
 

VISIE LANDELIJK GEBIED 

ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN 
 

Van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
 

Giessenlanden 
Gorinchem 

Graafstroom 
Hardinxveld-Giessendam 

Leerdam 
Liesveld 

Nieuw-Lekkerland 
Zederik 

 
 

Februari 2007 
In opdracht van de Bestuurscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 opgetekend door bureau Rijp voor Groen



 

 

Voorwoord 
Veel bewoners van het landelijk gebied van de Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden voelen zich sterk betrokken bij dit gebied. Zij zijn er zich 
van bewust dat ze in een bijzonder gebied wonen, en hechten er groot 
belang aan dat de vele kwaliteiten ook voor de volgende generaties 
behouden blijven. 
Daarnaast is in dit gebied het ´Baas in eigen Waard´ gevoel sterk ont-
wikkeld. De bewoners van dit gebied vinden het niet alleen belangrijk 
hoe hun leefomgeving eruit ziet, maar zijn ook bereid de handen uit de 
mouwen te steken en hun steentje bij te dragen. Het gebied kent een 
bloeiend verenigingsleven. En veel van die verenigingen en particuliere 
organisaties zetten zich in voor de kwaliteiten van het landelijk gebied.  
Deze visie is dan ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
veel van die organisaties die hun krachten in een gebiedsplatform ge-
bundeld hebben. 
 
In een visie alleen kan je niet wonen. Het komt vooral aan op de uit-
voering. Daarom wordt in deze visie een groot aantal concrete actie-
punten benoemd die er voor moeten zorgen dat de kwaliteiten van 
onze streek in de strek veranderende maatschappij ook voor toekom-
stige generaties behouden blijven. 
. 
Dat heeft de grootste kans van slagen als overheden en particulier or-
ganisaties daarin constructief samenwerken, en ik hoop dan ook dat de 
vruchtbare samenwerking die tot deze visie heeft geleid net zo con-
structief bij de uitvoering zal worden voortgezet. 
 
Frank Koen 
(Voorzitter programmalijn Landelijk gebied) 



Leeswijzer 
 
De kern van deze Visie staat in het zeer beknopte hoofdstuk 4.  
In het veel uitgebreidere hoofdstuk 6 wordt themagewijs aangegeven 
hoe deze Visie in concrete beleidslijnen en projecten in de praktijk 
gestalte krijgt. 
 
Hoofdstuk 1 beschrijft het kader waarbinnen deze Visie tot stand ge-
komen is en de status van deze visie  
Hoofdstuk 5 geeft aan binnen welke door andere overheden gedicteer-
de kaders moet worden geopereerd, maar schetst tevens wat die kaders 
voor (financiële) mogelijkheden bieden om de Visie gestalte te geven. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de ontstaansgeschiedenis van het gebied be-
schreven en hoofdstuk 3 is een beschrijving van de kwaliteiten  het 
huidige landschap. Deze hoofdstukken zijn integraal overgenomen uit 
het Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden uit 1998.  
 
Hoofdstuk 7 gaat in op de financiële aspecten van de Visie 
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1. Waarom deze visie en waarom nú?
 

1.1. Formele aanleiding 
In de regionale gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geven de 
gezamenlijke gemeenten van dat gebied (Giessenlanden, Gorinchem, 
Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-
Lekkerland en Zederik) in grote lijnen aan hoe zij de ontwikkeling van 
dat gebied in de komende decennia zien. Onderhavige visie is een na-
dere uitwerking van deze visie voor het landelijk gebied van deze ge-
meenten en het moet tevens de functie vervullen van actualisering van 
het Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uit 1998. 
 
De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Vianen be-
hoort niet tot de gemeenten die deze visie hebben opgesteld. Dit is een 
gevolg van het feit dat Vianen geen deel meer uitmaakt van de provin-
cie Zuid Holland. Het gaat echter om een administratieve tweedeling 
die op heel veel terreinen niet als zodanig ervaren wordt. Landschappe-
lijk gezien is Vianen weldegelijk een onderdeel van de Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden. De Stichting Uitvoering Landschapsplan is ook ac-
tief in Vianen en veel van de organisaties die aangesloten die actief zijn 
in het landelijk gebied en die bij het Gebiedsplatform 
zijn aangesloten beschouwen Vianen als een onderdeel van het gebied. 
Deze visie is dan ook opgesteld van uit het perspectief dat Vianen in de 
meeste opzichten bij de Alblasserwaard Vijfheerenlanden hoort.  
 

1.2. Waarom nú deze Visie 
 
Formele looptijd convenant Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
verstreken 
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Het afgelopen decennium is het Landschapsplan Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden dat voortvloeide uit het in 1996 afgesloten convenant 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor alle partijen een belangrijke lei-
draad geweest voor hun bijdrage in de ontwikkelingen in het landelijk 
gebied. Nu de officiële looptijd van het convenant verstreken is en 
tevens een groot deel van het Landschapsplan Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden is uitgevoerd willen de gemeenten zich heroriënteren op 
hun rol in het landelijk gebied. Dat wil niet zeggen dat er behoefte is 
aan een ingrijpende koerswijziging. In tegendeel, zowel het Convenant 
als het Landschapsplan hebben het afgelopen decennium goed gefunc-
tioneerd en veel vruchten afgeworpen, en er is daarom ook veel draag-
vlak voor het verder vervolgen van de koers die tien jaar geleden is 
ingeslagen. Wel hebben partijen ook geleerd van de ervaringen van de 
afgelopen tien jaar en er is daarom behoeften het beleid op een aantal 
punten bij te stellen en slagvaardiger te maken. 
 
Nieuwe rolverdeling tussen overheden in het landelijk gebied 
Daarnaast vinden er op het ogenblik ingrijpende veranderingen plaats 
in de financiering en de verantwoordelijkheidsverdelingen bij het beleid 
voor het landelijk gebied. 
Tot voor kort was het zo dat er bij rijk en provincie een belangrijke 
initiatiefrol lag voor het beleid in het landelijk gebied. Zowel voor be-
leidsformulering, beleidsuitwerking als financiering en uitvoering lag 
het zwaartepunt bij rijk en provincie. De rol van de gemeenten en regio 
was daarbij overwegend faciliterend. Rijk en provincie hebben zich 
echter op het gebied van beleidsuitwerking en uitvoering verregaand 
teruggetrokken. Zij beperken zich nu veel meer tot het formuleren van 
globale doelen en stellen voor het realiseren van die doelen financiën 
beschikbaar. Als regio’s, gemeenten, waterschappen of andere partijen 
plannen hebben waarmee deze doelen gerealiseerd kunnen dan kunnen 
er afspraken gemaakt worden met de provincie over de financiële mid-
delen die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat de 
regio en gemeenten nu ineens een veel belangrijker rol krijgen in de 

ontwikkelingen in het landelijk gebied, en dat het daarom veel belang-
rijker dan in het verleden is dat de gemeenten zich helder uitspreken 
over wat zij willen met het landelijk gebied. 
 

 

1.3. Status van deze visie 
In deze visie geven de gezamenlijke gemeenten van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden hun visie op de gewenste ontwikkelingen in dit ge-
bied. Daarbij geven zij ook in grote lijnen aan welke rol zij voor zich 
zelf zien weggelegd in het geleiden en stimuleren van deze ontwikkelin-
gen. 
Deze visie vormt daarmee een zwaarwegende interne richtlijn voor de 
vormgeving van het meer concrete beleid, zoals dat in bestemmings-
plannen, onderhoudsplannen en bij subsidieverordeningen vorm krijgt. 
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Het feit dat het hier om een visie op hoofdlijnen gaat betekent ook dat 
de financiering van de uitvoering van deze visie nog niet volledig is 
gedekt. De gemeenten streven er naar om op basis van deze visie tot 
langjarige afspraken over financiering te komen met bijvoorbeeld de 
provincie Zuid-Holland. 
Om de kans zo groot mogelijk te maken dat deze visie ook daadwerke-
lijk vorm krijgt in de dagelijkse werkelijkheid, is een groot aantal con-
crete actiepunten geformuleerd. Bij al deze actiepunten is tevens aange-
geven wie de daarvoor verantwoordelijke partijen zijn, zodat duidelijk 
is wie er kan worden aangesproken als bepaalde acties niet van de 
grond komen. 
 
De relatie van deze visie met de Stichting Uitvoering Land-
schapsplan 
Voor het actief stimuleren, initiëren of concreet ter hand nemen van 
bepaalde ontwikkelingen is een aantal jaar geleden de Stichting Uitvoe-
ring Landschapsplan (STUV) in het leven geroepen. De afgelopen jaren 
heeft deze stichting in nauwe samenwerking met de bewoners en be-
langenorganisaties uit het gebied die rol voorvarend en succesvol op 
zich genomen. De gemeenten zien dan ook deze Stichting als eerst 
aangewezen instantie om het uitvoerende deel van dit plan ter hand te 
nemen. 
Op basis van dit plan zullen de gemeenten in overleg treden met de 
Stichting Uitvoering Landschapsplan om na te gaan in hoeverre en 
onder wat voor condities de Stichting bereid is de acties uit dit plan in 
hun uitvoeringsprogramma op te nemen. 
 
De relatie met het Gebiedsplatform 
Gedurende de looptijd van het Convenant Alblasserwaard Vijfheeren-
landen was een gebiedscommissie actief waarin zowel de overheden uit 
gebied als de belangrijkste maatschappelijke organisaties die actief zijn 
in het Landelijk gebied zitting hadden. Om tot een meer heldere afba-
kening te komen tussen de adviesrol en de besluitvormingsrol is deze 

gebiedscommissie opgeheven, en in plaats daarvan is een Gebiedsplat-
form opgericht waarin alleen de maatschappelijke organisaties zitting 
hebben. Het is de bedoeling dat dit Gebiedsplatform een belangrijke 
adviesrol vervult bij zaken die betrekking hebben op de gang van zaken 
in het landelijk gebied. Het Gebiedsplatform kan zowel de programma-
lijn plattelandsontwikkeling, de afzonderlijke gemeenten als de Stich-
ting Uitvoering Landschapsplan gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Het ligt tevens in de bedoeling om het gebiedsplatform zoveel mogelijk 
te laten samenvallen met de zogenaamde “plaatselijke groep” die dient 
te worden ingesteld om inhoudelijk te adviseren over de toekenning 
van subsidies in het kader van de Europese LEADER regeling. 
 
 

Bestuurscommissie 
 Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 

 

Besluitvorming 

Gebieds-
platform 

 

Maatschappelijke 
organisaties 

 

Advies 

Stichting Uit-
voering Land-
schapsplan 

 
Uitvoering 

advies Opdrachten 

Advies 
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2.  Geschiedenis
 
 

2.1 Inleiding 
 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt op de overgang van het 
veenweidelandschap naar het rivierengebied. In dit hoofdstuk wordt 
eerst beschreven hoe beide landschapstypen zijn ontstaan; de geoge-
nese. Vervolgens wordt geschetst hoe de mens deze natuurlijke uit-
gangssituatie in gebruik heeft genomen; de occupatiegeschiedenis. 
 
2.2 Geogenese 
 
Ondergrond van zand en grind 
De vorming van het rivierengebied en het veengebied gaat terug naar 
de IJstijden, waarvan de laatste ongeveer 10.000 jaar geleden eindigt. 
Ook in de IJstijden zopen de temperaturen in de zomermaanden op, 
waardoor in de Alpen grote hoeveelheden sneeuw en ijs smelten. Iede-
re zomer worden gigantische hoeveelheden water naar zee afgevoerd. 
Vanuit het bergachtige achterland worden tonnen grind en zand mee-
gevoerd en afgezet. 
De Rijn en Maas zijn dan nog vlechtende rivieren. In een tientallen 
kilometers brede laagte splitsen zij zich en vloeien zij weer samen in 
een opeenvolging van geulen. Tussen die zich telkens weer verleggende 
geulen ontstaan eilanden van zand en grind. 
 
Donken 
In de uitgestrekte, onbegroeide riviervlakte heeft de wind vrij spel. De 
relatief fijne component (grof zand) wordt uitgestoven en weer afgezet 
in hoge, overwegend oost-west gerichte, zandruggen. Zo ontstaan in 
dit rivierengebied wel 20 meter hoge rivierduinen. 
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 In dit hoog-dynamisch landschap, waar sedimentatie en erosie elkaar 
in een jaarlijkse cyclus aflossen, zijn deze toppen echter geen lang leven 
beschoren. De meesten worden in het volgend voorjaar al weer opge-
ruimd door de watermassa's die dan hun weg naar zee zoeken. 
Pas tegen het eind van de laatste IJstijd, zo'n 8.000 jaar voor Christus, 
komt dit landschap in rustiger vaarwater. Het Noordzeebekken vult 
zich dan met water en de vernietigende kracht van de rivieren neemt af. 
Dan krijgen de rivierduinen kansen om te overleven. 
In de perioden daarop volgend worden de rivierduinen geleidelijk inge-
kapseld door kleiafzettingen en veenvorming. Alleen de hoogste top-
pen blijven als zandopduikingen boven het veen uitsteken (donken), de 
rest wordt door de latere kleiafzettingen en veenvorming afgedekt. 
 
Vegetatieontwikkeling en veenvorming 
De stijging van de temperatuur maakt ook een weelderige vegetatie-
ontwikkeling mogelijk. Op de vlakte gaan grassen, struiken en bomen 
groeien. 
Door de stijging van de zeespiegel wordt het verval van de rivieren 
minder. De vlechtende rivieren gaan over in meanderende rivieren, die 
regelmatig hun hoofdstroom verleggen. Deze meanderende rivieren 
zetten fijner materiaal af. Het grove rivierzand wordt hierdoor afgedekt 
met leem en klei. 
Omstreeks 2000 voor Christus sluit de kustlijn zich. Ongeveer op de 
plaats van de huidige kust ontwikkelt zich een gesloten duinenrij. Hier-
door stagneert de afvoer van de grote rivieren. Het westelijk deel van 
Nederland, tussen de oostelijke zandgronden en de duinkust, verandert 
in een uitgestrekt moerasgebied waarin op grote schaal veenvorming 
plaatsvindt. Onder invloed van de rivieren met hun voedselrijke, slib-
rijke water ontstaan in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden moerasbos-
sen waarin bosveen wordt gevormd. 
Tijdens deze veenvorming overspoelen de rivieren regelmatig het 
veenpakket, waarbij zij op het veen dunne lagen rivierklei afzetten. 
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Hierdoor bevat het bosveen wisselende hoeveelheden rivierklei. In 
deze periode verleggen Rijn en Maas herhaaldelijk hun zoop, en laten 
zij met zand en grind verlande geulen achter. Deze worden vervolgens 
door het zich uitbreidende veen overdekt. Hierdoor ontstaat een sterk 
gedifferentieerde ondergrond. 
 
Rivier-afzettingen 
De meanderende rivieren treden nog regelmatig buiten hun bedding, 
waarbij het materiaal dat het water meevoert wordt afgezet. Het zwaar-
dere materiaal (graver zand) wordt als eerste, dicht bij de rivier afgezet, 
de fijnere component (rivierklei) wordt langer door het water meege-
voerd en bezinkt in de verder afgelegen laagten. Hierdoor wordt het 
bosveen afgedekt met een rivierafzettingen. Dicht bij de rivier ontstaan 
de zandige oeverwallen, verder daarvan verwijderd de kleiige kommen. 
Vanaf 1200 wordt het gebied omdijkt. Dit maakt een eind aan de afzet-

ting door de rivieren. Alleen buitendijks vindt, in de uiterwaarden, nog 
sedimentatie plaats. Tot in de negentiende eeuw breken de rivieren nog 
regelmatig door de dijken. Hierbij ontstaat achter de dijk een zandige, 
waaiervormige afzetting, een overslag, die verder van het doorbraak-
punt af steeds kleiiger wordt. Achter het gat in de dijk ontstaat een 
kolkgat, een wiel, waal of waai. Een voorbeeld hiervan is het Wiel van 
Bassa ontstaan na een doorbraak van de Diefdijk op de plek waar die 
kruist met de stroomrug van een oude rivierarm. 
 
