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Samenvatting
De voorliggende studie is een onderzoek naar het landschap rondom het dijktraject Krimpen aan den
IJssel – Gouderak. Dit studiegebied omvat het noordelijk deel van de Krimpenerwaard, het zuidelijk deel
van de Zuidplaspolder en het noordelijk deel van Krimpen aan den IJssel. De grotere landschappelijk
eenheden zijn in beeld gebracht, waarna in detail is gekeken uit welke elementen deze eenheden
bestaan.
Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op een bureaustudie in combinatie met een veldonderzoek.
Tijdens het gesprek hebben er diverse afstemmingen plaatsgevonden met de andere studies,
gebiedskenners, projectteam opdrachtgever.
Het resultaat is een beschrijving van een gebied in woord en beeld. Per thema zijn overzichtskaarten
gemaakt. Bepaalde principes welke betrekking hebben op het ontstaan en functioneren van het gebied
zijn uitgewerkt in principetekeningen en profielen. Foto’s vanuit o.a. het veldbezoek verduidelijken de
betreffende teksten. De conclusies bestaan uit de volgende kernkwaliteiten welke in woord en beeld zijn
weergegeven.
Kernkwaliteiten:
1.
De verschijningsvorm van een benedenrivier (getijdenrivier);
2.
Divers leven aan de dijk: Wonen, werken, recreëren;
3.
Grootschalige bedrijvigheid op zellingen langs de Hollandsche IJssel, kleinschalige bedrijvigheid
in het dijklint;
4.
De continuïteit van de dijk;
5.
De intimiteit van de dorpen op/aan de dijk;
6.
Leesbaarheid en functionaliteit veenweidelandschap en het watersysteem;
7.
Intensief gebruik van het Dijklint en openheid, leegte en weidsheid van het Veenweidegebied;
8.
Beeldbepalende ensembles/ elementen;
9.
Oriëntatiepunten
10.
Privaat groen aan en op de dijk

Aandachtspunten:
1.
Aantasting karakteristieke elementen van het veenweidegebied (bv. Tiendwegen) tbv nieuwe
infrastructuur;
2.
Vormgeving dijk/weg in dorpskern;
3.
Vormgeving dijk passend bij kenmerken beneden rivier;
4.
Vergezichten behouden/versterken
Kansen:
1.
Versterken leefbaarheid van de dijk t.b.v. de beleving en verblijfskwaliteit;
2.
Verbeteren van inrichting pleisterplaatsen aan de dijk, verbindingen maken met blokboezems
en t.b.v. recreatief potentieel;
3.
Herkenbaarheid watersysteem vergroten (bijv. gemalen, kaders, blokboezem, vlieten) t.b.v.
recreatief potentieel;
4.
Beeldkwaliteitsplan voor de ‘’voortuinen’’ op het binnentalud;
5.
Dijk en zellingen (recreatief) toegankelijk maken vanaf het water;
6.
Dijkzone toekomstig bestendig maken i.r.t. de autonome bodemdaling
Deze studie geeft samen met de andere studies inzicht in de huidige situatie en dient als basis voor
de beoordeling van de mogelijke alternatieven voor de dijkversterking. In deze studies is de reeds
beschikbare, relevante kennis en informatie binnen het studiegebied verzameld, beschreven en in
kaart gebracht.

Als tegenhanger hiervan zijn ook de nonkwaliteiten beschreven. Dit zijn reeds aanwezige factoren welke
een negatieve invloed hebben op de landschappelijke beleving en/of het functioneren van het gebied.
Nonkwaliteiten:
1.
Druk op de leefbaarheid op en aan de dijk
2.
Herkenbaarheid en continuïteit van de dijk staat onder druk
3.
Lage kwaliteit pleisterplekken
4.
Storende elementen in het veenweidelandschap
Op basis van de inventarisatie, de kernkwaliteiten en de non-kwaliteiten zijn er de volgende kansen en
aandachtspunten vanuit landschap voor het ontwerp en de daarbij horende inpassingsvisie gedestilleerd:
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1 Inleiding
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in 2015 gestart met de verkenningsfase
van het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Aanleiding voor dit project is het feit dat de
dijken langs de Hollandsche IJssel aan de zijde van de Krimpenerwaard op grote delen niet voldoen aan
de huidige en nieuwe eisen voor waterveiligheid die we in Nederland hanteren. Daarom zijn maatregelen
nodig om het gebied beter te beschermen tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel.
Doel van de verkenningsfase van het KIJK-project is het ontwikkelen van mogelijke alternatieven voor
de benodigde dijkversterking en het selecteren van kansrijke oplossingsrichtingen. Uiteindelijk moet dit
leiden tot een Voorkeursalternatief dat in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt en geoptimaliseerd
gaat worden. Dit geoptimaliseerde plan wordt verwerkt in een Projectplan Waterwet, dat de basis vormt
voor de bestuurlijke besluitvorming over de dijkversterking. Na vaststelling van het definitieve plan volgt
de realisatiefase. Deze realisatiefase is voorzien voor de periode 2021-2025/2026.
Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke effecten op het milieu en de
omgeving worden beschouwd. Hiervoor is het doorlopen van een m.e.r. (beoordelings)-procedure
wettelijk verplicht. Formeel gezien wordt het MER-rapport opgesteld ter onderbouwing van het besluit
over het projectplan Waterwet. Bij het KIJK-project is er echter voor gekozen om de m.e.r.-procedure
in twee fases te doorlopen. Het eerste deel van het MER wordt reeds opgesteld in de verkenningsfase
en dient ter onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief. Het tweede deel van het MER
volgt dan in de planuitwerkingsfase. Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en als basis voor
de beoordeling van de mogelijke alternatieven voor de dijkversterking, worden in de verkenningsfase
voor diverse milieuaspecten bureau-onderzoeken uitgevoerd (onderzoek fase 1). In deze bureaustudies
wordt de reeds beschikbare, relevante kennis en informatie binnen het studiegebied verzameld,
beschreven en in kaart gebracht. als vervolg op de bureau-onderzoeken zijn nog enkele aanvullende
veldonderzoeken gedaan (onderzoek fase 2).

Op basis van de inventarisatie wordt een landschappelijke waardebepaling gemaakt; welke
landschappelijk elementen, structuren en patronen zijn kenmerkend en waardevol in dit gebied, de
kernkwaliteiten. Maar ook; welke landschappelijke elementen, structuren en patronen dragen niet bij
aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, de non-kwaliteiten.
Deze inventarisatie, de kernkwaliteiten en de non-kwaliteiten zijn input voor het ontwerpend onderzoek
naar alternatieven voor de versterking van de dijktrajecten en zijn input voor het bepalen van
beoordelingscriteria van de MER.
De inventarisatie en de waardebepaling is op basis van een landschappelijke analyse en experts
judgement opgesteld (o.a. middels een veldonderzoek). Daarnaast is er gebruik gemaakt van reeds
opgestelde documenten over ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
•

•

Het Gebiedsprofiel van Krimpenerwaard:   Dit document geeft een globaal overzicht van de
landschappelijke waarden, waarmee bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden. Het
gebiedsprofiel is een regionale uitwerking van de provinciale kwaliteitskaart uit de Visie Ruimte en
Mobiliteit.
Het Beeldkwaliteitsplan van de Hollandsche IJssel. Dit document bevat richtinggevende principes op
het gebied van ruimtelijke kwaliteit voor het gebied rondom de IJssel. Dit document is opgesteld in
kader van het project Schoner mooier Hollandsche IJssel (zie kader)

Analyses en richtinggevende principes hieruit zijn benut bij de inventarisatie en het bepalen van de
kernkwaliteiten.

