatie oprichten;
- doel is niet primair ‘productie van natuurafval voor verbranding’ maar ‘duurzaam gebruik 

van natuurafval’.
• Inspelen op klimaatsverandering door meer wateroppervlak en groter waterbergend vermogen 

die aansluiten bij de huidige of vroegere waterstructuur. Dit biedt kansen voor het verlenen 
van zogenaamde blauwe Diensten door boeren. 

• Stimuleren van duurzame oplossingen zoals zonne-energie en klimaatneutrale koudewarmte 
opslag. 

• Stimuleren van schoon vervoer, bijvoorbeeld fluisterbootjes, snorfietsen en molenhopper.

Actie:
Een Initiatiefgroep zal zich de komende tijd gaan richten op: biomassa; zonne-energie; energie 
door middel van waterkracht; grondwaterwarmte.
Het initiatief mikt op een plan na 1 jaar, projecten in uitvoering na 5 jaar en een biomassacentrale 
in het gebied binnen 10 jaar. 
Voor samenwerking uit te nodigen partijen zijn in ieder geval: overheden, bedrijven en energie-
bedrijven.
Als eerste stap wordt gewerkt aan het koppelen van ideeën, mensen en instanties.
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• Een beeldkwaliteitskader voor het gebied als geheel, op te stellen door de samenwerkende 
gemeenten in overleg met het waterschap, het Gebiedsplatform en alle andere relevante 
partijen. Dit dient als kader voor de ontwikkeling van het (aanzien van) de linten en het 
buitengebied. In het plan staat ook hoe de gemeenten de handhaving vorm willen geven.

• Aan de hand van dit beeldkwaliteitskader brengen wij onafhankelijk advies uit aan ieder die 
daaraan behoefte heeft, over het inpassen van voorgenomen ingrepen in het landschap.  
Want een goed gesprek leidt vaak tot nieuwe inzichten en meer mogelijkheden dan aanvanke-
lijk gedacht.

• Wij nemen ons voor om één maal per jaar een schouw van het landschap te verrichten en de 
gemeenten en andere partijen over de uitkomsten daarvan te informeren, aangevuld met 
adviezen.

Servicepunten
In de dorpskernen komen servicepunten waarin meerdere diensten en voorzieningen zijn 
samengebracht. Een servicepunt is een loket, dienstencentrum, horecagelegenheid en plek voor 
ontmoeting in één. Organisaties zoals consultatiebureau of politie kunnen er dependances in 
vestigen en ook een supermarktfiliaal kan er deel van uitmaken. Allemaal samengebracht op 
één fysieke plek, waar men beurtelings of tegelijkertijd zijn diensten aanbiedt. 
Het servicepunt biedt ook mogelijkheden voor vereniging en kerk. Het is een plek waar diverse 
groepen (jong en oud) elkaar ontmoeten en waar mensen ook dicht bij huis een antwoord op 
hun vragen krijgen of gebruik kunnen maken van diensten. In het gebouw bevindt zich ook een 
uitgebreid Wmo-loket (voor vragen en doorverwijzing), met daaraan gekoppeld diensten als 
bijvoorbeeld huisarts, apotheek, bloedprikken en diëtiste. Om de servicepunten te bemensen, 
maken wij gebruik van de vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het gebied rijk is.  
Het servicepunt ondersteunt hen in hun werk. Ook kunnen jongeren hier een maatschappelijke 
stage lopen. 

Stimuleren kavel- en gebruiksruil
Door ruil van kavels en grondgebruik ontstaan kansen voor een nog effectiever inrichting van  
de landbouwstructuur. Dit komt de rendementen in het gebeid ten goede. bovendien wordt 
hierdoor de aanwending van agrarische gronden voor maïsteelt teruggedrongen.
Om kavel- en gebruiksruil te stimuleren wordt binnen de streek een bureau opgericht dat zich 
hierop specifiek gaat toeleggen.

Mobiliteit
• Indien fysieke obstakels om snelheid in lint en kern te verlagen niet werken, elektronische 

snelheidsmeting en beboeting invoeren. Opbrengst storten in een dorps- of gebiedsfonds.
• Voor een betere ontsluiting van Kinderdijk/Nieuw Lekkerland de capaciteit van de veerdienst 

bij Kinderdijk vergroten.
 

Streeklift
In het gebied is een auto onmisbaar. Velen beschikken over een auto en zijn zeker bereid om een 
andere bewoner mee te nemen. Anderen zijn minder mobiel en zouden graag een lift krijgen. 
Door middel van een streeklift kunnen beide partijen aan elkaar gekoppeld worden. Het systeem 
moet verder uitgedacht: door middel van bijvoorbeeld een herkenbare sticker op de voorruit kan 
iemand aangeven dat hij of zij bereid is een medebewoner mee te nemen. Ook liftpunten 
herkenbaar aan een bordje langs de weg zijn denkbaar. Het servicepunt kan een bemiddelende 
en faciliterende rol hierin spelen. 
 

Zorg
• Zorgen voor goede voorzieningen voor spoedgevallen (kan vooral s avonds beter dan nu). 

bijvoorbeeld door het opleiden van EHbO’ers in de dorpen.

Actie:
Een Initiatiefgroep streeft naar het realiseren van enkele kleine projecten binnen 1 jaar; het 
realiseren van 20% van de projecten binnen 5 jaar en binnen 10 jaar een samenhangend geheel 
van recreatieve voorzieningen voor zowel intensieve als extensieve recreatie.
Voor samenwerking uit te nodigen partijen zijn in ieder geval: gemeenten, toeristische organi-
saties in het gebied, aanbieders van producten en diensten.
Als eerste stap wordt een werkgroep geformeerd waarin de genoemde partijen zijn vertegen-
woordigd.
Deze groep zal een ‘hands on’ mentaliteit moeten hebben: hij is zowel een denktank als een 
projectgroep die projecten aanstuurt en ook een uitvoeringsgroep. 