Stroomruggen 
Wanneer de mens het gebied gaat ontginnen graaft hij greppels en we-
teringen om de afwatering te versnellen. Hierdoor klinkt het veen in. 
De voormalige, met zand en grind opgevulde riviergeulen, klinken 
minder in en komen nu als langgerekte ruggen temidden van het om-
ringende veencomplex te liggen. Deze ruggen worden stroomruggen 
genoemd. De meest markante hiervan is de Schoonrewoerdse stroom-
rug, die als een flauwe, circa 100 meter brede rug, centraal door de Al-
blasserwaard loopt. 
 
2.3  Occupatiegeschiedenis 
 
2.3.1  Bewoning Oudheid-Romeinse Tijd 
Lange tijd zijn grote del en van het rivierengebied onbewoond geble-
ven. Het moerassige karakter en de frequente overstromingen door de 
rivieren maken het gebied minder geschikt voor bewoning. 
Aan de andere kant kent het rivierengebied condities die het juist tot 
een aantrekkelijk woongebied maken. Door de overstromingen is er 
volop vruchtbare grand aanwezig en het vele water biedt mogelijkhe-
den voor visserij en transport. 
De eerste bewoners vestigen zich op de hogere don ken die als geïso-
leerde droge plekken boven het moerasgebied uitsteken en op de zan-
dige oeverwallen langs de rivieren. De Hazendonk, ten zuiden van Mo-
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lenaarsgraaf, wordt al ruim voor de jaartelling (tussen 5500 en 2200 
voor Christus) regelmatig bewoond. Deze pioniers leven van de jacht, 
visvangst en het verzamelen van planten en kleine dieren. Ook houden 
zij op bescheiden schaal dieren en verbouwen zij kleine ak-
kers/moestuinen. 
 
Omstreeks 2200 voor Christus wijkt men uit naar een groter aaneenge-
sloten droog gebied dat in de omgeving is ontstaan; de Schoonre-
woerdse stroomrug. Deze opvulling van een verzande rivier loopt als 
een tientallen kilometers lang, circa 100 meter breed lint door de moe-
rassen. Zijn breedte maakt deze rug geschikt voor permanente akker-
bouw en de bouw van boerderijen. 
Omstreeks 1800 voor Christus is men gedwongen het westelijk deel 
van de Alblasserwaard voor lange tijd te verlaten. Door het sluiten van 
de kustlijn stagneert de afwatering van de rivieren. De lage gronden 
tussen de kustlijn en het oostelijke zandplateau zopen vol met water. In 
het oostelijk deel van de Alblasserwaard, zoals bij Goudriaan en Noor-
deloos, zijn wel vindplaatsen uit de Midden-Bronstijd (ca 1500 voor 
Christus) bekend. De Zijderveldse rug kent in die periode juist een 
intensieve bewoning. Aangenomen wordt dat vanuit die rug de bewo-
ning uitwaaiert naar het gebied rond Hei- en Boeicop. 
Maar ook in het oostelijk deel maakt het stijgende water het steeds 
moeilijker om in het gebied te verblijven. Vondsten uit de latere ijzer-
tijd-periode zijn wel aanwezig, maar minder talrijk. 
 
In de Romeinse tijd (12 voor Christus tot 450 na Christus) is de oever-
wal van de Linge bewoond, langs de grote rivieren liggen Romeinse 
nederzettingen. Ook op de Papendrechtse en Alblasserdamse stroom-
rug zijn bewoningsresten uit die periode aangetroffen. Rond het jaar 
450 worden de Lek en de Merwede de hoofdstromen van de Rijn. Zij 
zorgen voor zulke veelvuldige en hevige overstromingen dat ook de 
oeverwallen worden verlaten. 

 
2.3.2  Ontginning, 1100-1900 
 
Ontginning van het veencomplex 
Omstreeks het jaar 1000 keren de mensen terug naar het gebied. Tien-
duizenden pioniers trekken naar het gebied om de ontginning van het 
uitgestrekte veencomplex tussen de hogere zandgronden en Gelder-
land/Utrecht en de duinkust letterlijk ter hand te nemen. In een be-
trekkelijke korte tijd, tussen 1000 en 1300, wordt het gehele veengebied 
stelselmatig in cultuur gebracht. 
De 'landsheerlijke wildernis' is in bezit van de koning. De graven van 
Holland en de bisschoppen van Utrecht bezitten het recht om deze 
gronden uit te geven aan groepen ontginners, waarmee een cope-
overeenkomst wordt gesloten. Deze geeft hen tegen wederdiensten het 
recht om een stuk moerasland in cultuur te brengen. Zo winnen de 
landsheren er vruchtbaar land bij, compleet met royale onderdanen die 
het nieuwe gebied bevolken. 
~ 
 
Landmeters van de landsheer meten stukken land uit. Deze cope-ont-
ginningen hebben in de regel een diepte van circa 1250 meter. Als ont-
ginningsbasis neemt men aanvankelijk een stuk vaste grond aan de rand 
van het veen, meestal een oeverwal langs de rivier. Aan deze basis wor-
den de boerderijen gesticht. Zo ontstaan de kenmerkende, langgerekte 
bebouwingslinten. Vanaf deze basis graaft men, min of meer haaks op 
de basis, sloten in het moeras. Hierbij ontstaat het kenmerkende pa-
troon van de smalle, opstrekkende slagenverkaveling. Om de toestro-
ming van water vanuit de nog niet ontgonnen delen tegen te gaan wor-
den aan weerszijden van het te ontginnen blok kaden (zijdewindes) 
aangelegd. De afwatering gaat via weteringen aan de voor- en achterzij-
de van het blok. Soms worden de blokken niet door een wetering, maar 
door een achterkade begrensd.  
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De Langerakse kade is hiervan nog een voorbeeld. Wanneer men ver-
der naar het midden komt wordt de ontginningsbasis niet meer ge-
vormd door natuurlijke hoogten maar door gegraven watergangen. 
Alblasserwaard 
In de Alblasserwaard is de ontginningsdiepte mede bepaald door de 
natuurlijke uitgangssituatie. In eerste instantie is het land vanaf de oe-
verwallen van de Lek en Linge verkaveld. Vervolgens zijn dorpen ge-
sticht langs de stroompjes in het veengebied. Om de frequent optre-
dende overstromingen het hoofd te kunnen bieden zijn de boerderijen 
op woonheuvels gebouwd. 
 
Hardinxveld en Giessendam behoren tot de oudste ontginningscentra 
van de Alblasserwaard. Hier is de oeverwal aan de benedenzoop van 
het veenriviertje de Giessen de basis. Van daaruit zijn in noord-wes-
telijke richting de afwateringssloten gegraven. Aangenomen wordt dat 
omstreeks 1270 heel Hardinxveld en Giessendam reeds zijn ont-
gonnen. Aardewerkscherven rond de Giessenoever wijzen op inten-
sieve bewoning al in de elfde en twaalfde eeuw. 
 
In de Alblasserwaard is de diepte van de ontginningsblokken in belang-
rijke mate bepaald door de aanwezigheid van de natuurlijke veenstro-
men. 
Het westelijk deel van de Alblasserwaard kent een drietal parallelle, 
oost-west verlopende veenstromen waarvan bij ontginning dankbaar 
gebruik is gemaakt. De middelste veenstroom, de Alblas, is ontwikkeld 
tot ontginningsbasis. 
De beide anderen (de Achtergraafstroom in het noorden en de Ach-
terwetering in het zuiden) zijn ontwikkeld tot achterweteringen. Hun 
ligging blijkt redelijk goed te corresponderen met de gebruikelijke ont-
ginningsdiepte van 1250 meter. Op de een of andere manier komt het 
allemaal prachtig uit; werken natuurlijke uitgangssituatie en ont-
ginningssystematiek goed samen. De Alblas ligt precies in het midden, 
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de ideaal-afstanden van 1250 meter worden bij benadering gehaald en 
de Alblas blijkt ook nog de meest gunstige bodemcondities te kennen. 
De zoop van de Alblas blijkt samen te vallen met de ligging van de 
centrale stroomrug, waarvan de Alblas wellicht een restgeul is. 
 
In de dertiende eeuw is de Graafstroom gegraven. Deze wetering 
vormt de kortsluiting tussen de veenriviertjes Alblas en Goudriaan. 
Hiermee wordt ook het minst toegankelijke deel van de Alblasser-
waard, het uit hoogveenmoeras bestaande middengedeelte, ontsloten. 
 
Vijfheerenlanden 
In de Vijfheerenlanden worden eerst de hogere gronden langs Lek en 
Linge in gebruik genomen. Daarna volgt het middengebied; eerst de 
gronden langs de veenstromen de Laak en de Lede, daarna het grote 
middengebied. 
Het middengebied heeft geen natuurlijke uitgangspunten voor de ont-
ginning. Hier zijn kaden en min of meer oost-west verlopende weterin-
gen gegraven. Het gebied watert af op de Linge. 
 
De meest regelmatige cope-ontginningen bevinden zich in het centrale 
deel van de veengebieden. In verschillende plaatsnamen in het  
gebied komt het woord 'koop' voor, bijvoorbeeld Heicop, Boeicop en 
Middelkoop. Tussen de rechthoekige ontginningsblokken bevinden 
zich kleinere ontginningen met een afwijkende vorm. Het betreft de 
restontginningen, overgebleven stukken grond die als laatste ont-
gonnen zijn. 
Aan het begin van de ontginning steken de veenstroomruggen nog niet 
boven de omliggende gronden uit. Daarom hebben zij, in tegenstelling 
tot de stroomruggen van de rivieren, nooit als ontginningsbasis ge-
diend. Dit is zichtbaar bij Hei- en Boeicop waar de weg en de wetering, 
die de ontginningsbasis vormen, juist voor de stroomrug liggen. 
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De strijd tegen water van buitenaf 
Om het ontgonnen gebied tegen overstromingen van de rivier te be-
schermen worden dijken opgeworpen. Omstreeks 1200 wordt een be-
gin gemaakt met de bedijking van de rivieren. Langs de dijken ontstaat 
karakteristieke lintbebouwing. Op strategische plaatsen worden kaste-
len en vestingwerken gebouwd. Vianen en Hagestein zijn beide kasteel-
stadjes. 
 
Naast geregelde overstromingen door Lek en Merwede kampen Alblas-
serwaard en Vijfheerenlanden met wateroverlast uit de Tielerwaard 
(Gelderland). Doordat het gebied in westelijke richting afloopt, krijgen 
de lager gelegen gronden het water van de hogere gronden in het oos-
ten te verwerken. 
am in de Alblasserwaard de toevloed van water uit het oosten tegen te 
gaan besluit Graaf Floris V in 1277 tot de aanleg van de Zouwendijk. 
Daarmee wordt het water uit de Vijfheerenlanden buiten de deur ge-
houden. De Zouwendijk vormt ook nu nog de grens tussen de Alblas-
serwaard en de Vijfheerenlanden. 
De aanleg van de Zouwendijk stelt de Vijfheerenlanden voor een pro-
bleem. Hun water kan niet langer via de Alblasserwaard worden afge-
voerd. In 1284 besluiten de belanghebbende heren (en dat zijn er dan 
nog meer dan vijf) tot een gezamenlijke aanpak in de bestrijding van de 
wateroverlast. Men tekent een charter, waarin men ijvert voor samen-
werking om, 'samen te blivene ........ of wi aile brodere waren". 
Er wordt een complex stelsel van watergangen (zoals de Huibert bij 
Zederik) aangelegd. Om de instroming van water uit Gelderland tegen 
te gaan wordt omstreeks 1300 op de grens van Holland en Gelderland 
de Diefdijk aangelegd. Deze vormt de kortste verbinding tussen de 
Lekdijk (bij Everdingen) en de Lingedijk (bij Leerdam). Later krijgt de 
Diefdijk naast zijn waterkerende functie ook een militair doe\. De dijk 
maakt dan deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dient als 
laatste weerstands- en verbindingslijn. 

 
 
De strijd tegen water van binnen uit 
Aanvankelijk watert het gebied, via een complex stelsel van weteringen 
en vlieten, af op de rivieren. De Alblasserwaard op de Merwede en de 
Noord, de Vijfheerenlanden op Lek en Linge. 
Het overtollige water wordt op natuurlijke wijze geloosd. Bij lage wa-
terstanden van de rivieren worden de spuisluizen geopend. Naarmate 
het veen verder inklinkt komt het maaiveld echter steeds lager te liggen. 
Al snel wordt hierdoor een natuurlijke lozing onmogelijk. Men moet op 
zoek naar andere mogelijkheden. 
In de Alblasserwaard vindt men de oplossing aanvankelijk in een radi-
cale om legging van de waterafvoer. Het peilverschil met de Merwede 
is te gering geworden om een natuurlijke afwatering op deze rivier mo-
gelijk te maken. Omdat de Lek een lager peil kent besluit men de afwa-
tering van de Alblasserwaard om te gooien en het water voortaan via 
de Lek af te voeren. In 1366 wordt daartoe het Groote of Achterwater-
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schap geschikt gemaakt. Ook dit blijkt slechts een tijdelijke oplossing. 
 
Kunstmatige bemaling blijkt uiteindelijk de enige oplossing om de pol-
ders droog te houden. In de 15e eeuw worden windmolens ontwikkeld, 
waarbij een scheprad het water naar een hoger niveau opbrengt. 
 
Bemaling van de polders vereist de aanleg van bedijkte boezemwateren 
waarin het water wordt opgeslagen. Bij hoge rivierstanden wordt het 
water naar de rivier opgemalen, bij een lage waterstand van de rivier 
vindt de lozing langs natuurlijke weg plaats. 
 
In de afwatering van de Alblasserwaard zijn de hoge boezems van de Ne-
derwaard en de Overwaard bij Kinderdijk een belangrijke schakel. Ze 
liggen op de plek waar de Noord en de Lek samenkomen; het laagste 
deel van de waard. 
Het water dat door de molens van de diverse polders wordt uitgemalen 
vloeit via de lage boezems naar het laagste punt van de Alblasserwaard, 
de Kinderdijk. 
De stijging van de stand van de Lek maakt dat het water niet meer 
langs natuurlijke weg kan worden geloosd. In de 18e eeuw worden op 
het laagste punt, zowel voor de Nederwaard als voor de Overwaard, 
boezemgebieden met hoge kaden aangelegd, teneinde bij eb toch op 
natuurlijke wijze op de Lek te kunnen lozen. Om de enorme hoeveel-
heden water uit de lage boezems op te malen naar de hoge boezems 
worden acht molens gebouwd aan de boezem van de Nederwaard en 
nogmaals acht molens aan de boezem van de Overwaard. 
Zo ontstaat bij Kinderdijk een industrieel waterhuishoudkundig com-
plex dat tot op de dag van vandaag internationaal als een van de meest 
gezichtsbepalende punten van Nederland geldt. 
 
Tot in de 1ge eeuw loopt de afwatering van de Vijfheerenlanden via de 
Oude Zederik. Het water wordt uitgeslagen op de Lek bij Ameide Sluis. 
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De Oude Zederik is een gegraven watergang tussen Sluis en Meerkerk. 
Ook hier belemmert de hoger geworden rivierstand de natuurlijke lo-
zing van het water op de Lek. In 1657 worden daarom bij Ameide zes 
voormolens gebouwd die het water opmalen naar de hoge boezem bij 
de sluis buitendijks. 
De molens langs de Oude Zederik zijn in 1826 gesloopt. Na de vol-
tooiing van het Merwedekanaal wordt het water via dit kanaal op de 
Linge uitgeslagen, waar het via het Kanaal van Steenenhoek te Hard-
inxveld wordt geloosd op de Merwede. 
 
Verspreid over de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn, naast 
een groot aantal 'doofpotten' (geknotte molens) en molenruïnes nog 53 
molens in takt, waarvan 25 in beheer bij de Molenstichting. 
Bij Kinderdijk staat de meest gaaf bewaarde molengang van Nederland, 
tevens de grootste concentratie van molens die ons land rijk is. 
 