De onderwerpen waarvoor bureau-onderzoeken worden uitgevoerd, zijn:
•
•
•
•
•

Water
Bodem
Natuur
Landschap
Cultuurhistorie

•
•
•
•
•

Archeologie
Woon- en leefomgeving
Verkeer
Kabels en leidingen
Niet gesprongen explosieven

In voorliggende rapportage zijn de resultaten en bevindingen van de Bureaustudie en veldonderzoek
Landschap.
Deze studie landschap bestaat uit een inventarisatie en een waardebepaling van het landschap.
In de inventarisatie worden de -zichtbare- landschappelijke elementen, structuren en patronen
beschreven. Waar relevant wordt aan de hand van de cultuurhistorie en gebruik het huidige landschap
‘verklaard’. Voor een uitgebreide ontstaansgeschiedenis en beschrijvingen van historisch-geografische
elementen / structuren verwijzen wij naar de Bureaustudie Cultuurhistorie. Voor een uitgebreide
beschrijving van het watersysteem, functioneren hiervan en betreffende beleid verwijzen wij naar de
Bureaustudie Water.
juli 2017
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Schoner mooier Hollandscher IJssel
In de jaren 80 van de vorige eeuw bleek de bodem van de Zellingwijk in Gouderak ernstig vervuild. Na
een inventarisatie van de 20 kilometer lange rivier, gelegen tussen Capelle aan den IJssel en Gouda, nam
één van de gemeenten het initiatief om het probleem op te pakken. Onder regie van de provincie ZuidHolland zijn destijds 13 overheidspartijen aan de slag gegaan. In 1999 werden de afspraken vastgelegd
voor een unieke samenwerking. Het doel was het saneren en herinrichten van meer dan 40 zellingen
(rivierbodem aan de dijk waar zich slib afzet) en vervuilde oevers, het schoonmaken van de waterbodem
en het opheffen van de vervuilde bronnen langs de Hollandsche IJssel. Onder het motto “Schoner Mooier
Hollandscher IJssel” is een integrale aanpak in gang gezet. Niet alleen saneren, maar ook een duidelijke
visie op ruimtelijke ontwikkeling en op de waarde van wonen, werken, natuur en recreatie. Dit heeft
geresulteerd in de volgende documenten:
•
Structuurschets Hollandsche IJssel (1994);
•
Beeldkwaliteitplan Hollandsche IJssel (1998);
•
Oeverplan Hollandsche IJssel (1998);
•
Voorbeeldbestemmingsplan Hollandsche IJsseloevers (2001);
•
Uitvoeringscontract Hollandsche IJssel (2006).
Beeldkwaliteitplan Hollandsche IJssel (1998)
Het Beeldkwaliteitplan Hollandsche IJssel is bedoeld om te dienen als uitgangspunt bij het opstellen van
randvoorwaarden voor inrichtingen, bouwplannen en verkavelingsplannen. In het plan wordt beschreven
welke zaken het Hollandsche IJssel-gebied identiteit en charme geven en worden aanbevelingen gedaan
om ervoor te zorgen dat deze kenmerken behouden, versterkt of op een bijzondere manier ontwikkeld
worden.

Oevers
•
de oevers zijn buiten de dorpskernen zoveel mogelijk „zacht‟ (glooiende, groene oevers);
•
damwanden buiten de kernen die niet noodzakelijk zijn, worden verwijderd;
•
buiten de kernen worden voorwaarden geschapen voor natuurontwikkeling;
•
de oevers worden voorzien van kleinere besloten plekken voor recreanten
Bebouwing
•
bebouwing staat buiten de kernen in het binnendijkse gebied altijd laag achter de dijk;
•
woningen op de zellingen worden zoveel mogelijk gebouwd als complexen;
•
privé-buitenruimte wordt intern opgelost of vormt onderdeel van de architectuur;
•
bij een privé-tuin aan het water staat het huis minimaal 20 meter van het water;
•
parkeergarages zijn aan de dijk altijd half verdiept;
•
parkeren van vrachtwagens op eigen terrein oplossen;
•
geen vestiging van grotere bedrijven in het landelijk gebied achter de dijk
Openbare ruimte
•
natuurontwikkeling op de zellingen moet voldoen aan de karakteristiek van een zoetwatergetijrivier;
•
de aanleg van verblijfsrecreatie mag de openbaarheid van de oevers niet in de weg staan;
•
de natuurontwikkeling op de zellingen vindt plaats binnen een „man-made‟ karakter

Het beeldkwaliteitplan bestaat uit een deel A en een deel B. In deel A wordt een beschrijving gegeven
van de krachten die vanuit de regio op de Hollandsche IJssel inwerken. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen het gebied aan weerszijden van de rivier. Voor de „Krimpenerwaardkant‟ worden vooral
de „groene kwaliteiten‟ belicht. Deel B heeft de vorm van een actieplan voor de Hollandsche IJssel. Er
worden deelprojecten uitgelicht en voor de concrete opgaven die daar mee samenhangen wordt een
set met specifieke spelregels geschreven. De als essentieel en als belangrijk aangemerkte spelregels
worden hier genoemd:
Dijken
•
•
•
•
•
•
•
•
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de dijk heeft altijd een hoogteverschil met de aangrenzende gebieden;
achter het boerderijenlint in de Krimpenerwaard wordt een fietspad gerealiseerd;
de dijken worden geschikt gemaakt voor niet meer dan bestemmingsverkeer;
er wordt geen straatmeubilair aan de kant van de dijk gezet;
de dijk kent twee bestratingstypen: klinkers in de dorpscentra en asfalt daarbuiten;
nastreven van uniformiteit in straatmeubilair;
verlichting wordt aan de landzijde van de dijk geplaatst;
maken van een specifiek industrieel ontwerp voor veiligheidsconstructies in de bochten van
wegen

juli 2017

1.1 Plangebied en Studiegebied
Het plangebied voor KIJK omvat;
•
De dijktrajecten in de scope met kruin, talud en teen;
•
100 m. aan beide kanten vanaf de kruin van de dijk. De oplossingsrichtingen voor de dijk en
ook een eventuele verlegging van kabels en leidingen vallen binnen deze zone;
•
Daarnaast is er sprake van een (groter) onderzoeksgebied voor mogelijke tijdelijke vervanging
van de verkeersfunctie. Hiervoor wordt gekeken naar het gebied achter de dijk en de bewoning
tot en met de tiendwegen;
Het studiegebied voor het aspect landschap heeft een bredere scope dan alleen de zone langs de
dijktrajecten zelf of de bovenstaande begrenzing die is vastgesteld voor het ‘plangebied’ voor KIJK. Voor
de studie landschap wordt als studiegebied het gehele dijktraject tussen Krimpen aan den IJssel en
Gouda inclusief de Hollandsche IJssel en de dijk aan de overzijde beschouwd. Tevens wordt een groter
gebied van de Krimpenerwaard beschouwd. De opgave voor de dijktrajecten en eventueel de opgaven
in de Krimpenerwaard zijn immers onderdeel van een bredere landschappelijk context.
Daarmee is er zowel aandacht voor de dijkzone waar de feitelijke dijkversterking plaatsvindt, maar ook
voor het aangrenzende veenweidegebied waar mogelijk ook ingrepen plaatsvinden en de ervaring van
de Hollandsche IJssel en de overzijde.

