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GEBIEDSPLATFORM  

en 

WEGBEPLANTING 
 
Het Gebiedsplatform vertegenwoordigt een grote 

verscheidenheid aan organisaties in de Alblasserwaard 

Vijfheerenlanden, die een bijdrage willen leveren aan het 

behouden en versterken van een verzorgd agrarische 

cultuurlandschap. 

Het Gebiedsplatform geeft (on)gevraagd adviezen aan 

overheden en andere instanties, die betrokken zijn bij de 

regio. 

Wilgenweg 3 – 2964 AM Groot-Ammers 
 

Ammersekade 

 

 

 
rand van een kern 

 
Historie 

Tot een honderd jaar geleden was de beplanting in de 

AV anders. Op het boerenerf en daar achter, stond langs 

de slootrand geboomte, tot wel 200 meter in de polder, 

vooral wilgen. Dit was uit economisch motief t.w. tegen 

stormschade aan de boerderij, geriefhout en brandhout. 

De beplanting werd onderhouden als hakhout. Langs de 

tiendweg stonden elzen. In de polder keek je tot de 

horizon, behalve in de bebouwingslinten. Daarnaast 

waren er eendenkooien en vooral in de Vijfheerenlanden 

binnendijkse grienden en hoogstamfruitbomen. 

 

In de jaren 50 zijn de (provinciale) wegen aangelegd. 

Daarlangs zijn destijds geen streekeigen soorten maar op 

grote schaal populieren aangeplant. Voor die tijd was er 

alleen maar laag geboomte en struiken. Wij zouden die 

openheid graag terug willen voor de bewoners, 

recreanten en weidevogels. 

 

Bewoners en recreanten zien liever streekeigen groen in 

plaats van rood. Weidevogels hebben veel last van 

kraaiachtigen, die in bomen broeden en hun nesten 

prederen. 

 

 
rand van een industrieterrein 

 

Visie van het Gebiedsplatform 
We zouden graag de polder willen zien en tot horizon 

kunnen kijken met alleen streekeigen bomen en struiken 

langs de oost-west wegen, beheerd als hakhout.  

Noord-zuid wegen niet of slechts minimaal beplant om 

de unieke oost-west openheid te behouden. 

Het Gebiedsplatform is geen voorstander van 

laanbeplanting langs wegen. Alleen bomen waar de 

verkeersveiligheid dit eist, bijvoorbeeld bij kruispunten. 

Streekeigen boomsoorten zijn: Els, Es, Vuilboom, Eik en 

Iep (als uitzondering), Linde (bij boerderijen). Knotwilg 

waar mogelijk, i.v.m. intensiever beheer. 

Streekeigen struiksoorten zijn: Vlier, Hazelaar, 

Meidoorn, Inlandse Vogelkers en Kornoelje. 

 

Het Gebiedsplatform bepleit om een deel van het 

houtafval van clusters niet af te voeren maar daarvan 

gestapelde rillen aan te leggen voor de zoogdieren.  

De bomen en struiken zorgen voor zaad voor de zang- en 

trekvogels. 

Boomloze trajecten 2x per jaar maaien en afvoeren of 

beheren met schapen, zodat hier bloembermen ontstaan. 

Zo worden wegbermen tevens de verbindingswegen voor 

dieren. Immers, iedere weg voor de mens is een blokkade 

voor de dieren.  
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Lintbeplanting 

 

Schetsvoorbeelden beplanting 

 
Kern 

Bedrijfsterrein 

Historisch lint 

 

 

 

Ruilverkavelingboerderij 

 

 

 

Wegen noord/zuid 

 

 

Wegen oost/west 

 

 

Tiendweg 

 

Uiterwaarden 

 

 

 

De gestreepte delen zijn struiken en de delen met cirkels zijn 

bomen, die als hakhout beheren 

 

 

 
Noord-Zuid wegen met open berm 

 
Randen van Kernen, -bedrijfsterreinen en linten. 
Slim camoufleren door middel van bomen (beperkt), 

hakhout en struikenzoom, uitgezonderd molenbiotopen. 

Zodat er zo min mogelijk uitstraling is naar het 

platteland. Aandacht voor het beperken van de 

verlichting. 

Ruilverkavelingboerderijen 

Harde confrontatie met het landschap verzachten met 

loofhout en knotwilgenrijen achter de boerderij. 

Tiendwegen en achterkaden. 

Plukjes bomen (3 tot 5 stuks), als hakhout beheren, vlier 

en rijtjes knotwilgen. Uitgezonderd zoals bij de 

Langeraksekade en Goudriaansekade. 

Provinciale- en waterschapswegen Noord-Zuid 
Geen beplanting, hooguit een verdwaalde boom of 

singulier hakhout. 
 

Ruilverkavelingboerderij wel zichtbaar maar niet storend 

 

 

 
Oost-West wegen pluksgewijs steekeigen beplant. 

 

Provinciale- en waterschapswegen Oost-West 
Plukjes bomen en struiken (3 tot 5 stuks), als hakhout 

beheren. Voor de verkeersveiligheid kan het plaatselijk 

nodig zijn één boom uit te laten groeien. 

Overhoekjes om de 3 tot 5 km met bomen en struiken 

(hakhout) beplanten. 

Het aantal hovelingen (bomen bij weide-ingangen langs 

de weg) beperken en als hakhout beheren. 

Bermen beheren als hooiland (maaien en afvoeren eind 

juli en oktober) en incidenteel paddenpoelen inrichten.  

Uiterwaarden 
Op sommige plaatsen struikafscheidingen tussen 

extensieve weiden door middel van meidoorn. 

Ooibos met zwarte Populier, moerassen (waterberging) 

en ontgrondingen (stroomdalbeheer). 

Doorgaande wandelpaden aanleggen. 
 

Tiendweg pluksgewijs beplant met hakhout en knotwilgen 

 

 

 