Met name het centrale deel van de veengebieden levert een voortdu-
rende strijd tegen de wateroverlast. Vrijwel alle boerderijen staan op 
door de mens opgeworpen hoogten (woonheuvels), meestal op de 
plaats waar al een houten ontginningsboerderij heeft gestaan. 
Veel boerderijen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kennen 
'vloeddeuren'; deuren van een boven de kelder gelegen opkamer die, 
met een hardstenen stoep er voor, ook dienen als statiedeur. 
Het Hooge Huys bij Ottoland heeft op twee meter hoogte een deur in 
de gevel. Deze geeft toegang tot de waterkamer, waar de bewoners zich 
terugtrekken bij hoogwater. Ook in de Vijfheerenlanden komt men 
deze boerderijen nog tegen. Veel boerderijen hebben bovendien een 
waterzolder boven de stal, waar het vee bij overstromingen op stal 
wordt gezet. 
 
Grondgebruik 
De Alblasserwaard is een 'klassiek' veengebied. De Vijfheerenlanden 

daarentegen ligt op de overgang naar het rivierenlandschap. De oever-
wallen en stroomruggen zijn breder. Tussen de zandige oeverwallen en 
stroomruggen liggen de komgronden; klei op veen. Dit onderscheid in 
bodemopbouw komt ook in het grondgebruik tot uiting. 
 
Alblasserwaard 
Het veen in de Alblasserwaard bestaat voornamelijk uit bosveen. Om-
dat bosveen, door de aanwezigheid van kleideeltjes, ongeschikt is als 
brandstof, hebben in het gebied geen grootschalige verveningen plaats-
gevonden. 
 
Van akkerbouw naar veeteelt en hennepakkers Aanvankelijk is het 
veengebied ontgonnen ten behoeve van de akkerbouw. De akkerbouw 
heeft echter niet lang standgehouden. Door de ontwatering klinkt het 
veen steeds verder in, waardoor het gebied dichter bij het grondwater 
komt te liggen. Het gebied wordt te nat voor akkerbouw. Noodge-
dwongen schakelt men over op veeteelt en hennepteelt. 
De teelt van hennep vindt plaats op kleine, hoger gelegen akkertjes. De 
hennep wordt gebruikt voor de productie van touw en zeildoek voor 
de scheepvaart. Vit de zaden wordt olie geperst. 
De veeteelt is tot op de dag van vandaag een belangrijk middel van 
bestaan. De hennepteelt loopt in de negentiende eeuw naar zijn eind. 
De zeilvaart is dan op zijn retour en de komst van de stalen kabel 
maakt dat ook de behoefte aan touw, en daarmee de vraag naar hen-
nep, snel afneemt. De hennepakkers worden omgezet in weiland. Op 
tal van plaatsen in de Alblasserwaard is het kenmerkende smalle kavel-
patroon van de hennepteelt nog herkenbaar. 
 
Het voorste deel van het land, dat het dichtst bij de boerderijen ligt, 
wordt het meest intensief gebruikt. Om de bodemvruchtbaarheid van 
dit voorste deel op peil te houden brengen de boeren regelmatig met 
bagger vermengde mest, de zogenaamde 'toemaak', op het land.  

 15



 
 
Het achterste deel van de kavel wordt gebruikt als hooiland. Een, soms 
twee maal per jaar wordt het land gehooid, waardoor de bodem sterk 
verschraalt. Zo ontstaan schraalgraslanden of blauwgraslanden. Op 

deze wijze ontwikkelt zich een zekere polariteit in het grondgebruik. 
De koppen van de kavels worden het meest intensief gebruikt, kunnen 
worden beschouwd als de 'cultuur-pool'. De achtereinden van de kavels 
kennen een extensiever gebruik en kunnen worden beschouwd als de 
meer rustige 'natuur-pool'. Op de achtereinden van de kavels komen 
ook verspreid kleine griendcomplexen voor. 
 
Knotbomen op de koppen van de kavels 
De Alblasserwaard is rijk aan knotwilgen. Deze staan met name op de 
voorzijde van de kavels, langs de eerste honderden meters van de ka-
velgrens. Verder naar achteren komen geen knotbomen voor. Ook dit 
daagt bij aan een zekere polariteit. 
In de omgeving van de linten is het landschap besloten er, met relatief 
veel knotbeplantingen in het veld, verder naar achteren wordt het land-
schap opener. 
 
Huftbosjes 
Verspreid over het land liggen ook de 'huftbosjes'; kleine bosjes, waar-
achter het vee schaduw vindt. Om vraat door de koeien tegen te gaan is 
om deze bosjes een ringsloot aangelegd. 
 
Eendenkooien 
Voor de boeren is de vangst van wilde vogels een belangrijke bron van 
neveninkomsten. In de zestiende eeuw telt de Alblasserwaard 150 een-
denkooien en kooiwedden. 
 
Tiendwegen en hovelingen 
De lange kavels zijn aan de achterzijde ontsloten door tiendwegen; 
bescheiden landwegen. Aan deze tiendwegen liggen de achteringangen 
tot de percelen. De lengte van de percelen maakte dat deze achter-
ingangen, met name in de hooitijd, vrij veel werden gebruikt. Om de 
venige bodem meer draagkracht te geven zijn aan de toegangen tot de 
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kavels bomen geplant. De wortels van deze bomen versterkten de bo-
dem. 
In de Krimpenerwaard spreekt men van 'hovelingen' (belevingson-
derzoek Krimpenerwaard, F. Couterier, Instituut voor Natuur en Land-
schapsonderzoek 'de Dorschkamp', Wageningen 1985). 
 
Een hoveling wordt gevormd door het bruggetje van de achterkade 
naar het perceel, het hek met twee vleugels en twee tot vier (geknotte) 
bomen aan beide kanten van de oversteek die de brugconstructie meer 
draagkracht moeten geven. Deze hovelingen geven de tiendwegen een 
specifiek beplantingsbeeld; pluksgewijze boombeplantingen, gekoppeld 
aan de achteringangen tot de kavels. 
 
Kaden 
De poldereenheden worden begrensd door kaden. Enkele van deze 
kaden kennen een meer doorgaande beplanting met struweel. Anders 
dan de tiendwegen, die een pluksgewijze beplanting met bomen ken-
nen, vormen zij meer continue 'groene linten' in het landschap. 
 
Vijfheerenlanden 
In de Vijfheerenlanden is de ondergrond minder venig. De akkerbouw 
heeft hier langer standgehouden dan in de Alblasserwaard, maar ook 
hier is het areaal akkerland geleidelijk afgenomen. 
 
Griendcultuur 
In de Vijfheerenlanden is de griendcultuur een belangrijke bron van 
inkomsten. Men onderscheidt twee soorten griend: hakgriend en snij-
griend. Het hakgriend is grover en hoger, het wordt ongeveer iedere 
twee of drie jaar gehakt waarbij het hout tot op ongeveer een meter 
hoogte wordt afgezet. Het dunnere hout dat hierbij vrijkomt wordt 
gebruikt voor het maken van hoepels (kuiperijen), het zwaardere hout 
voor het maken van stelen en palen. Van de top pen en het verder on-

bruikbare hout worden rijsbossen gemaakt voor de zinkstukken ten 
behoeve van de dijkenbouw. 
Snijgriend bestaat uit kleine, lage struiken die ieder jaar worden gesne-
den. De taaie tenen worden gebruikt het vlechten van manden en een-
denkorven. 
 
Hoogstamboomgaarden 
Op de hoger gelegen stroomruggen leent de zandige bodem zich voor 
de fruitteelt. Tussen Tienhoven en Ameide zijn nog prachtige hoog-
stamboomgaarden aanwezig. Ook bij Over-Heicop en Schoonrewoerd 
resteert een concentratie aan boomgaarden. Ook op de zavelachtige 
overslaggronden, die door dijkdoorbraken ontstaan, liggen boomgaar-
den. Langs Merwede en Noord vestigen zich op deze gronden tuinde-
rijen. 
 
Vervoer over water 
De vele waterlopen, rivieren en weteringen zijn eeuwenlang de belang-
rijkste verbindingswegen in de waarden. Vervoer van personen en pro-
ducten gaat over het water. De naam 'botersloot' die herhaaldelijk 
voorkomt wijst op het vervoer van zuivelproducten. 
De oude lintdorpen zijn gebouwd op de oeverwallen van de grote rivie-
ren Merwede en Lek, langs kronkelige veenstromen als de Giessen en 
de Alblas of langs een gegraven wetering zoals de Graafstroom. In de 
Vijfheerenlanden zijn Laak en Leede veenstromen van waaruit het 
middendeel is ontgonnen. De boerderijen staan vaak met de voorkant 
aan de wetering of veenstroom, hetgeen erop duidt dat de weg over het 
land van minder belang is dan de vaarweg. 
 
De uiterwaarden 
Buitendijks liggen langs de rivier de uiterwaarden. Ze zijn over het al-
gemeen in gebruik als hooi- en weiland. Perceelsscheidingen worden 
gevormd door meidoornhagen. Deze.'zijn bestand tegen water en ijs-
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gang. Waar de uiterwaarden te nat zijn om als weiland te worden ge-
bruikt liggen grienden. 
 

 
 
Langs de Merwede (Boven-Hardinxveld) liggen uiterwaarden zoals de 
Avelingen. De weilanden, rietgorzen en grienden op deze waarden zijn 
aangeduid als natuurgebied. 
Ook vindt kleiwinning plaats voor de steen- en dakpanindustrie. De 
plaatsen waar klei gewonnen is zijn herkenbaar aan de lagere, dikwijls 
ongelijke ligging, begrensd door steilranden. In de Kersbergsche en de 
Achthovense uiterwaarden liggen veel kleiputten. Verspreid langs de 
rivier liggen de steenfabrieken. 
In de bocht van de Lek vormen zich zandbanken die langzaam opslib-
ben en begroeid raken, de zogenaamde middelwaarden. Boeren hebben 
door de aanleg van een dam de middelwaarden bij de uiterwaarden 

gevoegd. De uiterwaarden worden vergroot en de zoop van de rivier 
moet zich verleggen. Door de Middelwaard, ten noorden van Vianen, 
stroomt de Kleine Lek, een oude zoop van de Lek die nog niet is ver-
land. In de Middelwaard liggen twee grote zandwinplassen die nu in 
gebruik zijn als recreatieplassen. 
 
Militaire werken 
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt een deel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, een verdedigingswerk waarmee grote delen van 
westelijk Nederland onder water gezet kunnen worden. Deze waterlinie 
dateert uit de negentiende eeuw (1815 en later) en loopt van Muiden 
via Utrecht naar Gorinchem. De Diefdijk is de westgrens van een der 
inundatiegebieden. Op de koppen van de dijk zijn vestingswerken aan-
gelegd. Aan de Lekzijde is fort Everdingen (1844) gebouwd. Ook aan 
de kant van de Linge is een verdedigingswerk gebouwd. In de dertiger 
jaren is aan de Diefdijk een reeks van bunkers gebouwd. 
 
2.4 Ontwikkeling 1900-heden 
 
2.4.1 Algemeen 
 
Verstedelijking 
In de na-oorlogse periode neemt de stedelijke ontwikkeling een grote 
vlucht. De uitbreiding van de woningbouw en bedrijventerreinen vergt 
veel ruimte van het landelijk gebied. De zuidwest hoek van de Alblas-
serwaard krijgt, door de groei van Alblasserdam, Papendrecht, Slied-
recht en Neder-Hardinxveld, een verstedelijkt karakter. 
Na 1950 wordt de auto steeds belangrijker in het woon-werk verkeer. 
Het wegennet breidt uit evenals het aantal vaste oeververbindingen. 
 
Afgraven donken 
Op verschillende plaatsen zoals in de omgeving van Hoornaar/Over-
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slingeland, zijn ten behoeve van de zandwinning donken afgegraven. 
 
Landinrichting 
De jaren na de Tweede Wereldoorlog worden gekenmerkt door me-
chanisatie en schaalvergroting in de landbouw. In de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden vinden ruilverkavelingen plaats. 
 

 
 
In de Alblasserwaard is met de verschillende ontwikkelingen aangeslo-
ten op de overwegende oost-west-orientatie van het gebied. Het basis-
stramien van de oorspronkelijke verkaveling is niet fundamenteel ver-
anderd. We! zijn midden in de polders enkele ontsluitingswegen aange-
legd waarlangs nieuwe boerderijen zijn gebouwd zoals de Elzenweg, 
Schoonenburgweg, Middenpolderweg en Klokbekerweg. Een deel van 

de nieuwe boerderijwegen is van laanbeplanting voorzien. De boerde-
rijen liggen op regelmatige afstand en kennen een zware erfbeplanting. 
Zij liggen als groene eilanden in het open weidelandschap. 
In de jaren tachtig zijn, in het kader van landinrichting en randstad-
groenstructuur, bossen met een 'meervoudige doe!stelling' (houtpro-
ductie, recreatie, natuur en landschapsbouw) aangelegd; nabij Papend-
recht het circa 150 ha grote Alblasserbos, ten oosten van Wijngaarden 
het Kraaienbos. 
Ook voor de Vijfheerenlanden is een ruilverkavelingsplan opgesteld. 
Dit plan verkeert gedeeltelijk nog in uitvoering. Hierbij zoekt men naar 
een evenwicht tussen de agrarische belangen en de waarden van natuur 
en landschap. Met name de ontsluiting wordt sterk verbeterd. Onge-
veer 250 hectare griendakkers, blauwgraslanden en populierenbossen 
krijgen de status van natuurreservaat. 
In gebieden die een sterke verandering hebben ondergaan worden 
nieuwe bos- en beplantingselementen ontwikkeld met als doe! de op-
bouw van het landschap te verduidelijken en een meer gevarieerd beeld 
te creëren. 
 
Dijkversterkingen 
In het kader van het Deltaplan zijn en worden langs de grote rivieren 
zoals de Lek en de Merwede dijkverzwaringen uitgevoerd. Deze zijn 
van grote invloed op het landschap, op het dorps- en landschapsbeeld 
en op de natuurlijke betekenis van de uiterwaarden. 
 
Rivierwerken 
Vanaf de negentiende eeuw is het profiel van de rivieren voortdurend 
aangepast om betere vaarwegen en een betere waterafvoer te verkrij-
gen. Het meest opvallende element hierbij is de aanleg van kribben in 
het zomerbed van de grote rivieren. 
Ook de aanleg van de stuw bij Hagestein, in het kader van de Lekka-
nalisatie, is onderdeel van de rivierwerken. 
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Veranderend beplantingsbeeld 
Veel geriefbosjes, grienden en houtsingels zijn verdwenen nadat zij hun 
economisch nut verloren hebben. Ook het aantal knotbomen is afge-
nomen. Karakteristieke hoogstamboomgaarden zijn vervangen door 
laagstamboomgaarden. 
Langs de Merwede zijn, door de oprukkende verstedelijking en de 
bouw van scheepswerven, op grote schaal griendcomplexen en riet-
gorzen verloren gegaan. 
 
Tegen het verlies aan beplantingen staat de aanleg van nieuwe beplan-
tingen, veelal met een andere beplantingskarakteristiek. 

• In het kader van de Randstadgroenstructuur is het Alblasserbos 
aangelegd; een opgaand bosgebied met een groot aandeel popu-
lier. 

• Langs rijks- en provinciale wegen is veel opgaande beplanting 
aangebracht, ook hier met veel populier; 

• Ook langs het Merwedekanaal is een zware beplanting van po-
pulier aangebracht. 

• In het kader van de landinrichting is langs veel landinrichtings-
wegen opgaande boombeplanting aangebracht. Met name in de 
Vijfheerenlanden zijn nieuwe boerderijwegen met een laanbe-
planting van populier aangelegd. 

• In het kader van de landinrichting zijn, met name in de Vijfhee-
renlanden, verspreid kleine boscomplexen (populier) aangelegd. 

• Verspreid over het gebied zijn 'camouflerende beplantingen' 
aangelegd, wintergroene beplantingsranden van coniferen of 
laurierkers bedoeld om storend geachte elementen aan het oog 
te onttrek ken. 