opgave
dijkversterking =
veldonderzoek

studiegebied
studie landschap

opgave
dijkversterking =
veldonderzoek

grens plangebied
studies

N

schaal 1:+/-40.000

0
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1.2 M.e.r. en reikwijdte en detailniveau
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke effecten op het milieu en de
omgeving worden beschouwd. Voor project KIJK wordt een m.e.r.-procedure gevolgd. De kern van de
m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van milieueffecten, waarbij het verschil tussen de huidige en
toekomstige milieusituatie (kansrijke alternatieven) inzichtelijk wordt gemaakt.
Het MER-rapport wordt, formeel gezien, opgesteld ter onderbouwing bij het - aan het eind van de
planuitwerkingsfase - te nemen besluit over het projectplan Waterwet. Omdat het in de verkenningsfase
te nemen besluit over het voorkeursalternatief ook een zorgvuldige afweging vereist, wordt het MER voor
het project KIJK echter in twee delen samengesteld. Het eerste deel van het MER, dat wordt opgesteld in
de verkenningsfase, vormt de ondersteuning van de medio 2018 te nemen beslissing voor het uitwerken
van het voorkeursalternatief. Het tweede deel van het MER, op te stellen in de planuitwerkingsfase,
vormt de ondersteuning van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het te nemen besluit over de
dijkversterking. De bureaustudies vormen een bouwsteen voor het eerste deel van het MER.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau en advies Commissie m.e.r.
In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (KIJK) opgesteld en in procedure gebracht. De commissie m.e.r.
heeft in dit kader een advies uitgebracht over de essentiële informatie die benodigd is voor het op te
stellen MER. Een aantal aspecten uit de NRD en uit het advies van de comissie m.e.r. heeft betrekking
op landschappelijke aspecten. De Studie Landschap vormt een aanzet om deze aspecten integraal en
onderbouwd uit te kunnen werken.
Hieronder is vanuit de NRD de reikwijdte van het MER voor landschap (en cultuurhistorie) aangegeven.
Vervolgens zijn de belangrijkste tekstpassages uit het advies van de Commissie m.e.r. overgenomen of
samengevat die in dit kader relevant zijn.
H2, pagina 4
Ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie van het studiegebied. Om het landschap en de
cultuurhistorie werkelijk ‘onder de knie’ te krijgen is een ruimtelijk kwaliteitskader noodzakelijk. Het proces
van het opstellen daarvan kan al veel winst opleveren en ervoor zorgen dat de opgave werkelijk ‘landt’ in
het gebied en geen louter academische en/of technische opgave blijft. In het ruimtelijk kwaliteitskader
probeer je te ontdekken waar het in dit specifieke gebied nu werkelijk om gaat. Zodat er werkelijk grip
ontstaat op de opgave in zijn context. Zaken als ‘de dijk als ontmoetingsplaats’, de spontane recreatie
aan de IJsseloevers en de niet geringe bodemdaling in de Krimpenerwaard dienen hierin te worden
geadresseerd. Geef aan waar kansen en bedreigingen liggen die kunnen worden meegenomen in de
opgave van het project en die van belang zijn bij de beoordeling en keuze voor het voorkeursalternatief.
H3, pagina 7
Landschap, cultuurhistorie en recreatie: voor het gebied leven allerlei ideeën in de samenleving, ideeën
voor versterking van het kwetsbare landschap dat in eeuwen met telkens nieuwe generaties van
handelingen (en overstromingen) is geworden tot wat het nu is. De Commissie adviseert in het MER in
te gaan op vragen zoals: wat betekent dit voor de opgave? Waar zit de kern van de kwaliteit die de dijk
9
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en omgeving vertegenwoordigen? Waar hecht je aan openheid, waar aan beslotenheid? Waar zitten
de te bewaren formidabele zichten en waar kan wellicht worden verdicht? Hoe sterk leeft nu werkelijk
de behoefte om ‘de dijk terug te geven aan de mensen’, als dit betekent dat het gemotoriseerd verkeer
anders zal moeten worden afgewikkeld dan nu het geval is? Of betekent dit veel meer een toevoeging
van een enkele recreatieplek hier en daar? Daarnaast blijkt dat het gebied een aantal forse ruimtelijke
vraagstukken kent buiten de dijkversterking om. Het werkelijk onderzoeken hiervan hand in hand met
het rekenen en tekenen eraan kan relevante nieuwe inzichten opleveren die voor het meekoppelen een
enorme ‘drive’ voor het project kunnen betekenen.
H4.2 Landschap en cultuurhistorie
Beschrijf voor het studiegebied de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijk
en de directe omgeving.
Besteed aandacht aan de drie facetten van cultuurhistorie:
• archeologie (inclusief relatief recente archeologische resten zoals eventueel nog aanwezige
ondergrondse resten van de historische ruïnes en van verdwenen dorps- en industriële bebouwing);
• gebouwd erfgoed (zoals resterende historische dorps- en industriële bebouwing);
• landschappelijke elementen.
Beschrijf hoe deze waarden door het voornemen zullen worden beïnvloed.
Bij ingrepen die naar hun aard en schaal grote en onomkeerbare effecten hebben op hun omgeving, is
het van belang de negatieve effecten op bestaande landschappelijke waarden los te beschouwen van
eventuele positieve effecten van het voornemen. Dit omdat anders uit de dan resulterende neutrale of
licht negatieve score in de effectbeoordeling ten onrechte de indruk kan ontstaan, dat er geen effecten
zijn.
Maak de effecten (positief, negatief) inzichtelijk aan de hand van visualisaties. Voer de visualisaties bij
voorkeur uit in de vorm van vergelijkingen tussen ‘nu’ en ‘straks’ vanaf steeds dezelfde gezichtspunten.
Advies Comissie m.e.r. bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Systeembeschrijving
Functie van de dijk in het studiegebied:
• Ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie van het studiegebied. Om het landschap en de
cultuurhistorie werkelijk ‘onder de knie’ te krijgen is een ruimtelijk kwaliteitskader noodzakelijk.
Het proces van het opstellen daarvan kan al veel winst opleveren en ervoor zorgen dat de opgave
werkelijk ‘landt’ in het gebied en geen louter academische en/of technische opgave blijft. In het
ruimtelijk kwaliteitskader probeer je te ontdekken waar het in dit specifieke gebied nu werkelijk
om gaat. Zodat er werkelijk grip ontstaat op de opgave in zijn context. Zaken als ‘de dijk als
ontmoetingsplaats’, de spontane recreatie aan de IJsseloevers en de niet geringe bodemdaling in
de Krimpenerwaard dienen hierin te worden geadresseerd. Geef aan waar kansen en bedreigingen
liggen die kunnen worden meegenomen in de opgave van het project en die van belang zijn bij de
beoordeling en keuze voor het voorkeursalternatief.
Alternatieven en keuze voorkeursalternatief (fase 1)
Landschap, cultuurhistorie en recreatie: voor het gebied leven allerlei ideeën in de samenleving,
ideeën voor versterking van het kwetsbare landschap dat in eeuwen met telkens nieuwe generaties van
handelingen (en overstromingen) is geworden tot wat het nu is. De Commissie adviseert in het MER in
te gaan op vragen zoals: wat betekent dit voor de opgave? Waar zit de kern van de kwaliteit die de dijk
en omgeving vertegenwoordigen? Waar hecht je aan openheid, waar aan beslotenheid? Waar zitten
juli 2017

de te bewaren formidabele zichten en waar kan wellicht worden verdicht? Hoe sterk leeft nu werkelijk
de behoefte om ‘de dijk terug te geven aan de mensen’, als dit betekent dat het gemotoriseerd verkeer
anders zal moeten worden afgewikkeld dan nu het geval is? Of betekent dit veel meer een toevoeging
van een enkele recreatieplek hier en daar? Daarnaast blijkt dat het gebied een aantal forse ruimtelijke
vraagstukken kent buiten de dijkversterking om. Het werkelijk onderzoeken hiervan hand in hand met
het rekenen en tekenen eraan kan relevante nieuwe inzichten opleveren die voor het meekoppelen
een enorme ‘drive’ voor het project kunnen betekenen. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen:
landschap en cultuurhistorie. Beschrijf voor het studiegebied de aanwezige landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van de dijk en de directe omgeving.
Besteed aandacht aan de drie facetten van cultuurhistorie:
•
archeologie (inclusief relatief recente archeologische resten zoals eventueel nog aanwezige
ondergrondse resten van de historische ruïnes en van verdwenen dorps- en industriële
bebouwing);
•
gebouwd erfgoed (zoals resterende historische dorps- en industriële bebouwing);
•
landschappelijke elementen.
Beschrijf hoe deze waarden door het voornemen zullen worden beïnvloed.
Bij ingrepen die naar hun aard en schaal grote en onomkeerbare effecten hebben op hun omgeving, is
het van belang de negatieve effecten op bestaande landschappelijke waarden los te beschouwen van
eventuele positieve effecten van het voornemen. Dit omdat anders uit de dan resulterende neutrale of
licht negatieve score in de effectbeoordeling ten onrechte de indruk kan ontstaan, dat er geen effecten
zijn. Maak de effecten (positief, negatief) inzichtelijk aan de hand van visualisaties. Voer de visualisaties
bij voorkeur uit in de vorm van vergelijkingen tussen ‘nu’ en ‘straks’ vanaf steeds dezelfde gezichtspunten.