Eisen aan bebouwing
• Kwaliteitseisen aan nieuwe bebouwing (passend in landschap, eventueel groen gecamou-

fleerd; passend in dorps- en lintaanzicht). 
• Ruimere opzet van dorpskernen door herstructureren en eisen aan nieuw(her)bouw: door-

kijkjes in het lint en moestuintjes in de kern.
• Gebiedsvreemde elementen zoals hoogspanningslijnen zoveel mogelijk weg uit het zicht. 

Alternatieven onderzoeken.

Streekmerk en campagne
• Om de bekendheid van het gebied te vergroten, wordt een streekmerk ingesteld met hieraan 

gekoppeld een promotiecampagne. Mogelijk maakt het streekmerk deel uit van het merk 
Groene Hart. Het doel is om recreanten aan te trekken die ambachtelijke streekproducten, 
natuur en landschap en cultuurhistorische hoogtepunten leren kennen en waarderen.  
Het maken en vermarkten van streekproducten wordt dan ook gestimuleerd. Lokale producten 
als wijn, melkproducten, honing, fruit en glas zijn te koop in restaurants, veldwinkels en bed 
& breakfasts. Dit gebeurt door individuele agrariërs, vaak als bijproduct. Deze boeren zijn ook 
betrokken bij de uitwerking van het streekmerk en de campagne en krijgen een plaats in de 
uitingen: wij laten zien wie wij zijn en wat wij maken. 

Opstellen Beeldkwaliteitskader
Om het aanzien van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden weer de goede kant op te sturen en 
verdere verrommeling van het landschap tegen te gaan, stellen wij voor:
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Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hoopt en verwacht dat deze gebiedsvisie 
zal leiden tot tal van initiatieven door mensen en organisaties in het gebied. Denk aan de ideeën 
voor een internetwinkel, een biomassacentrale, servicepunten, coöperatievormen, merkontwik-
keling en marketing. Wij zien het uitvoeren van de visie als een kans voor het hele gebied en 
allen die zich daarbij betrokken voelen, om de toekomst zoveel als mogelijk in eigen hand te 
nemen. En daarbij de kernkwaliteiten en kernwaarden van het gebied volop te benutten

Graag werken wij voor de realisatie van de visie samen met maatschappelijke organisaties in het 
gebied, de gemeenten en de andere overheden zoals het waterschap Rivierenlanden, de provin-
cie Zuid-Holland, het Rijk en de Europese Unie. Daarbij gaat het om drie zaken:

1. het vinden van overeenkomsten in doelen en aanpakken tussen deze gebiedsvisie en  
de visies en plannen van de andere partijen; 

2. een uitvoeringsprogramma waaraan behalve het platform zelf ook gemeenten,  
provincie en andere organisaties willen bijdragen, ook financieel; 

3. een uitvoeringsorganisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een Regionale Ontwikkelings-
maatschappij zoals in hoofdstuk 4 van deze visie als project is beschreven.

De handelwijze die wij willen volgen bij de samenwerking met andere mensen en organisaties 
en de uitvoering van de gebiedsvisie, staat haaks op woorden als verplichten en verbieden. Onze 
aanpak kenmerkt zich door de volgende trefwoorden: 

samenbrengen, verbinden, aanmoedigen, inspireren, stimuleren, laten groeien

Op weg naar uitvoering4
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Dit is een uitgave van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Bij het Gebiedsplatform zijn de volgende organisaties aangesloten:

• Agrarisch jongeren Kontakt

• Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Lek- en Merwestreek

• St. boerderij en Erf

• Den Hâneker

• St. Zuid-Hollands Landschap

• Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

• Historische Vereniging ‘Het Land van brederode’

• Landschapsbeheer Zuid-Holland

• LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

• Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

• Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden

• Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen van Nu

• Nederlandse Kooikersvereniging

• Oasen

• Overleg watersportverenigingen Alblasserwaard

• OWA p/a Watersportver. “De Giessen”

• Protestants Christelijke Ouderen bond

• Regionale Gemalenstichting

• Stichting Knotgroep Giessen en Lek

• Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

• Stichting Vrije Recreatie

• Streekcentrum Het Liesvelt

• Van Andel-Spruijt Natuurcentrum Gorinchem

• Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart

• VVV Zuid-Holland Zuid

• Waterschap Rivierenland

Aan het opstellen van de gebiedsvisie hebben in elk geval ook de volgende organisaties een bijdrage geleverd:

• Wildbeheerseenheid Alblasserwaard-West

• Staatsbosbeheer

• Knotgroep Alblas

• Seniorenraad Meerkerk

• beleidsgroep Graafstroom

• Dorpsberaad Noordeloos

• Wellant College

• Klankbordgroep Ottoland

COLOfON

Uitgave Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (www.gebiedsplatform.nl)

Tekst Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met medewerking van b&A Consulting

fotografie AjK Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, beeldenbank Provincie Zuid-Holland, j. boele,  

T. Koorevaar, M. van der Lee, j. bovekerk, Zuid-Hollands Landschap 

Cartoons j. Fluitsma, jAM Visueel denken. 

Ontwerp bob Koning grafische vormgeving (www.bkoning.nl)

Druk Ando bv, Den Haag

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland
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