 
 
 

 
 
2.4.2 Kaartvergelijking 
De landschappelijke ontwikkeling laat zich ten dele aflezen aan de hand 
van een vergelijking van kaartbeelden. 
Wanneer men het kaartbeeld van begin deze eeuw vergelijkt met de 
kaart van 1990 dan blijkt dat, onder druk van de verstedelijking, langs 
de randen van het gebied de ontwikkelingen ingrijpend zijn geweest. 
Maar bovenal leert de kaartvergelijking dat buiten die randzones de 
veranderingen voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk beperkt zijn. 
De kavelstructuur is nauwelijks veranderd, slootdempingen hebben 
bijna niet plaatsgevonden, de 'korrel' van het landschap is wat grover 
geworden, maar de structuur van het landschap is nagenoeg onaange-
tast. 
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2.5. Conclusie 
 
Historische landschapsstructuur 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een landschap waarin de ont-
staansgeschiedenis nog duidelijk herkenbaar is. Uniek hierbij is dat van 
de verschillende episoden nog representatieve elementen goed herken-
baar zijn: 

• De donken vormen tastbare herinneringen aan de ijstijden: de 
periode waarin het gebied nog nauwelijks begroeid was en de 
wind vrij spel had. 

• De stroomruggen, die als zandige linten van oost naar west 
door de streek zopen herinneren aan de periode waarin de ri-

vieren nog vrij spel had den en regelmatig hun zoop verlegden. 
Op deze ruggen vestigden zich al in de pre-historie de eerste 
boeren. 

• De Alblas, Giessen, Laak, Leede, Goudriaan, maar ook de grote 
weteringen als Achterwaterschap en Achterwetering herinneren 
aan de periode waarin grote veenkussens het gebied overdekte, 
vinden hun oorsprong in de natuurlijke veenstromen die het 
veenmoeras doorsneden. 

• Het slotenpatroon voert rechtstreeks terug naar het werk van 
de middeleeuwse ontginners. In feite is het middeleeuwse land-
schap hier nog nagenoeg ongeschonden aanwezig. En dat 
maakt de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden tot een uniek histo-
risch cultuurlandschap. 

 
Ook wanneer men de kaart van het huidige landschap vergelijkt met de 
militaire kaart uit 1850 of de topografische kaart uit 1910 dan blijkt dat 
de veranderingen, zeker in vergelijking tot andere delen van het land, 
beperkt zijn geweest. Natuurlijk, het landschap heeft een zekere mate 
van verstedelijking ondergaan: 

• ·dorpen aan de rand van het gebied zijn uitgegroeid tot steden; 
•  de linten in het gebied zijn dichter bebouwd; 
• in de open gebieden tussen de bebouwingslinten zijn nieuwe 

boerderijlinten aangelegd; 
• karresporen zijn omgezet in asfaltwegen; 
• snelwegen en hoogspanningsleidingen doorkruisen het gebied; 
• sloten zijn gedempt, kavels zijn verbreed. 

De 'korrel' is wat grover geworden, maar de structuur van het land-
schap is onaangetast. Het middeleeuwse stelsel van wegen en wete-
ringen bepaalt tot op de dag van vandaag de opbouw van het land-
schap. In die zin is de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een landschap 
met een voor Nederland bijna ongekende stabiliteit.
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3. Kwaliteiten
 

3.1. Rust en ruimte aan de rand van Het Groene 
Hart 
 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een karakteristiek onderdeel 
van het Zuid-Hollands landschap; een weids en open polderland aan de 
zuidflank van het Groene Hart. 
Het vormt een agrarisch gebied van formaat. De ruimte en het over-
wegend landelijke karakter vormen een sterk contrast tot het aan-
grenzende stedelijk gebied van Rotterdam-Ridderkerk en de Drecht-
steden. 
Hier is het Groene Hart nog overwegend 'groen, open en agrarisch'. 
Kenmerkend zijn de aanwezigheid van verre zichtlijnen en gave hori-
zons. In veel gevallen kan men van kerktoren tot kerktoren kijken. De 
openheid van het gebied sluit goed aan bij de molenrijkdom van de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
In het middengebied ervaart men de rust en stilte van het landelijk ge-
bied. In het open veld hoort men de leeuwerik zijn lied zingen en van-
uit de verte de klokken luiden. 
Alleen aan de zuidwestzijde speelt de verstedelijking nadrukkelijk een 
rol (Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam 
en Gorinchem). voor het overige overheersen rust en landelijkheid. 
Kleine sfeervolle kernen temidden van een zee aan ruimte. Een groot 
open landschap met een sterk agrarische identiteit. 
 
Deze kenmerken zijn ook op het hoger schaalniveau, in breder ver-
band, van belang. Ook voor de Randstad is zo'n open gebied van bete-
kenis. Het is belangrijk om in de nabijheid van de drukte van de stad 
een landelijk gebied te weten waar men de wind door de haren voelt 
waaien, waar men de wolkenluchten ziet overdrijven, waar men de 
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weidsheid van het Nederlandse polderlandschap ervaart. Een land-
schap waar men rust vindt, waar men zich ver van de hectiek van de 
Randstad verwijderd waant. 
 
3.2. Archetype van het Hollands landschap 
De Alblasserwaard, en in mindere mate de Vijfheerenlanden, vormt 
een 'arche-type' van het Hollands landschap. De brede boezemvaarten, 
de talrijke molens, de gaaf bewaarde molengangen vormen een oer-
hollands landschap. Hier, tussen Kinderdijk en Betuwe, kan Hansje 
Brinkers ergens geboren zijn. 
 
3.3. Eenheid en verscheidenheid 

• De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vormen een eenheid. Fac-
toren die hier aan bijdragen zijn:de 'omkadering' door de grote 
rivieren; 

• het overwegend gebruik als grasland; 
• de alom aanwezige dooradering door een fijnmazig systeem van 

watergangen; sloten, vlieten en weteringen; 
• het alom dominerende agrarisch karakter; 
• de immer aanwezige rust en weidsheid, de verre horizonten; 
• het historisch karakter. 

 
Of schoon het gebied zich op het eerste gezicht als een eenheid pre-
senteert, is er binnen die eenheid, op een lager schaalniveau, sprake van 
een grote verscheidenheid. 
De Alblasserwaard is een open, typisch Hollands veenweidegebied. 
Een waterrijk gebied. Lange smalle kavels, van elkaar gescheiden door 
lange waterlinten. Landschap van boezems, weteringen en kavelsloten. 
De Alblasserwaard kent een buitengewoon regelmatige indeling, met 
een overheersende oost-west richting. 
 

De Vijfheerenlanden kent een complexere, minder stelselmatige op-
bouw. Het ligt op de overgang van het veenweidegebied naar het rivie-
rengebied. Deze overgang zorgt voor een gevarieerd landschap van 
uiterwaarden, weilanden, grienden, boomgaarden en bosschages. 
 
De aanwezigheid van de hoogstamboomgaarden en grienden, de cou-
lissenwerking van de populierenbeplantingen geeft de Vijfheerenlanden 
een eigen ruimtelijke karakteristiek. 
 

 
 
Ook de verrassende details in het gebied dragen bij aan de verschei-
denheid. 
Een voorbeeld is de bebouwing langs de Alblas. Dit lint volgt op onre-
gelmatige afstand de slingerende loop van het water. De bebouwing 
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staat, op verhoogde bouwplaatsen, aan het water. Hierdoor zijn lang-
zaam oplopende voorterreinen met een wisselende breedte ontstaan. 
Vervolgens gaat het lint over in de gegraven wetering van Graafstroom, 
waar de boerderijen en huizen strak tegen de watergang staan. 
 
3.4. Dynamiek aan de rivier 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is deels omgeven door rivieren; in 
het westen de Noord, in het noorden de Lek, in het zuiden de Merwe-
de en Linge. 
De ligging aan de rivier is bepalend voor het karakter van de randen 
van het gebied. De randen langs Merwede en Lek zijn meer extroverte 
landschappen, gericht op het water en hetgeen daarmee samenhangt. 
Het landschapsbeeld wordt bepaald door de bedrijvigheid aan en op de 
rivier; scheepvaart, handel en industrie. 
Tussen Alblasserdam en Gorinchem heeft het rivierfront een stede-
lijk/industrieel/welhaast technologisch karakter. 
Aan de Lek overheerst het beeld van een weids landschap, een mach-
tige rivier waarlangs plaatselijk brede uiterwaarden. 
Langs de Linge heeft het landschap weer een geheel andere schaal en 
uitstraling; een lieflijk, bijna Betuws aandoend landschap met grien 
 
den en broekbossen in de uiterwaarden en boomgaarden op de hoger 
gelegen oeverwallen. 
Kenmerkend zijn de steile en vooral hoge rivierdijken. Het soms kron-
kelende verloop van de rivierdijken maakt dat men onder een steeds 
andere hoek over het omringende landschap uitziet, vanaf de dijk ge-
niet men van een telkens wisselend panorama. 
 
3.5.  Samenhang met de ondergrond 
Het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kent een sterke 
samenhang met de ondergrond. De verschillen in het bodemgebruik 
weerspiegelen de verschillen in de ondergrond. 

 
De Alblasserwaard is een typische veenweidegebied, hetgeen zich uit in 
de ruimtelijke karakteristieken van dit gebied: 

• een stelselmatige indeling, 
• een sterk oost-west gerichtheid, 
• een grote mate van openheid. 

 
Nog altijd is herkenbaar hoe de bewoning is gestart vanuit de hogere 
gronden: de oeverwallen langs de grote rivieren, de stroomruggen cen-
traal door de Alblasserwaard en de ge"isoleerde don ken in het veld. 
Het bebouwingslint dat van Bleskensgraaf via Noordeloos naar 
Schoonrewoerd min of meer centraal in het gebied ligt loopt min of 
meer parallel aan de Schoonrewoerdse stroomrug. 
In de verhoogde ligging van de dorpskernen van Streefkerk, Hoog-
blokland en Hoornaar herkent men de donken. De overslaggronden 
langs de rivieren zijn in gebruik als boomgaard. Het natte centrum van 
de Alblasserwaard herkent men aan de kaarsrechte Graafstroom, 
waarmee in de dertiende eeuw het uit hoogveenmoeras bestaande mid-
dengedeelte werd ontsloten. 
 
De Vijfheerenlanden kent, door zijn ligging op de overgang naar het 
rivierenland, een divers samengestelde bodem. De complexiteit van de 
ondergrond uit zich in de ruimtelijke opbouw van het gebied. Dit ge-
bied kent een minder regelmatige opbouw. Het landschap van de Vijf-
heerenlanden is minder open en kent een mozaïek-structuur. De weg-
beplantingen, hoogstamboomgaarden en grienden geven het gebied 
een meer kleinschalig karakter. De populierenbeplantingen verschaffen 
het gebied plaatselijk het karakter van een coulissenlandschap. 
 
3.6. Waterrijk karakter 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een waterrijk landschap; rivie-
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ren omzomen het gebied. Maar ook in het gebied zelf bepaalt het water 
het landschapsbeeld. 
Riviertjes als Alblas en Giessen vinden hun oorsprong in oude veens-
tromen. Daarnaast is er een hiërarchisch systeem van gegraven water-
gangen: kanalen, boezems, vlieten, weteringen en kavelsloten. De talrij-
ke parallelle sloten geven het landschap een kenmerkende ritmiek. 
In de Vijfheerenlanden is de waterkwaliteit, door de aanwezigheid van 
schoon kwelwater, redelijk tot goed. 
In de Alblasserwaard laat de kwaliteit te wensen over, me de doordat 
nog niet alle boerderijen/woonhuizen op het riool zijn aangesloten. 
 

 
 
3.7. Polariteit 
Het gebied kent een afwisseling tussen open en meer besloten delen. 

De bebouwing is overwegend geconcentreerd: 
• aan de randen van het gebied, langs de rivieren Lek, Noord, 

Merwede en Linge; 
• op de hogere gronden langs de riviertjes Alblas en Giessen; 
• langs de Weteringen; 
• min of meer geïsoleerd op de donken. 

 
Er is onderscheid tussen: 

• de besloten, meer intensief ingerichte delen nabij de bewo-
ningslinten, rijk aan beplantingen; 

• de meer open, extensiever ingerichte delen daartussen. Er is 
sprake van een polariteit, een cultuurrijke voorkant en een meer 
natuurlijke achterkant. 

 
Wel is deze polariteit, door de oprichting van nieuwe boerderijlinten 
"russen de bebouwingslinten, plaatselijk afgezwakt. 
 
3.8. Karakteristieke beplantingsvormen 
Verspreid over het gebied komen kenmerkende beplantingsvormen 
voor: 

• De 'huft-bosjes' in het veld, waarachter het vee schaduw en 
verkoeling vindt. 

• De beplantingen bij de eendenkooien, zoals langs het Achter-
waterschap. 

• Knotbomen, met name op de koppen van de kavels. Op som-
mige plaatsen, zoals onder Goudriaan, hebben deze nog een 
hoge dichtheid. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kent de 
hoogste dichtheid aan knotbomen van Nederland. In dit gebied 
komen bijna net zo veel knotbomen voor als in heel overig 
Nederland. Waar elders het beheer vooral door vrijwilligers 
plaatsvindt worden de knotbomen hier nog voor overwegend 
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door de agrariërs beheerd. 
• Perceelsrandbeplantingen rand de voormalige hennep-akkertjes. 
• Beplantingen langs achterdijken en achterkaden, zoals de Lan-

gerakse kade. Bij Langerak en Goudriaan staan mooie volwas-
sen eikenbomen op de achterkade. 

• De beplantingen bij de achteringangen aan de tiendwegen, de 
zogenaamde hovelingen. 

• De complexen snij- en hakgriend. 
• De complexen hoogstamboomgaarden, zoals aan de Lekdijk 

tussen Tienhoven en Ameide. 
• De meidoornhagen in de uiterwaarden. 
• De beplantingen rond de 'wielen'. 
• Het coulissenlandschap in delen van de Vijfheerenlanden. 
 

 

3.9. Een verzorgd landschap 
Het aspect schoonheid hangt direct samen met de mate van ver-
zorgdheid van het landschap. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is 
een buitengewoon verzorgd landschap. De vaak nog rietgedekte boer-
derijen zijn over het algemeen goed onderhouden. Dat geldt zeker ook 
voor de molens en de dertig middeleeuwse kerken. Ook de beplantin-
gen in het gebied, knotbomen, struweelbeplantingen, grienden langs 
kaden zijn over het algemeen goed onderhouden, waarbij beheer en 
onderhoud meer dan elders in het land nog overwegend door de agra-
riërs zelf plaatsvindt. Er is sprake van een grote mate van betrokken-
heid bij het landschap. 
Het gebied straalt, niet in de laatste plaats mede dankzij de landin-
richtingen welke hier hebben plaatsgevonden, een zekere welvarend-
heid uit. De gezonde agrarische structuur maakt dat de verpaupering 
hier weinig kans krijgt. 
 
3.10. Rijk aan natuurwaarden 
Het gebied is rijk aan natuurwaarden. In het buitendijkse gebied van de 
uiterwaarden worden deze natuurwaarden vooral gevormd door de 
aanwezige stroomdalvegetaties, de grienden en rietgorzen, de mei-
doornhagen en de kleiputten. 
Binnendijks zijn de natuurwaarden verbonden aan de rust, stilte, water-
rijkdom en openheid. Deze combinatie maakt dat het gebied rijk is aan 
weidevogels. Speciale vermelding verdient de overwinteringsplaats voor 
ganzen nabij Den Donk. 
Daarnaast zijn de natuurwaarden in het binnendijks gebied in belangrij-
ke mate verbonden aan de kenmerkende beplantingsvormen: de snij- 
en hakgrienden, de knotbomen, de uitgestrekte rietlanden langs de 
Zouwendijk, de hoogstamboomgaarden langs de Lekdijk. 
Plaatselijk, waar de waterkwaliteit goed is, komen goed ontwikkelde 
water- en oevervegetaties voor. 
Er is sprake van een positieve wederkerigheid tussen het landbouw-
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kundig gebruik en de aanwezigheid van natuurwaarden. 
 
3.11. Geomorfologisch waardevol 
Het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft bijzon-
dere geomorfologische waarden zoals het voorkomen van don ken en 
de herkenbaarheid van de stroomruggen. Uniek is de aanwezigheid van 
een actief rivierduin in de uiterwaarden. 
De donken zijn aardkundige monumenten. 
 