1.3 Meldingen bewoners
In de afgelopen periode zijn diverse meldingen van bewoners opgehaald. Deze opmerkingen worden
meegenomen richting de keuze voor het VKA en richting de planuitwerking. Onderstaand kaartje geeft
globaal weer op welke relevante thema’s en op welke locaties er meldingen zijn gemaakt.
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport is eerst de context van het landschap beschreven. Hierin wordt beknopt
de ontstaansgeschiedenis toegelicht relevant voor de huidige verschijningsvorm. Tevens wordt het
studiegebied in de huidige stedelijke en landschappelijke context.
In hoofdstuk 3 is het landschap uiteengerafeld en toegelicht op de verschillende elementen, patronen
en structuren. Naast dat er aandacht is voor de dijkzone is ook het veenweidelandschap gelijkwaardig
geïnventariseerd.
Het recreatieve gebruik van het landschap, zowel op en aan de dijkzone als in het veenweidegebied is
apart in hoofdstuk 4 beschreven.
In hoofdstuk 5 zijn relevante ontwikkelingen voor het project en de beoordeling in het MER kort
beschreven.
Op basis van de inventarisatie zijn in hoofdstuk 6 zijn de kernkwaliteiten beschreven en de nonkwaliteiten.
Met de kernkwaliteiten, de non-kwaliteiten en de inventarisatie zijn de eerste showstoppers, kansen en
aandachtspunten voor het ontwerp in hoofdstuk 7 terug te vinden.
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2 Context
2.1 Beknopte historie; landschap en occupatie
De dijk die centraal staat in project KIJK beschermt de Krimpenerwaard tegen overstromingen en
de rivierdynamiek. De Krimpenerwaard wordt omzoomd door Lek en Hollandsche IJssel en bestaat
grotendeels uit veengronden en een dunne kleilaag op veen. Rondom de Hollandsche IJssel vindt men
smalle oeverwallen bestaande uit een strook kleigronden op veen. In de ondergrond zijn de sporen
van de dynamiek van het rivierengebied achtergebleven in de vorm van donken en stroomgordels. Op
sommige plaatsen in de polder is de veenlaag meer dan 10 meter dik. Het veen is voor het grootste deel
niet ontstaan uit veenmosveen, maar uit bos- en zeggeveen. Dit is een veensoort welke minder geschikt
is als brandstof. Hierdoor zijn er in de Krimpenerwaard geen grootschalige verveningen geweest zoals
bijvoorbeeld in de Zuidplaspolder. Het huidige maaiveld in de Zuidplaspolder ligt dan ook gemiddeld
zo’n 5 meter lager dan het maaiveld in de Krimpenerwaard. De boeren waren relatief gezien arm door
de minder voedselrijke landbouwgrond en het ontbreken van verkoopbare turf.
Vanaf de 10e eeuw raakt het gebied bewoond en hadden boeren het recht om hun kavels onbeperkt
naar achteren te verlengen, de vrije opsteek. Dit verklaart de lange percelen in het westelijke deel van
de Krimpenerwaard met lengtes van 2500 tot wel 3500 meter. In de 11e eeuw begonnen de copeontginningen en was het gedaan met de ongelimiteerd opstrekkende percelen. Van daaruit werd
vervolgens de kern van de Krimpenerwaard ontgonnen. Deze ontginningen waren minder diep dan de
ontginningen vanaf de rivier en de ontginningslinten en achterkaden kwamen hier dichter op elkaar
te liggen. Daardoor heeft het middengebied van de Krimpenerwaard een meer kleinschalig karakter
gekregen dan de randen van de Krimpenerwaard. Dit verschil in schaal is nog steeds goed herkenbaar in
het landschap. Tenslotte werd tussen 1250 en ongeveer 1600 de overgangszone tussen het middengebied
en de randen in cultuur gebracht. Als gevolg van ontwateren en ontginningen gevolgd door een langdurig
landbouwkundig gebruik treedt bodemdaling op als gevolg van oxidatie van organisch materiaal in de
veenbodem. Het veen gaat in lucht op en klinkt zo ver in dat het weer in het water ligt. De sterkste daling
in de Krimpenerwaard treedt op tegen de Hollandsche IJssel. Al vanaf de 13e eeuw kon men niet meer
natuurlijk afwateren en ging men over op bemaling.
Cope-ontginning: ontginning van een gebied met een contract, men kreeg toestemming van een landheer
om een bepaald gebied te ontginnen. Zo`n contract heet cope. Dergelijke ontginningsvormen hebben
geleid tot het karakteristieke verkavelingspatroon van o.a. de Krimpenerwaard.
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Langs de Hollandsche IJssel ontstond bebouwing langs de dijk en dorpskernen aan de rivier. Deze bebouwing
bestond uit boerderijen, steenfabrieken, scheepswerven, arbeiderswoningen, directiewoningen, horeca
en winkel. Door de open verbinding met zee en de relatief lage stroomsnelheid is altijd veel goede
klei afgezet. De aanwezigheid van de kleigronden rondom de Hollandsche IJssel waren de basis voor
het ontstaan van het steenovenlandschap langs de rivier vanaf de 13e eeuw. Van de goede kwaliteit
klei werden de bekende gele IJsselwaaltjes gebakken. Gele bakstenen zijn relatief hard vergeleken bij
de rode bakstenen. Er was dan ook een grote vraag naar deze goede kwaliteit bakstenen. In de 17e e
18e eeuw was hier een bloeiende baksteenindustrie en de 19e eeuw ontstond een nog grotere vraag
naar baksteen voor gebouwen, kades, bruggen en wallen met als gevolg een enorme toename van het
aantal steenfabrieken. Deze industrie gebruikt de rivieren als belangrijkste transportas. Het effect op
het landschap was groot; de voorlanden oftewel de zellingen (zie hfst. 3.4 zellingen) werden massaal
afgegraven en de talloze schoorstenen bepaalde het aangezicht van dijkzone tussen Hollandsche IJssel
en Krimpenerwaard. Bij het afgraven liet men wallen staan tussen de kleiwinningen; rikken. Door de jaren
heen zijn deze zellingen grotendeels opgehoogd tot kruinniveau en bieden zij ruimte aan grootschalige
bedrijven in combinatie met o.a. wonen. Voor het ophogen werd deels verontreinigd materiaal gebruikt.

Hoogteligging maaiveld

De bodemopbouw en landgebruik hebben hun sporen na gelaten in het maaiveld. De Krimpenerwaard
is geen vlakke polder en kent vele variaties in hoogte. Een voorbeeld hiervan zijn de hennepakkertjes,
welke zijn opgehoogd ten behoeve van een grotere drooglegging. Hennep werd gekweekt als basis voor
de productie van touw. De stroomgordels zorgen plaatselijk voor een hoger maaiveld door de mindere
inklink dan omliggend maaiveld.

Ontginningsrichting Krimpenerwaard (bron: De Krimpenerwaard - Catharina l. van Groningen 1996)

Moordrecht

N
Gouderak

Daarnaast ontstond door de ligging aan de rivier scheepswerven en andere watergebonden bedrijven
langs de dijken en op de buitendijkse gronden. De baksteenindustrie en later andere industrieën en
scheepsbouwactiviteiten maken gebruik van de rivier als transportas.

Het belang van sterke dijken

Er zijn in de loop ter tijd verscheidene dijkdoorbraken en overstromingen geweest. In de 17e en 18e
eeuw was de IJsseldijk over het algemeen niet heel sterk, door de venige ondergrond en gebrek aan
financiële middelen om deze te verzwaren. Overstromingen versterkten de armoede in de regio nog
meer, maar maakte ook duidelijk dat dijkverzwaring en - verhoging van levensbelang was. De dijken
werden dan ook na elke overstroming of risicovolle situatie weer wat verder opgehoogd en versterkt.

Capelle aan den IJssel

In 1916 vond een grote dijkverhoging plaats, naar aanleiding van de stormvloed in januari van dat jaar,
toen het water vervaarlijk hoog aan de dijken stond. In de bebouwde kom van Ouderkerk en Gouderak
werd de dijk met ongeveer 80 cm verhoogd op andere plekken tot wel 1.5 meter. De bebouwing kon
veelal worden ontzien, door grondkerende muren toe te passen op enige afstand van de voorgevels. In
1952 werd de dijk opnieuw onderhanden genomen, na nieuwe berekeningen aan de eisen waaraan de
dijk diende te voldoen. Vóór de stormvloed is in dat jaar totaal 2.4 km dijk verhoogd.
Op 1 februari 1953, de nacht van de stormvloedramp, wordt ook de Krimpenerwaard bedreigd door
hoge waterstanden. De stormpolder ten westen van Krimpen loopt na het breken van de dijk volledig
onder. Omstreeks half 6 in de ochtend bezwijkt ook de dijk bij Ouderkerk, vlak naast de Gereformeerde
kerk. Het gat van bijna 40 meter lang wordt gedicht met twee sloopschepen die worden afgezonken in
het gat. Een laadschip weet met een lading zand en puin het gat uiteindelijk weer te dichten. Het stuk
dijk dat doorbreekt stond op de planning om binnen een paar maanden versterkt te gaan worden, maar
dat kwam dus te laat. Er ontstaat een metersdiep wiel en de polder Kromme, Geer en Zijde loopt vol.
De Krimpenerwaard komt er uiteindelijk relatief goed vanaf door het snelle dichten van het gat en de
kaden die een verdere inundatie van de Krimpenerwaard voorkomen. Na de stormvloedramp wordt de
Deltacommissie opgericht, waar het Deltaplan uit voortkomt. In 1958 is het eerste deltawerk gereed: de
stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel. Ook word circa 4 km dijk opgehoogd.

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan
den IJssel

Krimpen aan den IJssel
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2.2 Landschappelijke en stedelijke context
Vandaag de dag scheidt de Hollandsche IJssel twee zeer verschillende gebieden;
Krimpenerwaard als veenpolder en de Zuidpolder als diepe droogmakerij. De zone tussen
Rotterdam en Gouda kenmerkt zich door de grootschalige woningbouw, grootschalige
infrastructuur zoals de A16, de metro, diverse doorgaande provinciale wegen en grote
recreatiegebieden met golfbanen. De Krimpenerwaard kent een meer landelijke sfeer,
met (dijk) lintbebouwing, dorpen en veenweidegebied ruimte voor natuur(ontwikkeling)
en cultuurhistorie en kleinschalige infrastructuur.

Gouda

Landschappelijk kenmerkt de zone aan beide zijde van de rivier zich als waard met
bijbehorend verkavelingspatroon. De noordzijde kent meer ‘Randstedelijke’ invloed met
grootschalige woningbouw gebieden en recreatiezones. De ringvaart aan de noordzijde
markeert de overgang naar de 19de -eeuwse droogmakerij.

Moordrecht

Een waard is een geheel door rivieren omgeven stuk land of gebied. Een krimp is een
rivierbocht. Samen geven zij de betekenis van de naamgeving van de Krimpenerwaard.

Gouderak

Fig.

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan
den IJssel

N

Overgangszone tussen waard en droogmakerij

Fig.

schaal 1:+/-40.000

Krimpen aan den IJssel
0
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3 Landschap ontrafeld

Gouda

3.1 De Hollandsche IJssel: benedenrivier in een veenlandschap
De Hollandsche IJssel heeft een totale lengte van 46 kilometer, van IJsselstein naar Krimpen aan den
IJssel. Het studiegebied betreft het deel van de Hollandsche IJssel tussen de stormvloedkering bij
Krimpen en de waaiersluis bij Gouda. De Hollandsche IJssel is een benedenrivier en kenmerkt zich binnen
het studiegebied door de zoetwatergetijden en een kronkelig verloop. Aan weerszijde van de rivier zijn
lintbebouwingen, dorpskernen en bebouwde en onbebouwde zellingen. Het is ook een werkrivier door
de vele beroepsvaart en een verleden met vele scheepswerven en riviergebonden bedrijvigheid zoals
steenfabrieken.
Dit deel van het rivierenlandschap kenmerkt zich door de grote invloed van getijden en de ligging in
het veenlandschap. De waterstanden van de Hollandsche IJssel fluctueren tussen circa -0,4 en +1,2
mNAP, de dagelijkse schommeling bedraagt circa 1,5 meter. De kenmerkende loop is ontstaan doordat
de rivier zijn weg zocht tussen de toenmalige veenkoepels. Dit resulteerde in de beperkte ruimte waar
rivierafzettingen plaatsvonden en zorgde voor de smalle oeverwallen en het kronkelige verloop. Door
dit kronkelige verloop met scherpe bochten van zowel rivier als dijken ontstaan prachtige vergezichten
en panorama’s over het water.
Eeuwenlang bedreigde de rivier omwonenden met overstromingen. Na de watersnoodramp van 1953 is
in het kader van het Deltaplan de stormvloedkering gebouwd. Het karakter van de rivier wordt bepaald
door de steile, grotendeels stenige taluds daar waar de zellingen ontbreken, de zogenaamde schaardijk.
Het water staat altijd tegen de schaardijk aan, uitzondering hierop vormen de buitendijkse gebieden of
voorlanden, de zellingen (zie 3.4).
Op plekken waar aan twee kanten van de IJssel is gebouwd, wordt de rivier ervaren als onderdeel van
de stedelijke ruimte. Op de plekken waar beide oevers van de rivier bebouwd zijn, wordt deze ervaren
als onderdeel van de stedelijke kern. Dit wordt tevens versterkt door het relatief smalle profiel tussen
de insteken.

Zuidplaspolder (-6.00 mNAP)

Moordrecht

Gouderak

Capelle aan den IJssel

Krimpenerwaard (-2.00 mNAP)

Polder Esse, Gansdorp en Blaardorp
(-2.00 mNAP)

Capelle aan den IJssel
Ouderkerk aan den
IJssel

Droneopname ter hoogte van Lageweg (Youtube - JP Kalkman)

N

schaal 1:+/-40.000

Krimpen aan den IJssel
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3.2 Rivierdijken Hollandsche IJssel;
De dijken langs de Hollandsche IJssel zijn relatief hoog met steile taluds en veel bochten. Deze
landschappelijke kenmerken zijn waardevol en geven de dijk een eigen karakter. Tevens dragen deze
bij aan de beleving van de dijk en het omliggende landschap. De dijken vormen de continue elementen
tussen de rivier, zellingen en binnendijks gebied. De ligging van de betreffende dijk is sinds de aanleg
nagenoeg hetzelfde gebleven, uitgezonderd de plaatselijke verleggingen als gevolg van dijkdoorbraken
en het ontstaan van wielen. Bebouwing staat zowel binnen- als buitendijks. Tussen de Hollandsche IJssel
en de Krimpenerwaard is de bebouwing aaneengesloten en vormt het een dijklint. Aan de overzijde is
de dijkbebouwing minder dicht en is de dijk het primaire element. De binnendijkse bebouwing staat
over het algemeen onderaan de dijk. Buitendijks staat de bebouwing grotendeels op de opgehoogde
zellingen en ongeveer op kruinhoogte.