3.12. Archeologisch waardevol 
Het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een rijk 
en uitstekend geconserveerd bodemarchief. Op tal van plaatsen, met 
name op de donken, stroomruggen en oeverwallen, zijn unieke archeo-
logische vondsten gedaan. 
Op de flanken van de donken treft men resten van de verschillende 
culturen die elkaar vanaf de Midden-Steentijd (8000 jaar geleden) tot 
aan het eind van de vervening 300 jaar geleden, hebben opgevolgd. 
Deze resten liggen in een vijf meter dik pakket, luchtdicht geconser-
veerd door een dik veenpakket. 
Recent is bij Hardinxveld-Giessendam een 7000 jaar oud menselijk 
skelet gevonden. Een unieke vondst die aangeeft dat in de moerassige 
gronden van westelijk Nederland al veel eerder een bewoningscultuur, 
waarbij men zijn doden begroef, heeft plaatsgehad dan algemeen werd 
aangenomen. 
 
3.13. Cultuurhistorisch waardevol 

• Historische landschapsstructuur 
 De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een landschap waarin 

de ontstaansgeschiedenis nog duidelijk herkenbaar is. Uniek 
hierbij is dat van de verschillende episoden nog representatieve 
elementen goed herkenbaar zijn. 

 De Middeleeuwse ontginningsstructuur van het landschap is 
uitzonderlijk gaaf bewaard gebleven. De hoofdlijnen van het 
landschap zijn rechtstreeks te herleiden naar de middeleeuwse 
ontginning. 

 

 
 

• Rijk aan kenmerkende historische gebouwen 
 In het gebied komen nog 55 molens voor (overwegend maal-

vaardig) en maar liefst dertig middeleeuwse kerken. Daarnaast 
kent het gebied bijzondere individuele bebouwing. Voorbeel-
den hiervan zijn het Gemeenlandshuis van de Overwaard, het 
Dijkhuis te Ameide, het Dordtse Huis aan de Diefdijk, de Hoge 
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Huizen in Ottoland en Brandwijk, boerderijen als de Koperen 
Knop. 

• Rijk aan historische landschapselementen en -structuren  
  - woonheuvels 

 - tiendwegen 
 - voormalige hennepakkers 
 - achterkaden en dijken 
 - (h)avelingen 
 - eendenkooien/kooiwedden 
 - wielen 
 - kleiputten 
 

Historisch perspectief 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een landschap met een her-
kenbaar verleden. De donken verwijzen naar de periode van de ijs-
tijden. De bewoning op donken en woonheuvels, de boerderijen 
met waterkamers en vloeddeuren, de boezems en molengangen ver-
halen hoe de ontginning van dit gebied vooral in het teken stond 
van de strijd tegen het water. 

 
De landschapsstructuur van wegen, weteringen, kades, verkaveling 
en bebouwing voert terug naar de middeleeuwse ontginning. Het 
landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is rijk aan cul-
tuurhistorische elementen als molens, eendenkooien, tiendwegen, 
monumentale boerderijen en historische bebouwing. Nieuwpoort en 
Gorinchem hebben hun oorspronkelijke vestingskarakter, omgeven 
door wallen en grachten, behouden. Vianen en Ameide zijn van oor-
sprong kasteelstadjes, nog altijd rijk aan historische gevels. Noorde-
loos weerspiegelt nog vrijwel gaaf de oorspronkelijke opbouw van 
de dorpen langs de veenstroom. 
De aanwezigheid van dergelijke structuren en elementen maakt dat 
de ontwikkelingsgeschiedenis nog goed aan het landschap van de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden afleesbaar is. Dit verschaft het ge-
bied een sterk historisch perspectief. 

 
3.14.  Ruime mogelijkheden recreatief medege-
bruik  
Het landschap biedt ruime mogelijkheden voor extensieve, op beleving 
van natuur- en landschapsschoon gerichte vormen van recreatie. Op de 
eerste plaats voor fietsen en wandelen. Maar het waterrijke karakter 
maakt het gebied ook bij uitstek aantrekkelijk voor roeien en kanova-
ren, en in de winter schaatsen. De schaatstocht door de Alblasserwaard 
is, juist door het schitterende landschap waar deze tocht door voert, bij 
velen favoriet. 
 
Het gebied leent zich voor op educatie gerichte vormen van recreatie: · 
In het gebied zijn vijf bezoekers-/informatiecentra; 
· Daarnaast is er een aantal themaroutes uitgezet, die specifiek ingaan 
op voor het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ken-
merkend thema. Een voorbeeld hiervan is de Donkenroute. 
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4. Kern van de Visie van de gemeenten
 
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan een vitale agrarische eco-
nomie en een aantrekkelijk en bijzonder landschap samen. 
Het landelijk deel van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vormt een 
modern en welvarend landbouwgebied, en voor de inwoners een ge-
bied met heel veel leefbaarheidskwaliteiten op het gebied van landelijke 
rust en sociale samenhang. Het vormt tevens een gebied waar de inwo-
ners uit de omringende steden rust en ontspanning kunnen vinden 
vanuit hun jachtig bestaan. 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen deze functies zo 
goed vervullen omdat het landschap enerzijds goed is ingericht 
voor het beoefenen van de melkveehouderij, maar anderzijds heel 
veel landschappelijke kwaliteiten heeft. Wat daarbij als eerste in 
het oog springt is de weidsheid en landelijke rust, maar het eige-
ne en karakteristieke ontleent het landschap toch vooral aan de 
talloze cultuurhistorische monumenten. Daardoor is op vele 
plaatsen de historie, vooral die van de strijd met en tegen het wa-
ter uit het landschap af te lezen. Daarmee is dit gebied, mede 
dank zij de grote hoeveelheid nog steeds functionerende molens, 
misschien wel de meest karakteristieke representant van het we-
reldwijd unieke Hollandse polderlandschap. 
 
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn economische vitaliteit en 
landschappelijke aantrekkelijkheid nauw met elkaar verbonden. Ener-
zijds is de aantrekkelijke landschappelijke verschijningsvorm voor een 
belangrijk deel een gevolg van het economisch gebruik en aan de ande-
re kant vormen juist deze landschappelijke kwaliteiten en de betekenis 
van het gebied voor de omringende steden de belangrijkste garantie dat 
gebied van grootschalige verstedelijking gevrijwaard blijft.  
Het in stand houden van de kwaliteiten van het gebied gaat echter niet 
vanzelf. De tijd staat niet stil en allerlei veranderingen in de maatschap-
pij nopen tot alertheid, en tijdig anticiperen op verwachte ontwikkelin-

 29



gen. De eisen die aan een rendabele landbouw worden gesteld zijn 
steeds hoger, recreanten zijn steeds veeleisender en de bevolkingsdruk 
in en om het gebied neemt steeds verder toe. 
 

• Met dit plan willen de gemeenten aangeven hoe zij de 
komende tien jaar de kwaliteiten van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden voor de gebruikers van dit gebied (be-
woners, boeren en recreanten) duurzaam in stand willen 
houden, en waar mogelijk versterken. Zij zijn doordron-
gen van de bijzondere kwaliteiten van het gebied en willen 
de ontwikkelingen zo geleiden dat deze kwaliteiten ook 
door toekomstige generaties beleefd kunnen worden.  

• De gemeenten zien de landbouw als belangrijkste drager 
van het landschap, en hun beleid is er dan ook op gericht 
de landbouw, overal waar die niet in conflict komt met de 
landschappelijke kwaliteit, zoveel mogelijk ontplooiings-
mogelijkheden te bieden.  

Overigens is de landbouw niet de enige drager van het land-
schap. Het weidse en open karakter ontleent het landschap 
aan het agrarische gebruik, maar het landschap is meer dan 
alleen openheid. Zijn karakteristiciteit ontleent het landschap 
juist aan de grote verscheidenheid aan allerlei landschappelij-
ke (knotwilgen, geriefbosjes, eendenkooien, dijken, kaden 
etc.) en cultuurhistorische elementen (zoals molens, monu-
mentale boerderijen, vestingsteden etc.). 
• Een tweede belangrijke randvoorwaarde voor het duur-

zaam in stand houden van de kwaliteiten van het gebied is 
een zo breed mogelijk draagvlak, niet alleen bij de bewo-
ners, maar ook bij recreanten, toeristen, en beleidsmakers. 
Daarom is het beleid van de gemeenten er ook op gericht 
de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten daar waar 
mogelijk te versterken. 

• Soms staat de economische duurzaamheid van de land-
bouw op gespannen voet met landschappelijke, ecologi-
sche en recreatieve kwaliteiten. De gemeenten willen deze 
spanning echter niet uit de weg gaan. In hun beleid stre-
ven zij naar een evenwicht tussen en harmonieus samen-
gaan van beide aspecten. Zij zien het landschap als een 
eenheid waarvan de landbouw een onlosmakelijk onder-
deel uitmaakt, en willen daarom de integratie tussen 
landbouw en andere functies van het landschap zoveel 
mogelijk bevorderen. 

 
 
Door de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
is er een belangrijke verandering doorgevoerd in de rolverdeling tussen 
de overheden. Daarbij beperken de hogere overheden zich zoveel mo-
gelijk tot het stellen van doelen en kaders en het beschikbaar stellen 
van middelen daarvoor. Daardoor krijgen lagere overheden als gemeen-
ten en waterschappen meer een initiatiefrol en een actievere rol bij de 
uitvoering. 
 

• Met deze visie geven de gemeenten van de Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden inhoud aan hun initiatiefrol in het 
beleid voor het landelijk gebied. 

• De uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied ge-
beurt zoveel mogelijk door inschakeling van de Stichting 
Uitvoering landschapsplan (STUV) 
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5. Beleid van andere overheden: 
 Kaders en Kansen. 
 
De kwaliteiten van het landelijk gebied van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden worden ook op provinciaal en rijksniveau duidelijk 
onderkend. Enerzijds betekent dat de gemeenten bij hun streven naar 
een evenwichtige ontwikkeling van de economische vitaliteit en de 
landschappelijke aantrekkelijkheid zijn gebonden aan een aantal rand-
voorwaarden die door Europa, rijk en provincie zijn opgelegd. Maar 
het betekent ook dat bij Europa, rijk en provincie via allerlei fondsen 
en subsidieregelingen veel middelen voorhanden zijn ook financiële 
middelen voorhanden zijn voor de financiering van projecten die beo-
gen de kwaliteiten van het landelijk gebied van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden te behouden en te versterken. 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste relevante 
kaders randvoorwaarden en financieringsbronnen bij Europa, rijk en 
provincie. 

5.1. Europa 

5.1.1. POP 
Het Plattelandontwikkelingsprogramma (afgekort POP) is een Euro-
pees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in 
brede zin gericht is. Het POP 2007-2013 (ook wel POP2) volgt op de 
eerste periode 2000-2006. 
Voor het POP2 zijn vier hoofddoelstellingen (of assen) geformuleerd: 

1. Verbetering concurrentiekracht van landbouw- en bosbouwsec-
tor 

2. Verbetering kwaliteit van natuur en landschap door steun voor 
beheer van platteland. 
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3. Verbetering van kwaliteit van leven op het platteland en diversi-
ficatie van de plattelandseconomie 

4. Bottom up plattelandsontwikkeling door locale actiegroepen 
(Leader benadering) 

 
En deel van de financiële middelen van het POP loopt via het investe-
ringsbudget Landelijk Gebied. (z.o.), een deel via het Leaderprogram-
ma (z.o.) en een deel via een zelfstandige subsidieregeling. 
 

5.1.2 Leader 
Leader is een Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling. 
Leader staat voor Liaison Entre Actions de Développement de 
l´Economie Rural, met andere woorden de leefbaarheid van het platte-
land. De provincie wijst zogenaamde Leadergebieden aan, waar deze 
subsidieregeling van kracht is. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn 
ook als Leadergebied aangemerkt. Subsidieaanvragen moeten worden 
ingediend door de zogenaamde Plaatselijke Groep. Tot voor kort 
vormden De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen met de Krimpe-
nerwaard een Leadergebied en dit Leadergebied had een Plaatselijke 
Groep met vertegenwoordigers uit beide gebieden.  
Nu er een nieuwe indeling in Leadergebieden is moet er nieuwe Plaat-
selijke groep worden geformeerd. 

• De gemeenten streven er naar om het onlangs geformeer-
de gebiedsplatform ook de functie van Plaatselijke Groep 
in het kader van Leader toe te kennen.  

 
 

5.2. Rijk 

5.2.1. Nota Ruimte 
Het belangrijkste relevante gegeven uit de nota ruimte voor dit plan, is 
dat het deel van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat ten noor-
den van de Betuwelijn ligt integraal deel uitmaakt van het Groene Hart. 
Enerzijds betekent dat een restrictief beleid ten aanzien van bebou-
wing, maar anderzijds ook een stimuleringsbeleid om typische Groene-
Hart-kwaliteiten verder te ontwikkelen. De provincies hebben de op-
dracht gekregen het Groene-Hart-beleid concreter uit te werken (zie 
ook ontwikkelingsprogramma Groene Hart). Het zogenaamde Woer-
dens Beraad  waarin ook de gemeenten vertegenwoordigd zijn is een 
belangrijk platform voor het inbrengen van de locale en regionale be-
langen in deze discussie. 
De gemeenten participeren proactief in het Woerdens Beraad   
Verder heeft het Groene Hart het predikaat nationaal landschap gekre-
gen. In principe is dit een subsidieregeling. Waarbij projecten die beo-
gen de kwaliteiten van het Groene Hart te versterken in aanmerking 
kunnen komen voor 20% subsidie.  
Via de regio Bestuurscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de 
Landschapsplancoördinator ook betrokken bij het Woerdens Beraad.  
Burgemeester Koen is ook voorzitter van het Woerdens Beraad. De 
regio participeert actief in deze discussie, om zo goed mogelijk te zor-
gen voor het parallel lopen met de visie van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. 
 

5.2.2. Agenda Vitaal Platteland 
Het voor de Albasserwaard-Vijfheerenlanden meest relevante onder-
deel uit de Agenda Vitaal platteland is het deel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) dat in dit gebied vorm moet krijgen, en de mid-
delen die daarvoor beschikbaar zijn. 
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Voor wat betreft de ligging van de natuurgebieden en verbindingszones 
is het Structuurschema nader uitgewerkt in het Natuurgebiedsplan Al-
blasserwaard-Vijfheerenlanden van de provincie en voor wat betreft de 
mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in het door de provincie 
opgestelde beheersgebiedsplan.  
Daarnaast zijn er in het middelen beschikbaar gesteld om vorm te ge-
ven aan een robuuste moerasverbinding van het IJsselmeer tot aan de 
Delta. Deze robuuste verbinding komt in de plaats van de eerdere 
plannen rondom de Natte As. 
De financiering loopt via het Investeringsbudget Landelijk Gebied, dat 
op het ogenblik nog nader wordt uitgewerkt.  
 