Zicht vanaf dijk  haaks op verkavelingsrichting van Polder de Nesse

Schaardijk ten noorden van Heuvelman Hout
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Gouda

Door eerdere dijkversterkingen en de beperkte ruimte tussen dijkteen en bebouwing staan op
verschillende locaties de bebouwingen dicht tegen of deels in de dijk (vervlochten met dijk). De dijk
heeft een smalle kruin met daarop een gecombineerde autoweg/fietspad en steile taluds. De weg is dan
ook ingericht als erftoegangsweg en niet als gebiedsontsluitingsweg (zie ook bureaustudie Verkeer). De
opritten vanaf de erven naar de dijkkruin zijn nu steil en komen schuin aan op de kruin. Waarschijnlijk
waren de oorspronkelijk opritten haaks op de weg en is na ophoging van de dijk in combinatie met het
ruimtegebrek een schuine aansluiting functioneler gebleken qua hellingshoek.
Moordrecht

Buiten de bebouwde kom kent de dijk aan de rivierzijde een stenige bekleding ten behoeve van
bescherming tegen de constante golfslag door wind en scheepvaart en door getijdenwerking. De
bovenzijde van de taluds en de wegbermen zijn bekleed met een grasmat. Op de smalle oeverzones
tussen dijk en rivier zijn vele rietkragen te vinden. Aan de binnenzijde kent de dijk grotendeels een
groen grastalud. Bij een groot aantal binnendijks gelegen woningen maakt het dijktalud onderdeel van
de voortuin. De inrichting is dan ook per huis verschillend en naar eigen voorkeur ingericht.
De weg op de kruin van de dijk is opgebouwd uit asfalt met enkele drempels, in de dorpen Ouderkerk
en Gouderak wordt gebruik gemaakt van klinkers. De kruinen onderscheiden zich door het gebruik van
gebakken klinkers in Ouderkerk aan den IJssel en beton klinkers in Gouderak. Op de dijk staan aan de
Krimpenerwaardzijde verlichtingsarmaturen. Tussen de aansluiting van de Schaapjeszijde en Gouderak
is de verlichting gecombineerd door elektriciteitsmasten van hout.
Door de hoogte van de dijken langs de Hollandsche IJssel zijn vergezichten mogelijk over zowel het
achtergelegen landschap als het water. De dijk langs de Krimpenerwaard vormt in combinatie met
de dichte en aaneengesloten lintbebouwing een ruimtelijke begrenzing tussen Hollandsche IJssel en
zellingen en de Krimpenerwaard.

Gouderak

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan
den IJssel

N
Krimpen aan den IJssel
Voorbeeld van woning deels in dijktalud ingepast

schaal 1:+/-40.000
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3.3 Dorpen en lintbebouwing

Gouda

Men ging wonen op de stabiele plekken in het landschap; de oeverwallen langs de rivieren. Deze gronden
zijn vrijwel niet gevoelig voor inklink als gevolg van de ontwatering.
Dit is nu nog steeds zichtbaar door
Dijklint
de hogere ligging van de meeste woningen ten opzichte van de agrarische gronden.
Veenlint/Tiendweglint

Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel
De historische kernen van de dorpen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak liggen aan de Hollandsche
IJssel. Het centrum ligt dan ook op of vlak achter de dijk. De dorpen zijn ontstaan als een verdikking
van het dijklint rond de kerk. Binnen deze dorpen ervaar je op de dijk de rivier nauwelijks, de dorpen
hebben geen uitgesproken rivierfront. Bij de pont in Gouderak ontstaat wel een kleine stedelijke ruimte
aan het water. Ook bij Ouderkerk aan den IJssel is bij de pont middels loopbruggen langs het water
ruimte om de IJssel te ervaren. De bebouwing staat direct aan de dijk. Door de hoogteverschillen (door
o.a. dijkversterkingen) ten opzichte van de bebouwing is de dijk nog licht te herkennen. Het karakter is
met name stenig, met nauwelijks beplanting. Bij Gouderak is nog wel een korte groene zone tussen de
bebouwing en de dijk. De dorpswegen haaks op de dijk maken de dijk wel herkenbaar door de helling.
Grotendeels grenzen de achtertuinen met een harde kade aan de rivier.
De latere uitbreidingen van deze twee dorpen zijn ingepast in de veenweidestructuur. Binnen de
uitbreiding is het veenweidegebied niet altijd direct te ervaren, maar altijd dichtbij.

Moordrecht

Gouderak

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan den
IJssel

N

Legenda
Dorpen/ Dorpsbebouwing/stad
Dijklint
Veenlint/Tiendweglint
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Ouderkerk aan den IJssel

Keermuren rond Hervormde kerk Ouderkerk aan den IJssel

Zuidelijke entre Gouderak

Gouderak - ter hoogte van pontverbinding met Moordrecht
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Krimpen aan den IJssel
Het dijktraject bij Krimpen aan den IJssel kent een dichte dorpsbebouwing, maar de dijk en de rivier zijn
nog wel te ervaren. Tussen IJsseldijk 180-133 is er buitendijks dichte woningbouw op dijkniveau of iets
hoger met af en toe een doorkijk naar de rivier. Binnendijks liggen de woningen aan de voet van de dijk,
waarbij het talud van de dijk vaak bij de tuin van de woning is betrokken, of zelfs helemaal afgeschermd
wordt met een haag.
Van IJsseldijk 133-113 is er met name binnendijkse dijklintbebouwing aan de voet van de dijk en liggen
enkele woningen buitendijks.
Krimpen aan den IJssel heeft zich grootschalig uitgebreid vanaf de jaren 50 in de polder. Hier lijkt de
rivier en het veenweidelandschap ver weg.

Fig.
Krimpen
aan den IJssel buitendijkse woningbouw buitendijks en binnendijks (foto Bing Maps)

Fig. wordt bij tuin betrokken - Krimpen aan den IJssel (1)
Dijk

Dorpsdijklint Krimpen aan den IJssel (foto Bing Maps)

Krimpen
Fig.
aan den IJssel buitendijkse woningbouw buitendijks en binnendijks (foto Bing Maps)
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Fig. wordt bij tuin betrokken - Krimpen aan den IJssel (2)
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Dijklint
Tussen de dorpen ligt er vrijwel een aaneengesloten dijklint met bebouwing met een diverse
architectuur en vormgeving, dichtheid en ouderdom, waarbij van oudsher de bebouwing grotendeels
op de oeverwallen ligt. Binnendijks ligt de bebouwing meestal aan de dijkvoet en op sommige plekken
in de dijk. Incidenteel ligt de bebouwing op dijkniveau. Ook staat regelmatig aan de kant van de
rivier bebouwing op dijkniveau. Het dijklint kenmerkt zich door een mix van agrarische bebouwing,
burgerwoningen en bedrijven. Bijna elk erf kent een individuele oprit naar de dijk waarbij de bebouwing
op de dijk is georiënteerd. Het aaneengesloten dijklint heeft een gelaagde en fijnmazige overgang
naar het veenweidegebied waarbij tussen de bebouwing door met regelmaat lange zichtlijnen op het
veenweidegebied zijn.
Tiendweglint- en veenlintbebouwing
Het studiegebied kent bebouwing langs de tiendweg bij Gouderak en de veenlinten bij Achterbroek
en Oudeland. De tiendweglint bij Ouderkerk kent een onbeplante kade met aan weerszijde water.
Grotendeels liggen er agrarische bedrijven op enige afstand van elkaar. De veenlinten kennen aan
weerszijde bebouwing en zijn redelijk dichtbebouwd. Kenmerkend is het sterke contrast tussen de
dicht bebouwde linten en de onbebouwde polderwegen / open polder.

Veenlint Achterbroek (foto Bing Maps)

Diversiteit bebouwing dijklint (foto Bing Maps)
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Tiendweglint
Gouderak - ter
Oudeland
hoogte van
(foto
pontverbinding
Bing Maps) met Moordrecht
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3.4 Zellingen
Het gedeelte van de rivierbodem aan de voet van de dijk wat onder invloed van getijdewerking droog
valt is een zelling. De zellingen werden en worden gevormd door de slibafzetting (zand en slik) in een
getijdengebied. Als gevolg van de rivierdynamiek (golfslag, stroming en getijden) waren de zellingen
grotendeels onbegroeid. Het woord ‘zelling’ wordt alleen bij de Hollandsche IJssel gebruikt.

bedrijvigheid

bedrijvigheid
groenvoorziening
wonen

wonen + bedrijvigheid
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groenvoorziening
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Veel zellingen zijn de afgelopen eeuwen gebruikt als kleiwingebied. De onderlinge scheiding tussen
zellingen werd gemarkeerd door rikken. Rikken zijn de walletjes van oude kleigrond die ontstonden door
een strook grond van 3 – 4 meter breed te sparen tijdens de ontkleiing. De functie van een rik was als
erfscheiding en bedding voor de nieuwe afzet van klei. In het studie gebied zijn er geen oorspronkelijke
rikken meer aanwezig als gevolg van ophogen en herbestemmen van de voorlanden. Enkel op een aantal
plekken verwijst de verkavelingsrichting en kadastrale situatie naar het verleden van kleiwinning en
rikken.
Nadat de kleiwinning stopte zijn de gebieden (deels met verontreinigd materiaal) opgehoogd en
in gebruik genomen als bedrijventerreinen. De meeste zellingen zijn gesaneerd (zie bureaustudie
Bodem). De zellingen zijn opnieuw ingericht als bedrijventerrein, woningbouwlocatie, groen, sport,
natuur of recreatie. De opgehoogde zellingen vor¬men relatief autonome plekken met een eigen
karakter en contraste¬ren met het doorgaande dijklint. De zellingen met bedrijvigheid zijn soms net
kleine ‘’industriegebieden’’ met grote loodsen, hekwerken, parkeergelegenheden en reclame-uitingen.
Zellingen met woningbouw hebben meestal niet specifieke karakteristieke architectuur, het zijn villa’s,
woningbouwcomplexen en rijtjeswoningen die ook elders in het land vaak gezien worden. Op twee
locaties is een meer natuurlijke inrichting van de zellingen te vinden. Deze hebben een recreateve
waarde en zijn toegankelijk. De bebouwde zellingen met woningen en werkgebieden versterken het
karakter van de IJssel als ‘woon- en werkrivier’.
Op en rond de zellingen is industrieel erfgoed te vinden. Een mooi voorbeeld is de kraanbaan ten noorden
van Heuvelman Hout. Hier is het erfgoed gecombineerd met een rustplaats en tevens beter toegankelijk
gemaakt voor recreanten.

Dijklint en (opgehoogde) zelling met woningbouw (Bron Google Streetview)

25

KIJK

Natuurlijk ingerichte zelling (deels opgehoogd) (Bron Google Streetview)

Dijklint en (opgehoogde) zelling met bedrijven (Bron Google Streetview)

Voorbeeld van industrieel erfgoed: de kraanbaan. Op de achtergrond de moderne loswal van Heuvelman Hout.
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Gouda

3.5 Wielen
In het studiegebied zijn drie wielen langs de IJsseldijk te vinden; ter hoogte van het Reinier blokgemaal
bij Krimpen aan den IJssel, te hoogten van Kattendijk 140 en ten noordoosten van Gouderak. De wielen
markeren de locaties waar ooit de dijk is doorgebroken en het water een diep gat sloeg. Doordat het
destijds haast onmogelijk was om deze diepe putten te dempen en te zorgen voor een stabiele basis
voor de dijk, werd het weggeslagen stuk dijk vervangen voor een nieuw tracé. Dit verklaart de bochten
in de dijk ter hoogte van de wielen.

Moordrecht
Wiel bij gemaal Reinier Blok
Dit wiel is verbonden met het watersysteem middels watergangen en gemaal Johan Veurink. Daarmee
is het onderdeel geworden van het watersysteem. De oevers zijn deels ingericht als achtertuin van de
lintbebouwing en deels als openbare ruimte. Het wiel heeft geen visuele relatie meer met de dijk en
rivier. Enkel de scherpe bocht suggereert dat hier een dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden in een ver
verleden.

Gouderak

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan
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Wiel bij gemaal Reinier Blok

Krimpen aan den IJssel
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Wiel ter hoogte Kattendijk 140
Het wiel kenmerkt zich door de duidelijke relatie met de dijk. De dijk loopt strak om het wiel heen. Alle
oevers zijn begroeid met opgaand groen, behalve de oever aan de dijk. Hierdoor heeft de passant een
vrij zicht over het wiel en benadrukt het groen de contour en schaal. Aan de polderzijde is het wiel
verbonden met de poldersloten.

Wiel ter hoogte Kattendijk 140 met groene omkadering van opgaand groen

27

KIJK

Wiel ten noorden van Gouderak
Ook dit wiel heeft nog de sterke relatie met de dijk. De omringende bebouwingen liggen relatief dicht
tegen het wiel en er is een vrij zicht over wiel. Door de meer gegroepeerde groenstructuur zijn er diverse
doorzichten richting erven, polder en woonwijken.

Wiel ten noorden van Gouderak met bebouwing dicht tegen wiel en doorzichten op erf, polder en woonwijken
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3.6 Veenweidelandschap (Krimpenerwaard)
De Krimpenerwaard is samen met de Lopikerwaard het grootste aaneengesloten veenweidegebied van
Nederland. De Krimpenerwaard maakt deel uit van het internationaal belangrijke veenweidegebied
Holland-Utrecht en is tevens onderdeel van Nationaal Landschap Groene Hart. Door de kwaliteiten van
het agrarisch cultuurlandschap, verkavelingspatronen, natuurwaarden, lint- en dijkbebouwing, is het
gebied aangemerkt als Belvederègebied en Topgebied behoud cultureel erfgoed. De openheid, rust
en de leegte door de beperkte bebouwing en beperkte ontsluiting zijn belangrijke kenmerken van dit
gebied en zorgen voor een prettige verblijfskwaliteit. Deze relatieve rust maken het tot een geschikt
weidevogelgebied van aanzienlijke omvang.

en ontsloten door vele bruggen over de weteringen. Hierdoor ontstaan de karakteristieke onregelmatige
‘gekartelde’ oevers. De onderverdeling in de weteringen bestaat uit de achter- en tiendweteringen in
het open landschap en de voorweteringen bij de bebouwingslinten langs de rivier. De structuur van het
veenweidegebied eindigt achter de lintbebouwingen met dwarssloten en achterweteringen. Direct naast
de dijk en op de oeverwal is vrijwel geen watersysteem aanwezig. Neerslag infiltreert in het dijktalud,
voortuinen en erven.

Ringvaart van de Zuidplaspolder
Moordrecht

De afgelopen 1000 jaren voerde men een strijd tegen het water en verdiende men geld aan veen, klei
en de agrarische sector. De verkavelingspatronen stammen nog uit de middeleeuwen met lange smalle
kavels, kaden, weteringen, vlieten, -beplante- tiendwegen, en voormalige blokboezems haaks op rivier.
Het landschap functioneert nog steeds dankzij enkele aanpassingen door de jaren heen; bijvoorbeeld
door het aanpassen van het bodemgebruik aan de drooglegging als gevolg van inklink. De afwatering
is geautomatiseerd als gevolg van inklink: sluis  molen  gemaal. De infrastructuren en stedelijke
gebieden zijn uitgebreid en als gevolg van bevolkingsgroei en verandering in behoeften en functies.