5.3. Provincie 

5.3.1. Streekplan 
Het meest relevante onderdeel uit het streekplan voor deze visie is de 
beperking die het oplegt ten aanzien van de aantasting van het landelijk 
gebied door bebouwing. 
Andere relevante aandachtspunten uit het streekplan zijn: 
- bescherming bestaande natuurgebied; 
- natuurontwikkeling en beheer in de uiterwaarden en langs een 

robuuste moerasverbinding tussen Krimpenerwaard en Bies-
bosch;  

- bescherming landschappelijke, cultuurhistorische en ecologi-
sche waarden 

- Ruimte aan verbreding in de landbouw; 
- Aandacht voor de overlaten bij Dalum en de consequenties 

daarvan voor het gebruik van het achterland, 
- Vergroten wateroppervlak. In het streekplan is sprake van een 

oppervlakte van ca 300 ha. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat 
slechts ongeveer 30 ha nodig is; 

- voorzuivering bij waterinlaten; 

- Ontwikkeling recreatieve netwerken en knooppunten 
- Recreatieve ontwikkeling molencomplexen bij Kinderdijk en 

Streefkerk 
- De status van Belvédère gebied en het ontwikkelen van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie  

 

5.3.2. Ontwikkelingsprogramma Groene Hart 
In het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart geven de provincies in 
welke ontwikkelingen ze de komende jaren energie willen steken. Ze 
doen dat door drie categorieën projecten te benoemen: Iconen, of 
sleutelprojecten die essentieel zijn voor het slagen van het ontwikke-
lingsprogramma,  gebiedsgerichte projecten waarbij sprake is van 
concrete uitvoeringszaken en de beleidsagenda waarin projecten staan 
die weliswaar nog niet heel concreet zijn maar wel juist van groot be-
lang voor de ontwikkelingen op de lange termijn. 
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De volgende projecten uit het ontwikkelingsprogramma zijn relevant 
voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 
 Iconen 
  1. Organisatie voor merk en marketing 
  2. Recreatief routenetwerk 
  6. Natte As (robuuste moerasverbinding uit Nota 
Ruimte). 
 Gebiedsgerichte projecten 
  11. Gebiedsgerichte aanpak Alblasserwaard Vijfhee-
renlanden 
  12. Veiligstellen en opwaarderen werelderfgoed 
Kinderdijk 
  22. Transformatie Merwedezone 
Verder zijn vrijwel alle onderwerpen uit de beleidsagenda relevant voor 
de ontwikkelingen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 
 2. Agenda westelijke veenweidegebieden (voorbereiden 

claim uit het Fonds 
  Economische Structuurversterking 
 3. Waterkwaliteit 
 4. Economische dynamiek 
 5. Ontwikkelruimte woningbouw 
 6. Grondgebonden Landbouw 
 

5.3.3. Natuurgebiedsplan 
In het Natuurgebiedsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geeft de 
provincie aan hoe de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een samen-
hangend netwerk van Natuurgebieden en Verbindingszones in dit ge-
bied verder vorm zou kunnen krijgen. Verder wordt daarin aangegeven 
onder wat voor voorwaarden particulieren en natuurbeheersorganisa-
ties subsidies kunnen krijgen als ze mee willen werken aan het realise-
ren van de EHS. 

De meeste grote natuurgebieden in de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden zijn reeds gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het gras-
landcomplex de Donkse Laagte, het moerasgebied rond de Zouweboe-
zem en de griendencomplexen bij Autena-Bolgarije.  
De belangrijkste elementen van de EHS die nog gerealiseerd moeten 
worden zijn: enkele natuurgebieden in de uiterwaarden en een aantal 
verbindingszones. Onder die laatste categorie valt ook de robuuste 
moerasverbinding tussen de Krimpenerwaard en de Biesbosch. 

 

5.3.4. Beheersgebiedsplan 
In het beheersgebiedsplan van de provincie wordt aangegeven in welke 
gebieden wat voor vormen van Agrarisch Natuurbeheer gesubsidieerd 
kunnen worden in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch natuur-
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beheer (SAN). In het beheersgebiedenplan worden twee categorieën 
gebieden onderscheiden: beheersgebied basis, waarin een beperkt aan-
tal vormen van agrarische natuurbeheer worden gesubsidieerd en be-
heersgebied plus waarin alle vormen van agrarisch natuurbeheer wor-
den gesubsidieerd. De gehele Alblasserwaard-Vijfheerenlanden valt in 
de zwaarste categorie, dat betekent dat overal alle vormen van agrarisch 
natuurbeheer kunnen worden gesubsidieerd, op basis van toetsing 
aanwezige of potentiële kwaliteit . 
De totale beschikbare subsidie is wel gelimiteerd tot een bepaalde 
maximumoppervlakte. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt 
het quotum aan beschikbare subsidies voor agrarisch natuurbeheer 
volledig benut.  
 

5.3.5. Nota Levend Landschap 
In de Nota levend Landschap geeft de provincie haar visie op de ont-
wikkeling van het landschap en de landbouw. Kern van de nota is dat 
provincie wil dat ook over vijftig jaar voor een ieder nog in een oogop-
slag duidelijk moet zijn dat het hier om een Hollands landschap gaat, 
dat de landbouw gezien wordt als voornaamste drager van dit land-
schap, en dat de landbouw de ruimte moet krijgen om die dragende 
functie ook te vervullen. 
In de nota geeft de provincie verder aan dat in haar visie het initiatief 
vooral bij de streek ligt, en dat ze vooral wil aansluiten bij lokale en 
regionale initiatieven. 
Niet onbelangrijk is dat de Nota Levend Landschap de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden een van de prioritaire gebieden in de provincie 
noemt. 

5.3.6. Fietsplan 
In het fietsplan, dat in nauw overleg met de gemeenten is opgesteld 
geeft de provincie aan welke nieuwe fietsverbindingen in haar ogen 
gerealiseerd moeten worden. Als andere partijen de realisering van deze 

nieuwe fietsverbindingen op zich nemen kan de provincie daarvoor 
subsidies beschikbaar stellen. 

5.3.7. Wandelpadenplan 
In het wandelpadenplan geeft de provincie aan welke wandelpaden in 
haar optiek beschermd dienen te worden. De kwaliteit van het wandel-
padennet dreigt namelijk achteruit te gaan doordat een tendens is wan-
delpaden te asfalteren en om te vormen tot fietspaden. Daardoor wor-
den ze voor wandelen onaantrekkelijker. Onder bepaalde voorwaarden 
stelt de provincie ook subsidies beschikbaar voor het in stand houden 
van wandelpaden. Het gaat dan niet om onderhoudsubsidies, maar om 
investeringssubsidies 

5.3.8. Agenda Vrijetijd 
In de Agenda Vrijetijd geeft de provincie aan op welke wijze zij recrea-
tie en toerisme wil stimuleren. Om de energie niet al te zeer te versnip-
peren geeft ze in deze agenda een aantal prioriteiten. 
Voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is daarbij vooral van belang 
de prioriteit die gehecht wordt aan de ontwikkelingen rond Kinderdijk 
en de mogelijkheden van recreatieve verbindingen over water. 
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6. Concrete Beleidslijnen en Actiepunten 
 
In dit hoofdstuk nemen de gemeenten concreet stelling ten aanzien van 
de gewenste toekomstige ontwikkelingen. Zij formuleren welke be-
leidsuitgangspunten zij hanteren en welke concrete acties in hun optiek 
ondernomen moeten worden. 
De beleidslijnen en actiepunten zijn themagewijs geordend. De indeling 
is enigszins arbitrair omdat de thema’s veel onderlinge samenhang 
hebben. Zo kan een nieuw landschapselement zowel bijdragen aan het 
inkomen van een agrariër, aan de ecologische betekenis, aan de land-
schappelijke aantrekkelijkheid, als aan de recreatieve potenties. 
 
In dit hoofdstuk wordt een groot aantal projecten opgesomd. Het is 
niet mogelijk om die allemaal tegelijkertijd ter hand te nemen. De lijst 
met projecten vormen de agenda voor de komende tien jaar en een 
basis voor afspraken in het kader van meerjarige subsidieprogramma’s 
en -afspraken, zoals bijvoorbeeld Leader en POP en provinciale subsi-
dies. Ze worden hierbij tevens aangereikt als bouwsteen voor de meer-
jarenplanning van de verschillende organisaties aan wie de uitvoering 
van de verschillende projecten is toegedacht. 
 
Veel van de projecten in dit programma kunnen niet door de gemeen-
ten worden uitgevoerd. Opname van projecten in deze visie betekent 
dat de gemeente uitvoering wenselijk acht, en dat ze de projecten facili-
teert. De wijze waarop de gemeenten de uitvoering van projecten facili-
teert kan van project tot project verschillen en is sterk afhankelijk van 
de aard van het project, dit kan zich beperken tot het ondersteunen van 
subsidieaanvragen. 
Een belangrijke manier waarop de gemeenten deze projecten faciliteert 
is evenwel het in stand houden van de Stichting Uitvoering Land-
schapsplan en het Gebiedsplatform, die respectievelijk een belangrijke 
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rol vervullen bij uitvoering en coördinatie en bij het verwerven van 
inspraak, advies en draagvlak voor de projecten. 
 

6.1. Algemeen 
 
De gemeenten zijn zich er van bewust dat particulier initiatief een heel 
belangrijke rol vervult bij de ontwikkelingen in het landelijk gebied van 
de streek. Tevens zijn ze doordrongen van de betekenis van de Stich-
ting Uitvoering landschapsplan. 
De in deze visie uitgezette lijnen kunnen alleen samen met deze partij-
en worden gevolgd. Een harmonieuze samenwerking tussen overheid 
en particuliere sector is daarbij van essentieel belang. 
Deze visie is dan ook in nauwe samenwerking met het gebiedsplatform 
en de Stichting Uitvoering landschapsplan tot stand gekomen. 
 

Beleidslijnen 
a. De gemeenten zullen er daarom zorgdragen voor de fi-

nanciële randvoorwaarden die nodig zijn om de stichting 
haar primaire rol als uitvoeringsorganisatie te kunnen 
continueren en het aanstellen van een landschapsmanager 
mogelijk te maken. 

b. Omdat de gemeenten groot belang hechten aan een breed 
draagvlak voor hun beleid voor het landelijk gebied, en 
omdat zij doordrongen zijn van de betekenis van de initia-
tieven van particulieren en particuliere organisaties voor 
het behoud van een aantrekkelijk en vitaal landschap, faci-
literen zij een gebiedsplatform, als spreekbuis van en naar 
het gebied. 

c. De gemeenten streven naar zoveel mogelijk onderlinge 
afstemming van hun beleid voor het buitengebied. Dit kan 
bijvoorbeeld vorm krijgen door te zorgen zoveel mogelijk 

uniformiteit bij de voorschriften in het bestemmingsplan. 
In bepaalde gevallen zou een aantal gemeenten er zelfs 
voor kunnen kiezen om tot een gezamenlijk bestem-
mingsplan buitengebied te komen. 

d. De primaire verantwoordelijkheid voor de inrichting van 
de Merwedezone en de vormgeving van de robuuste moe-
rasverbinding vallen buiten het kader van dit plan. Dit zijn 
echter wel twee onderwerpen die sterk leven onder de be-
volking. De gemeenten streven er daarom na de planvor-
ming in deze twee projecten zo transparant mogelijk te la-
ten verlopen, en gaan op zoek naar manieren om de be-
volking op een constructieve manier bij de planontwikke-
ling te betrekken. Waarschijnlijk kan het gebiedsplatform 
daarbij een belangrijke rol spelen.  

 

6.2.  Agrarische economie 
 
De gemeenten onderkennen het belang van de landbouw als belangrij-
ke drager van het landschap 
Landbouw is op het ogenblik vitaal, renderend en perspectiefvol. Wel 
is de verwachting dat de ontwikkelingen op het gebied van wereldeco-
nomie en internationale regelgeving in de toekomst steeds hogere eisen 
aan de landbouw zullen stellen. Verder vormen hoge grondprijzen een 
extra handicap als het gaat om de schaalvergroting die in veel gevallen 
nodig is om de ontwikkelingen op de wereldmarkt bij te kunnen hou-
den. 
Landbouw is primair een kwestie van ondernemersschap en de over-
heid heeft hier voornamelijk een taak op het gebied van het scheppen 
van randvoorwaarden, en is heeft beperkte stimulerende  rol. 
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Beleidslijnen 
De gemeenten van de AV houden hierbij in principe de volgende lijnen 
aan. 
a  Een helder transparant planologisch beleid om de op-

waartse druk op grondprijzen ten gevolge van rode ont-
wikkelingen zoveel mogelijk te temperen 

b Het binnen de eisen van landschapskwaliteit en regelge-
ving van hogere overheden zoveel mogelijk faciliteren van 
schaalvergroting en vestiging van nieuwe melkveehouderij 
bedrijven. Een punt van aandacht daarbij is oppervlakte 
van het bouwblok. Grootschalige bedrijven, die een nood-
zaak zijn om de sector gezond te houden, vereisen grotere 
gebouwen. 

c. Daar waar de landbouw positief bijdraagt aan de instand-
houding van de landschappelijke kwaliteit wordt grote te-
rughoudendheid betracht bij het ontrekken van gronden 
aan de agrarische bestemming. 

c het binnen bovengenoemde randvoorwaarden zoveel mo-
gelijk faciliteren van verbredingsactiviteiten, waaronder 
het scheppen van zoveel mogelijk ruimte voor agrarisch 
natuurbeheer (zie ook thema natuur) 

d het creëren van een aantrekkelijk landschap en een goede 
recreatieve infrastructuur die een positieve invloed hebben 
op het rendement van verbredingsactiviteiten die gericht 
zijn op recreatie. (zie voor mogelijke projecten het thema 
recreatie) 

e het stimuleren van verbredingsactiviteiten  
 

 
Uit te voeren projecten 

 
A1 
 
 
 
 

Stimuleren Landbouw en Zorg 
Het combineren van Landbouw en zorg kan zowel van beteke-
nis zijn voor de zorg sector, als voor agrarische bedrijven die 
omwille van economische duurzaamheid op zoek zijn naar een 
neventak. Het is ook een neventak die goed aansluit bij de le-
vensovertuiging van veel van de agrarische ondernemers die in 
dit gebied actief zijn. 
Het project beoogt een SWOT analyse uit te voeren en vraag en 
aanbod in beeld te brengen. Op termijn wordt gestreefd naar het 
aanstellen van een Coördinator Landbouw en Zorg. 
Trekker: Stichting Uitvoering Landschapsplan. 
 

A2 
 

Continueren Grondpot en Stichting Kavelruil 
Om de agrarische structuur gezond te houden is het wenselijk 
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 dat er een proces van permanente kavelruil in gang wordt ge-
houden. Deze permanente kavelruil is tevens faciliterend bij het 
tot stand brengen van bepaalde niet agrarische functies (bijvoor-
beeld ecologische verbindingszones). 
Om het proces van kavelruil extra te kunnen faciliteren is een 
grondpot ingesteld. 
Het is daarom van groot belang dat de activiteiten van de Stich-
ting Kavelruil en de Grondpot worden gecontinueerd. 
Bij het veranderen van eigendom van gronden kan het wenselijk 
zijn nieuwe dammen aan te leggen. Er zal worden gezocht naar 
subsidiëringsmogelijkheden voor de aanleg van dammen. 
Trekker: Stichting Kavelruil. 
 

 

6.3.  Landschap 
Als kwaliteiten van het Landschap van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden worden veelal de rust, openheid en weidsheid ge-
roemd. Maar het is vooral de cultuurhistorische dimensie die dit land-
schap zo karakteristiek en uniek maakt. Voorop daarbij staan het ver-
kavelingspatroon en de grote hoeveelheid molens die Alblasserwaard 
zo mogelijk wel de meest karakteristieke representant van het unieke 
Hollandse Polderlandschap maken. (Als CNN nieuws uit Nederland 
geeft, laten ze beelden van Kinderdijk zien). Daarnaast zijn er nog tal-
loze andere cultuurhistorische monumenten waaruit de ontginnings- en 
occupatiegeschiedenis van dit gebied goed zijn af te lezen. 
Wel zijn de laatste honderd jaar zeer veel karakteristieke landschaps-
elementen, zoals bijvoorbeeld eendenkooien, moerasjes en pestbosjes, 
verloren gegaan, en staan ook nu nog landschapselementen onder druk.  
Herstel en nieuw aanleg van kleine landschapselementen, mits op de 
juiste plaats en op de juiste wijze, kunnen de aantrekkelijkheid van het 
landschap verder vergroten, en een belangrijke meerwaarde geven voor 
de natuurlijke biodiversiteit in het gebied. 

 
 

Beleidslijnen 
Het beleid van de gemeenten is gericht op: 
a. Het door middel van planologisch beleid zoveel mogelijk 

in stand houden van openheid en rust in het gebied; 
b. het beschermen van de huidige landschapselementen; 
c. het toezien op en desnoods zelf zorgdragen voor een ade-

quaat beheer van de bestaande landschapselementen; 
d. het beschermen van de huidige cultuurhistorische monu-

menten (zie verder onder thema cultuurhistorie); 
e. het weren en mitigeren van verstorende elementen; 
f. het bevorderen van het tot stand komen van nieuwe land-

schapselementen. 
g. het zorgen dat nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk 

in het landschap passen 
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Het landschap is een onderwerp dat sterk leeft bij de bevolking van de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Heel veel mensen hebben een 
uitgesproken mening over hoe het er wel en hoe het er niet uit moet 
zien. Heel veel van de reacties die binnengekomen zijn bij het Ge-
biedsplatform waren daar uiting van. Om deze breed gedragen zorg 
voor een aantrekkelijk en verzorgd landschap zo veel mogelijk tot zijn 
recht te laten komen vragen de gemeenten de Stichting Uitvoering 
Landschapsplan om een aantal projecten ter hand te nemen. 
 

Uit te voeren projecten 
 

L1 Landschapskaart 
Er is heel veel discussie in het gebied over waar al dan niet land-
schapselementen kunnen worden toegevoegd, hoe met de teelt 
van maïs moet worden omgegaan, waar eventueel nog bebou-
wing is toegestaan, welk type beplanting er langs wegen thuis-
hoort etc. 
Het doel van dit project is het vervaardigen van een kaart waar 
het antwoord op deze vragen van af kan worden gelezen. 
Het is de bedoeling dat deze kaart tot stand komt in intensief 
overleg met de bewoners van de streek. Het gebiedsplatform 
kan daarbij een belangrijke rol spelen 
De kaart is bedoeld als visie maar ook als basis voor (uniforme) 
bestemmingsplannen, vergunningverlening en andere ruimtelijke 
ordeningsvragen. Hij zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden 
voor het verlenen van ontheffingen bij de aanleg van bepaalde 
landschapselementen 
Trekker: Stichting Uitvoering Landschapsplan 
 

L2 Verrommelingsbestrijding 
Veel bewoners uit het gebied uiten hun zorg over allerlei details 
van de openbare ruimte die ze vinden detoneren en bijdragen 

aan de verrommeling van het gebied. Het gaat dan om zaken als: 
° De openbare ruimte in de directe omgeving van monu-

menten 
° Slecht ingepaste gebouwen 
° Lelijke verkeersbelemmerende maatregelen 
° Etc. 

Het project omvat allereerst een inventarisatie van storende 
elementen, die ook weer in intensief contact met de streek en 
inschakeling van het Gebiedsplatform tot stand komt. 
Daarna worden de mogelijkheden om daadwerkelijk wat aan de 
bestrijding van de verrommeling te doen in kaart gebracht. 
Daarbij wordt o.a. gedacht aan zaken als: 

° Inpassingsmaatregelen; 
° Aangepaste verkeersbelemmerende maatregelen; 
° Het opschonen van de omgeving van cultuurhistorische 

elementen 
° Meer betrekken van de bevolking bij het welstandstoe-

zicht 
° Beter handhaving van bestemmingsplannen 

Trekker: Stichting uitvoering landschapsplan 
 

L3 Streekeigen Landgoederen 
De mogelijkheid om nieuwe landgoederen te stichten is ook een 
onderwerp dat tot veel discussie leidt in het gebied. Sommigen 
zien landgoederen als zaken die volstrekt niet in het gebied 
thuishoren, en hebben daarbij waarschijnlijk het beeld voor 
ogen van landgoederen zoals ze worden rond Wassenaar, aan de 
rand van de Utrechtse Heuvelrug en in de achterhoek. Anderen 
denken dat landgoederen met een streekeigen beplanting en veel 
openheid juist een goede mogelijkheid bieden om verromme-
ling, die in bepaalde gebieden dreigt, tegen te gaan. 
Dit project onderzoekt of het mogelijk is tot een type landgoed 
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te komen dat wèl in de streek past, aan wat voor voorwaarden 
het dan zou moeten voldoen, en welke gebieden voor dergelijk 
soort landgoederen in aanmerking zouden kunnen komen. 
Daarbij is het goed denkbaar dat nieuwe landgoederen in het 
oosten van de Vijfheerenlanden aan andere eisen moeten vol-
doen dan in het westen van de Alblasserwaard. 
Het project heeft duidelijke raakpunten met vooral project L4 
maar ook met project L1.  
Bezien zal worden in hoeverre het zinvol is dit project met pro-
ject L4 te combineren. 
Trekker: Stichting Uitvoering Landschapsplan.  
 

 
L4 Nieuwe landgoederen langs de Diefdijk bij Leer-

dam 
De gemeente Leerdam en de Stichting het Zuid Hollands Land-

schap, willen de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot 
nieuwe landgoederen in het gebied net ten noorden van Leer-
dam aan de westkant van diefdijk. Het project beoogt o.a. de in 
dat gebied dreigende verrommeling tegen te gaan. 
Trekker: Stichting het Zuid Landschap 
 

L5 Nieuw landgoed in de gemeente Nieuw-
Lekkerland 
Ook de gemeente Nieuw-Lekkerland gaat de mogelijkheden tot 
het vestigen van een landgoed onderzoeken. 
Trekker: Gemeente Nieuw-Lekkerland 
 

L6 Voortzetten van het huidige beleid van stimuleren 
en subsidiëren van instandhouding en aanleg 
landschapselementen.  
ter bevordering van dit beleid zullen tevens kwantitatieve doel-
stellingen worden geformuleerd 
Trekker: Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland 
 

L7 Ecologisch verantwoord groenbeheer gemeenten 
Verantwoordelijk:  Gemeenten 
 

L8 Bermbeheer gericht op vergroten biodiversiteit 
Trekker: Wegbeheerders 
 

L9 Stimuleren hoogstamfruit 
Vanouds vormen hoogstamfruitboomgaarden een kenmerkend 
onderdeel van het landschap van de Alblasserwaard en Vijfhee-
renlanden, dat in het bijzonder in de bloesemperiode veel bij-
draagt aan de aantrekkelijkheid van het landschap. Daarom is er 
breed draagvlak voor de instandhouding van hoogstamfruit-
boomgaarden. Onder de huidige economische omstandigheden 
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zijn zij echter niet meer rendabel te exploiteren. 
het project beoogd op verschillende manieren de instandhou-
ding van hoogstamfruitboomgaarden te bevorderen: 

° Stimuleren van aanleg en onderhoud; 
° Proberen subsidiemogelijkheden te verruimen; 
° Hoogstamboomgaarden te betrekken bij toeristische ar-

rangementen; 
° Ontwikkeling van streekproducten en het bevorderen 

van een handelsnetwerk en de infrastructuur voor de 
opslag en verwerking van streekfruit. 

Trekker: Vereniging Hoogstamfruit Groene Hart 
 

L10 Herstel Eendenkooien 
Honderd jaar geleden bevonden zich tientallen eendenkooien in 
het gebied. Zij leverden niet alleen een belangrijke aanvulling op 
het inkomen van de bewoners, maar zij droegen tevens bij aan 
het karkater en de aantrekkelijkheid van het landschap. Op dit 
moment zijn er nog maar vijf eendenkooien in het gebied, en 
een deel daarvan is ernstig verwaarloosd. 
Dit project beoogt het herstellen van alle eendenkooien in het 
gebied. Tevens zal worden nagegaan in hoeverre verdwenen 
eendenkooien gerestaureerd kunnen worden. 
Trekker: Stichting Uitvoering Landschapsplan.  
 

L11 Nieuwe Perspectieven Boerderij en Landschap 
(lopend Project) 

Hergebruik van agrarische bebouwing is ook een thema dat veel 
gemoederen bezighoudt. Enerzijds biedt het goede kansen om 
nieuwe functies onder te brengen op een wijze die aangepast is 
aan het bestaande landschap, maar anderzijds ziet men ook al-
lerlei bedreigingen door moeilijk in de hand te houden ontwik-
kelingen. 

Het project beoogt door middel van het aanreiken van voor-
beelden de juiste middenweg te vinden. De lijnen die daardoor 
worden uitgekristalliseerd zullen uiteindelijk in regelgeving moe-
ten worden vastgelegd. 
Trekker: Stichting Uitvoering Landschapsplan.  
 

L12 Faciliteren Landschapsonderhoud 
Degenen die zorg dragen voor het onderhoud van landschaps-
elementen ondervinden verschillende hindernissen bij het uit-
voeren van hun werkzaamheden. Een van de belangrijkste is dat 
het afvoer van snoeihout en maaisel een kostbare aangelegen-
heid is. 
Dit project beoogt na te gaan wat de mogelijkheden zijn om 
deze hindernissen uit de weg te ruimen. 
Trekker: Stichting landschapsbeheer Zuid-Holland 
 

6.4. Recreatie en Toerisme 
Het gebied kent een aantal primaire toeristische trekpleisters. Dat zijn 
het molencomplex rond Kinderdijk, de vestingsteden langs de rivieren 
(Gorinchem, Nieuwpoort, Vianen en Ameide) en de glasstad Leerdam. 
Naast dat deze plaatsen hun eigen toeristische potenties hebben vervul-
len ze ook de functie van toegangspoorten tot de kwaliteiten van het 
landelijk gebied. 
Het landelijk gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vervult 
zelf een belangrijke functie voor het bieden van rustige vormen van 
recreatie zoals wandelen en fietsen voor de eigen bewoners en de be-
woners van het omringende stedelijk gebied. 
Het beleid van gemeenten is erop gericht deze toeristische en recreatie-
ve mogelijkheden te versterken en verder uit te bouwen, onder andere 
door de samenhang tussen toegangspoorten en landelijk gebied te ver-
sterken. Ten eerste om ondernemers uit het gebied kansen te bieden 
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inkomsten uit recreatie en toerisme te verwerven; ten tweede om zo-
veel mogelijk draagvlak te creëren onder de Nederlandse bevolking 
voor het duurzaam in stand houden van het huidige karkater van het 
gebied; en ten derde om het ook de stedelingen mogelijk te maken op 
gepaste wijze te genieten van en nieuwe energie op te doen in ons 
mooie landelijk gebied.  
 

 
 
Belangrijk daarbij wel is dat voor het landelijk gebied de kwaliteit rust 
in ere wordt gehouden. De recreatie mag daar nooit zulke grootschalige 
vormen aannemen dat deze kwaliteit daardoor wezenlijk wordt aange-
tast (kip met gouden eieren slachten) 
Een algemeen knelpunt van veenweidegebieden, dat sterk samenhangt 
met het karakter van het gebied is de beperkte toegankelijkheid. In 

vergelijking tot andere landschappen zijn er weinig onverharde wandel-
paden en ook het aantal fietspaden is beperkt 
 
 

Beleidslijnen 
 
Belangrijke speerpunten van het gemeentelijke beleid zijn: 
a het in stand houden en versterken van de belangrijkste 

landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwali-
teiten in het gebied (zie daarvoor bij de desbetreffende 
thema’s) 

b. het profileren van de streek als uniek Hollands agrarisch 
cultuurlandschap 

c. het versterken van de recreatieve infrastructuur voor wan-
delen en fietsen door 

 - beschermen bestaande recreatieve infrastructuur 
 - opheffen knelpunten in de infrastructuur 
 - aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden 
d. het ondersteunen van de VVV en van bezoekerscentra bij 

hun beleid van toegangspoorten en achterland 
e. het versterken van de opvangcapaciteit voor dagrecreatie 

in de directe nabijheid van het stedelijk gebied (bijvoor-
beeld ligweiden en intensieve wandelgebieden, ook als 
buffer naar het verderop rustiger gebied) 

f. het duidelijker profileren en op de kaart zetten van het 
molencomplex Kinderdijk o.a. in samenhang met nieuwe 
mogelijkheden om kennis te nemen van de geschiedenis 
van de strijd tegen het water. 
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Uit te voeren projecten 
 

R1 Regelgeving openluchtrecreatie 
Omdat de Wet op de Openluchtrecreatie per 1 januari 2008 
moeten de gemeenten zorgen voor vervangende regelgeving. 
De gemeenten streven naar een zo uniform mogelijke regelge-
ving voor de hele Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 
in (nieuwe) bestemmingsplannen zullen gebieden worden aan-
gewezen waar geen extra beperkingen gelden ten aanzien van 
kleinschalige toeristisch recreatieve activiteiten.  
• De gemeenten streven naar verruiming van het maximum 

aantal kampeerplaatsen dat, mits landschappelijk goed in-
gepast, per bedrijf mag worden toegestaan. Ook op dit 
streven ze naar uniformiteit in regelgeving. 

•  Toeristisch-recreatieve activiteiten mogen als zelfstandige 
activiteit worden uitgeoefend/ontwikkeld, zonder onder-
scheid te maken tussen hoofd- en nevenfunctie. 

• (Vooruitlopend op de voorgenomen verruiming van de geurhinder-
regelgeving:) De in die gebieden gevestigde of zich erin te 
vestigen kleinschalige toeristisch-recreatieve bedrijven 
worden als niet stankhinder gevoelig aangemerkt. Dit be-
tekend in de praktijk dat deze bedrijven geen bezwaar 
kunnen maken, als zij binnen de stankcirkel van en ander 
bedrijf liggen. 

Trekker: Gemeenten 
 

R2 Verbetering wandelmogelijkheden 
Het bestaande wandelnetwerk kent een aantal knelpunten 
(bijvoorbeeld gedeelten die over asfaltwegen lopen). Ook zijn 
er delen in het gebied waar wandelen, gescheiden van autover-
keer niet mogelijk is, bijvoorbeeld het gebied tussen Gorin-
chem en Leerdam ten noorden van de Linge. 

Het project beoogt deze knelpunten op te heffen. De vereni-
ging Te Voet heeft aangeboden kennis en denkkracht be-
schikbaar te willen stellen voor dit project. 
Trekker: Stichting Uitvoering landschapsplan 
 

 
 
R3 Planologisch beschermen bestaande wandelpa-

den 
Wandelmogelijkheden dreigen te worden aangetast doordat 
bestaande wandelroutes worden “opgewaardeerd” tot bij-
voorbeeld fietspaden.  
Het project beoogt de bestaande wandelmogelijkheden te be-
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schermen door ze als zodanig op te nemen in het bestem-
mingsplan.  
Trekker: Gemeenten 
 

R4 Ontwikkelen en Promoten Toeristisch recreatief 
product 
Zoals het ontwikkelen arrangementen, routes, PR, etc. 
Trekker: VVV Zuid Holland Zuid i.s.m. Agrarische na-
tuur- en landschapsvereniging Den Hâneker 
 

R5 Ontwikkelen en Uitvoeren integrale visie van het 
gebied rond Kinderdijk 
Daarbij gaat het niet alleen om het in stand houden van de 
molens, maar ook om het versterken van de recreatieve infra-
structuur, het vergroten van het recreatief aanbod, en het ver-
sterken van de natuur- en landschapswaarden in het gebied. 
Het verbeteren van de bereikbaarheid over water. 
Trekker: Stichting werelderfgoed Kinderdijk 

R6 Ontwikkelen ruiterpaden 
In het gebied zijn goede mogelijkheden om ruiterpaden te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld langs de provinciale weg. Een infra-
structuur voor ruiters verbreed het recreatief aanbod, ver-
hoogt de aantrekkelijkheid van het gebied en schept nieuwe 
kansen voor recreatieondernemers. 
Het project beoogt de mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
ruiterpaden in kaart te brengen en vervolgens ook tot ontwik-
keling van de ruiterpaden over te gaan. 
Trekker: Stichting uitvoering landschapsplan i.s.m. be-
langhebbende ondernemers. 
 

R7 Versterken functie van de bestaande bezoeker-
centra 

Trekkers:  de beherende organisaties gecoördineerd door 
de Stichting uitvoering Landschapsplan 
 

R8 Bereikbaarheid Kinderdijk voor pleziervaart 
Inmiddels wordt wel gewerkt aan de aanleg van aanlegplaat-
sen, in de directe omgeving van werelderfgoed Kinderdijk. De 
verbinding over water naar deze aanlegplaatsen laat echter nog 
te wensen over, al was het alleen maar op het gebied van be-
kendheid. 
Dit project beoogt de bereikbaarheid van Kinderdijk voor 
pleziervaart in brede zin te versterken. 
Trekker: Overleg Waterrecreatie Alblasserwaard 
 

R9 Verbeteren van de toegankelijkheid over water 
Vergroten van de aanlegcapaciteit voor recreatietoervaart en 
de fast-ferry/waterbus 
Trekker: Stichting uitvoering landschapsplan 
 

R10 Uitbreiden Overnachtingcapaciteit 
Nagaan van de mogelijkheden om te stimuleren dat de over-
nachtingcapaciteit, zowel hotels als bed and breakfast, wordt 
vergroot. 
Trekker: Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
Den Hâneker i.s.m. VVV Zuid Holland Zuid. 
 

R11 Verbeteren fietsinfrastructuur 
Het verbeteren van de fietsinfrastructuur heeft zowel een po-
sitief effect op het verhogen van de verkeersveiligheid, als op 
de aantrekkelijkheid van het gebied voor vormen van rustige 
recreatie. 
Het project beoogt na te gaan wat de mogelijkheden zijn de 
fietsinfrastructuur te verbeteren, om dan ook uiteindelijk tot 
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realisering van die mogelijkheden te komen. Het fietsplan van 
de provincie Zuid-Holland biedt daartoe belangrijke aankno-
pingspunten. 
Trekker: Regio Zuid Holland Zuid 
 

 

 

6.5. Natuur 
De natuurwaarden van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verte-
genwoordigen niet alleen een intrinsieke waarde maar dragen ook in 
belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid en karaketeristiciteit van 
het gebied. In het structuurschema groene ruimte heeft de rijksover-
heid aangegeven hoe de voor dit gebied karakteristieke natuurwaarden 
duurzaam in stand gehouden kunnen worden, en stelt het rijk tevens 

middelen beschikbaar om de daarmee gepaard gaande kosten van ver-
werving, inrichting en beheer van terreinen te dekken. 
Het duurzaam veiligstellen moet gebeuren door het realiseren van de 
Ecologische Hoofdstructuur en een duurzame robuuste natte noord-
zuidverbinding. De EHS bestaat uit natuurgebieden, verbindingszones 
en gebieden met agrarisch natuurbeheer. Het grootste deel van de na-
tuurgebieden is inmiddels reeds verworven en ingericht. De voornaam-
ste leemten bevinden zich in de uiterwaarden. Aan de realisering van 
verbindingszones is de afgelopen jaren voortvarend gewerkt, maar op 
dat terrein moet nog wel het nodige gebeuren. De beschikbare midde-
len voor agrarisch natuurbeheer worden op dit moment volledig benut. 
 

Beleidslijnen 
 

 
a. Als rentmeesters van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

streven de gemeenten ernaar om onderdak te bieden aan 
al die natuurwaarden die karakteristiek zijn voor het ge-
bied, daartoe ondersteunen zij de uitvoering van de Eco-
logische Hoofdstructuur. 

b De gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
willen de doelstelling van de Ecologische Hoofdstructuur 
realiseren op een wijze waarop de locale economie daar-
van zoveel mogelijk kan profiteren.  

c In de praktijk betekent dat, dat doelstellingen zoveel mo-
gelijk via agrarisch natuurbeheer worden gerealiseerd, dat 
daar waar mogelijk agrariërs zoveel mogelijk betrokken 
worden bij het beheer van reservaten, dat particulier na-
tuurbeheer gestimuleerd wordt; 

d Verder streven de gemeenten ernaar dat bewoners en re-
creanten optimaal kunnen genieten van de natuurinveste-
ringen. 

e Daarnaast streven de gemeenten naar uitbreiding van de 
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mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. 
f De gemeenten streven verder een natuurvriendelijk 

groenbeheer na voor de gebieden buiten de EHS (bijvoor-
beeld bloemrijke bermen, kades en dijken). 

 
 

 
Uit te voeren projecten 

 
N1 
 

Realiseren Natuurgebiedsplan 
Trekker: Stichting Uitvoering landschapsplan i.s.m. Stich-
ting Kavelruil 
 

N2 
 

Realiseren Ecologische verbindingszones 
Trekker: Stichting Uitvoering landschapsplan i.s.m. Stich-
ting Kavelruil 
 

N3. 
 

Voortzetten en uitbreiden Agrarisch natuurbeheer
Trekker: Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker  

N4 Robuuste Moerasverbinding 
Op dit moment vindt planvorming voor de robuuste moeras-
verbinding plaats buiten het gebied. Binnen het gebied bestaat 
echter een brede zorg dat deze verbinding niet in het landschap 
past en een te groot beslag op agrarische grond betekent. 
Omdat in dit geval de aanval de beste verdediging is trekken de 
gemeenten het initiatief voor het bepalen van de ligging van 
deze moerasverbinding naar zich toe. Zodat in goede samen-
spraak met de bewoners van dit gebied vorm kan worden ge-
geven aan dit streven van rijks- en provinciale overheid. 
Trekker: regio Zuid Holland Zuid 

 
 

6.6. Cultuurhistorie 
Het cultuurhistorisch erfgoed is een heel belangrijke component van de 
landschappelijke aantrekkelijkheid van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, want het zijn de grote en kleine cultuurhistorische 
elementen, waaraan vandaag de dag nog op allerlei plaatsen de geschie-
denis van het gebied is af te lezen, die het gebied zo karakteristiek en 
uniek maken. 

 
 
Deze cultuurhistorische erfenis is echter niet onbedreigd. Door nieuw-
bouwactiviteiten en andere ontwikkelingen worden vrijwel dagelijks 
sporen uit het verleden uitgewist. Uiteraard is het niet de bedoeling om 
omwille van het instandhouden van de cultuurhistorische erfenis alle 
ontwikkelingen stop te zetten. Het is echter goed mogelijk om deze 
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ontwikkelingen zo te laten plaatsvinden dat het cultuurhistorisch erf-
goed niet nodeloos wordt aangetast. 
 

Beleidslijnen 
 

a. De gemeenten streven er naar de cultuurhistorische erfe-
nis van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in stand te 
houden 

b. De gemeenten streven er naar de cultuurhistorische erfe-
nis van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zoveel moge-
lijk toegankelijk te maken voor recreatie en toerisme. 

 
 

Uit te voeren projecten 
 

C1 Promotie Cultuurhistorie 
Dit project beoogt op verschillende manieren de aandacht 
voor cultuurhistorische monumenten te bevorderen. Daarbij 
wordt gedacht aan: 

° Inventariseren van de aanwezige cultuurhistorische 
kwaliteiten (waarbij zoveel mogelijk wordt gebruik ge-
maakt van reeds verrichte inventarisaties); 

° Ontwikkelen van documentatie- en informatiemateri-
aal; 

° Ontwikkelen van één of meer monumentenroutes 
° Het meer betrekken van historische verenigingen bij 

monumentenaangelegenheden 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar cultuurhistorische 
monumenten die samenhang met de waterhuishoudkundige 
geschiedenis van het gebied: niet alleen molens, maar ook ge-
malen, overlaten, kades, dijken, heulen en stoepen etc.  
Ook aan aardrijkskundige monumenten (zoals donken en 

stroomruggen) wordt aandacht besteed. 
Trekker: Historisch overleg Alblasserwaard Vijfheeren-
landen 
 

 
 
C2 Herstel molencomplex Streefkerk 

Trekker: Molenstichting Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden in samenwerking met de Stichting Uit-
voering Landschapsplan 

C3 Nieuwe Hollandse Waterlinie 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een militaire verdedi-
gingslinie die zich uitstrekt van de voormalige Zuiderzee bij 
Muiden tot aan de Biesbosch. De linie bestaat uit land dat kan 
worden geïnundeerd en verdedigingswerken. De vestingstad 
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Gorinchem maakte deel uit van de linie. 
In 1999 is door een aantal ministeries het projectbureau Nieu-
we Hollandse Waterlinie in het leven geroepen dat zoekt naar 
mogelijkheden om dit cultuurhistorisch monument in stand te 
houden, door het een nieuwe hedendaagse betekenis te geven. 
De gemeenten van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
onderschrijven dit streven, en zullen het daar waar mogelijk en 
zinvol ondersteunen. 
Trekker: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

C4 Oude Hollandse Waterlinie 
De Oude Hollandse Waterlinie kent veel minder nog bestaan-
de verdedigingswerken dan de Nieuwe. Wel besloeg de Oude 
Hollandse Waterlinie (i.t.t. de Nieuwe) een heel groot deel van 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Afgelopen jaar is door de Stichting Groene hart i.s.m. Arcadis 
het projectbureau Oude Hollandse Waterlinie opgericht, dat 
zich tot doel stelt deze Linie een duurzame en nieuw zichtbare 
en voelbare betekenis in het landschap te geven. 
De gemeenten van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
onderschrijven dit streven, en zullen het daar waar mogelijk en 
zinvol ondersteunen. 
Trekker: Projectbureau Oude Hollandse Waterlinie 
 

 

6.7 Water 
Water speelt een belangrijke rol in het gebied. Het is van groot belang 
voor de landschappelijke verschijningsvorm, vormt een belangrijke 
randvoorwaarde voor het ontwikkelen van zowel ecologische potenties 
als voor andere vormen van grondgebruik. 

De zorg voor de kwaliteit, kwantiteit en veiligheid is voor een belang-
rijk deel toevertrouwd aan het waterschap. Maar de gemeenten hebben 
in toenemende mate verantwoordelijkheden op het gebied van water-
beheer. 

 
 

Uit te voeren projecten 
 
W1 Verbeteren waterkwaliteit natuurgebieden 

Doordat een aantal natuurgebieden, vooral in de Vijfheerenlan-
den, hydrologisch onvoldoende zijn geïsoleerd, staan deze na-
tuurgebieden te sterk onder invloed van water van een mindere 
kwaliteit, waardoor de ecologische potenties onvoldoende tot 
ontwikkeling komen. 
Dit project beoogt deze knelpunten op te heffen om op die 
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manier een zo hoog mogelijk ecologisch rendement te halen uit 
de bestaande natuurgebieden. 
Trekker: Stichting Het Zuid Hollands landschap 
 

W2 Zo goed mogelijk benutten waterkwaliteitspoten-
ties 
In sommige gedeelten van het gebied komt kwelwater van een 
uitzonderlijk goede kwaliteit aan de oppervlakte. Dit water 
wordt echter snel gemengd met water van een veel mindere 
kwaliteit waardoor de bijzondere ecologische potenties van de 
uitzonderlijk goede waterkwaliteit onbenut blijven. 
Het project beoogt na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de 
bijzondere waterkwaliteit beter te benutten, en uiteindelijk ook 
de maatregelen te treffen die daarvoor nodig zijn. 
Er si overigens sprake van een sterke samenhang met project 
W1. 
Trekker: Waterschap Rivierenland 
 

W3 Stedelijke waterplannen 
Alle gemeenten uit het gebied zijn voornemens een stedelijk 
waterplan op te stellen. 
Trekker: Gemeenten   

W4 Uitvoeren stedelijke baggerplannen 
W5 Riolering op orde brengen 
 

6.8. Milieu 
 
Zeker in een gebied dat zoveel kwaliteiten heeft die samenhangen met 
rust, ruimte en natuur is een gezond milieu een belangrijke basisvoor-
waarde. Het beleid van de gemeenten is er dan ook op gericht om daar 
waar mogelijk de kwaliteit van het milieu te bevorderen. Daarbij wordt 

vooral gedacht aan:  
• het terugdringen van lichthinder; 
• het bevorderen van rust in de regio, in het bijzonder door het 

terugdringen van geluidsoverlast 
• het terugdringen van fijnstof. 

Uiteraard hebben ook de doelstellingen met betrekking tot het klimaat-
beleid bijzondere aandacht. Juist in de Alblasserwaard, waar zo’n 75% 
van het bodemoppervlak uit veen bestaat, is de uitstoot van CO2 via 
veenoxidatie aanzienlijk. Den Hâneker en CLM Onderzoek en Advies 
hebben zich in het najaar van 2006, op verzoek van het ministerie van 
VROM, uitvoerig bezig gehouden met een zoektocht naar een klimaat-
vriendelijke melkveehouderijregio Alblasserwaard, en brengen daar 
binnenkort verslag over uit in de verkenning:  “Op zoek naar een kli-
maatvriendelijke melkveehouderij”. De uitkomsten van de verkenning 
zijn van dien aard dat een vervolg daarop wenselijk is. 
 

 
Uit te voeren Project 

 
M1 Verkenning implementatiemogelijkheden kli-

maatvriendelijke melkveehouderij 
In deze vervolgstudie worden de resultaten van de verkenning 
(individuele en collectieve maatregelen) en vooral de afweging 
met de landschappelijke en bedrijfs/gebiedseconomische effec-
ten preciezer doorgerekend en voorgelegd aan de bewoners 
van de streek; 
Verder wordt geprobeerd om samen met agrariërs, een agenda 
op te stellen voor de klimaatvriendelijke melkveehouderijregio 
en wordt nagegaan wat dat zou betekenen aan maatregelen en 
instrumenten. 
Trekker: Agrarische natuurvereniging Den Hâneker 
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7. Financiën 

Voor het overgrote deel van de projecten uit deze visie is op dit mo-
ment nog geen sluitende dekking. Wel is er voor heel veel projecten 
een goed perspectief op het verwerven van Europese, rijks- en/of pro-
vinciale subsidies. Vrijwel alle doelstellingen en projecten uit deze visie 
liggen in het verlengde van bestaande subsidieregelingen. 
Daarnaast willen de gemeenten op basis van deze visie in onderhande-
ling treden met de provincie Zuid-Holland om de mogelijkheid van 
meerjarige financieringsafspraken te maken (vergelijk het Mandenma-
kerproject van de Drechtsteden). Het perspectief op dergelijke afspra-
ken is groot omdat de provincie in verschillende beleidsdocumenten 
aan het landelijk gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een 
prioritaire status heeft toegekend. 
 
De meeste subsidieregelingen dekken maar een gedeelte van de kosten, 
daardoor is vrijwel altijd cofinanciering vereist. Daar waar dit nodig is, 
is er bij de gemeenten een principebereidheid om op te treden als co-
financier. 
 
Het in de wacht slepen van deze subsidies gaat verder niet vanzelf. In 
de afgelopen 10 jaar heeft de Stichting Uitvoering Landschapsplan ten 
behoeve van het landelijk gebied van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden een grote hoeveelheid subsidies weten te verwerven. 
Het totale bedrag van verworven subsidies overtreft de apparaatskos-
ten van de Stichting vele malen. 
Ook in de toekomst zouden de gemeenten daarom graag zien dat de 
Stichting deze functie van subsidieverwerver wil en kan blijven vervul-
len, omdat de Stichting daarmee een belangrijke motor is achter de 
uitvoering van deze visie. 
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De gemeenten zullen daarom in overleg treden met de Stichting met de 
vraag of zij bereid is de projecten uit deze visie als basis van haar uit-
voeringsprogramma te accepteren. 
Om dit mogelijk te maken willen de gemeenten het voortbestaan van 
de Stichting duurzaam veiligstellen met een boekjaarsubsidie van € 
110.000. (Dit betreft een bedrag van € 98.000 voor de personeelskosten 
van een gebiedscoördinator, en een bedrag van € 12.000 voor huisves-
tingskosten van de gebiedscoördinator)  
 
Het succes van de Stichting van de afgelopen jaren was mede het ge-
volg van een goede verankering bij de particulieren en particuliere or-
ganisaties in dit gebied. Hierbij vervulde de gebiedscommissie Alblas-
serwaard-Vijfheerenlanden een belangrijke functie. 
Deze commissie is opgeheven en deze functie moet nu worden over-
genomen door het gebiedsplatform, dat daarnaast ook een belangrijke 
functie moet vervullen in het contact tussen de gemeenten en de parti-
culiere sector.  
Daarom willen de gezamenlijke gemeenten ook de financiële rand-
voorwaarden scheppen voor het duurzaam vruchtbaar functioneren 
van het gebiedsplatform in de vorm van een boekjaarsubsidie van € 
40.000. (Dit bedrag is opgebouwd uit de € 32.000 die reeds is aange-
vraagd en die bedoeld is voor het bekostigen van het secretariaat, pre-
sentiegelden en het organiseren van themabijeenkomsten. Daarnaast is 
nog een extra bedrag van € 8.000 opgevoerd, dat is bedoeld om te zor-
gen voor een goede terugkoppeling met de achterban. Daarbij wordt 
gedacht aan het onderhouden van een interactieve website, waarop 
burgers hun commentaar en wensen over de gang van zaken in het 
landelijk gebied kwijt kunnen, maar waar ze ook antwoord krijgen en 
een publieksactie in de lokale pers.)  
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