Schielandse Hoge Zeedijk West (primaire kering)
Hollandsche IJssel
Kattendijk (primaire kering)

Het waterpeil is dicht bij het maaiveld, wat het grondgebruik beperkt tot voornamelijk agrarisch grasland
bestemd voor veeteelt en percelen met natuurontwikkeling. Het veenweidegebied grenst direct aan de
smalle oeverwal en rivierdijk. De rivierinvloed is hier voornamelijk in de ondergrond waar te nemen; een
kleipakket op veen. De hoogteverschillen tussen oeverwal en polder zijn echter minimaal, maar deze
worden groter door de continue inklink van het veen.

sloten

Middelwetering
wiel
voormalige zelling

Torenvliet
Tiendweg
landscheiding / zijgrens ontginning
Schaapjeszijde (ontsluitingsweg)

Hieronder worden de verschillende aspecten die in dit veenweidegebied terug zijn te vinden toegelicht:

Watersysteem veenweidegebied

Het huidige watersysteem is een primaire structuur in het gebied welke hoofdzakelijk bestaat uit een
patroon van smalle, (variërend van 10 – 40 meter) lange kavels (variërend van 400 – 1200 meter) en
brede watergangen (variërend van 3 – 25 meter) met een drooglegging van 40 tot 60 centimeter onder
maaiveld. De afwatering in de Hollandsche IJssel vanuit de Krimpenerwaard gebeurt door twee gemalen
(Reinier Blok – Krimpen aan den IJssel, gemaal Verdoold - Gouderak).

landscheiding / achtergrens ontginning
Ouderkerkse Landscheiding
achterwetering
Veenwetering

Het veenweidegebied van de Krimpenerwaard heeft nog steeds het kenmerkende ordeningsprincipe
van het middeleeuwse ontginningssysteem; grotendeels rationele verkaveling van slagen hoofdzakelijk
loodrecht op de ontginningsas (oeverwal en dijk van de Hollandsche IJssel). Kaden markeren de
(oorspronkelijke) poldereenheden in het gebied.
Het watersysteem is hierin hiërarchisch en herkenbaar: sloten - weteringen - vlieten - gemaal - Hollandsche
IJssel. Voor de beleving speelt dit lijnenspel en de fijne detaillering een grote rol.
Vaarten en vlieten zijn de bredere hoofwatergangen op polderniveau. Vaarten liggen vooral in het
ontgonnen middengebied en vormden daar de ontginningsassen. Vlieten zijn de brede watergangen met
weinig bruggen en liggen overwegend haaks op de rivier en parallel met de verkaveling. De weteringen
zijn de brede oost-west georiënteerde watergangen, haaks op de verkaveling. De percelen zijn verbonden
juli 2017

Berkenwoudsche Lage Boezem

Tiendweg Oost
Veenweidegebied en onderdelen
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Beknopte beschrijving van ontstaan van veen(landschap)
Het veen werd in de eerste fase gevormd uit afgestorven planten die groeiden in en rondom wateren
en dus in contact stonden via de wortels met het grondwater. Dit noemen we laagveen. Daar bovenop
groeide echter op diverse plaatsen een tweede laag, bestaand uit mosveen, dat enkel van voedselarm
regenwater kon groeien. Dit noemen we hoogveen. Zo ontstonden hier en daar hoge veenkoepels, met
een omvang van meer dan 10.000 hectare. De hoogte was veelal afhankelijk van de ondergrond. Bovenop
een uit zand bestaande bodem kon de veenkoepel een hoogte of dikte bereiken van 3 tot 4 meter. Het
zand deed dienst als fundering van deze dikke veenlaag. (Schoklanddoordeeeuwenheen.nl)

Globale bodemopbouw en kwelstromen binnen studiegebied

Sloot met dam en duiker

Stolwijkervliet richting Gouderak

Weteringen naast Lange Tiendweg
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Blokboezems

Gouda

Om de capaciteit van het watersysteem tijdelijk te vergroten zijn in de lagere delen van de Krimpenerwaard
blokboezems aangelegd. Als het water op de rivier hoog stond, kon er enkele dagen niet worden
geloosd op de rivier en bood de tijdelijke opslag uitkomst. Het overschot aan water vanuit de polder
kon hierin tijdelijk geborgen worden voordat het in de Hollandsche IJssel werd gemalen. De locaties van
deze boezems waren laaggelegen weilanden. Waarschijnlijk zijn de eerste boezems aangelegd toen de
molenbemaling opkwam, zo tussen 1400 en 1500. De ontwikkeling hierna was de splitsing in hoge en
lage boezems, waardoor in twee trappen een grotere hoogte kon worden overbrugd. Dankzij krachtigere
molens en gemalen werden de blokboezems overbodig. De moderne gemalen konden het water in vrijwel
alle omstandigheden direct uitslaan op de rivier. De meeste van deze blokboezems en bijbehorende
sluizen, molens en gemalen zijn na het aanpassen / moderniseren van het watersysteem hun functie
verloren. De omkaderde boezems zijn door verlies van functie en eigendomssituatie dichtgegroeid met
spontane opslag van o.a. wilg, berk en zwarte els. De molens zijn op een paar omgevormde relicten en
ruïnes na niet meer waarneembaar in het landschap. Het oorspronkelijke ensemble van deze historische
waterbergingen is grotendeels nog aanwezig en zichtbaar: kaden, watergangen rondom en open water
en/of opgaand groen. De voormalige blokboezems kennen nu een recreatief medegebruik en herbergen
natuurwaarden.

Moordrecht

Gouderak

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

Ouderkerk aan
den IJssel

Principe werking blokboezems en huidige verschijningsvormen
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Krimpen aan den IJssel
0

juli 2017

+/-1000

+/-2000m

Studie Landschap

30

Veenputten

Door individuele kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik zijn stukken grasland afgegraven. Op
deze locaties zijn veenputten ontstaan in de polder. De meeste van deze veenputten zijn zichtbaar als
plaatselijke verbreding van de sloot en doen ze dienst als drinkplek voor vee.

Kaden

Veel langgerekte kades zijn aangelegd als landscheiding van een ontginningsblok. Deze hogere elementen
vormen ook veelal de ontsluiting door de combinatie met wegen en paden op de kruin van de kade.

Tiendwegen

Tiendwegen kennen hun oorsprong in de periode 1300 tot 1850, dus na de ontginning. De tiendwegen
waren dammen met wegen van enkele kilometers lang in de oude ontginning. In deze situatie hadden
ze ook een waterhuishoudkundige functie, door het ensemble van een lange rechte kade met aan
weerszijde parallel lopende weteringen of poldersloten. De minder venige gronden vlak langs de dijk
hadden namelijk een minder hoge grondwaterstand nodig dan de sterk inklinkende veengronden
verder de polder in. Met deze tiendweg werd en wordt nog steeds het peilverschil gereguleerd tussen
verschillende peilgebieden.
De naamgeving tiendweg kan voortkomen uit de aanwezige beplanting van de dammen met tiendhout
of griendhout. Deze beplanting was noodzakelijk om de draagkracht vergroten door middel van
(oppervlakkige) wortelgroei en daarmee de jaarrond toegankelijkheid te garanderen als ontsluitingsweg.
De beplanting werd beheerd als hakhout. Dit leverde veel gebruikshout en moest voorkomen dat de
bomen te zwaar werden voor de veenbodem. Te zware bomen vallen gemakkelijk om op veenbodem en
zorgen daarmee voor zwaar beschadigde oevers en maaiveld. Een bijkomend voordeel is dat als hakhout
beheerde bomen veel ouder worden dan wanneer men ze vrij laat uitgroeien. Veelal zijn de tiendwegen
beplant met knotwilgen, elzensingels, essen en hakhout. De huidige tiendwegen zijn deels verhard. De
verharding bestaat uit een puinverharding of asfaltverharding ten behoeve van begaanbaarheid door
lokaal landbouwverkeer en recreatieve wandelaars en fietsers. Ook zijn niet alle tiendwegen (meer)
beplant.

Veenput

Kade onder de Lageweg
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Tiendweg in Krimpenerwaard – duidelijk achterstallig beheer aan bomen in/op de oevers
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3.7 Landschappelijk groen, groenelementen
Inleiding groen

Het groen is een belangrijk aspect bij ruimtelijke ontwikkelingen. De specifieke standplaats van de
bomen en struiken hangt direct samen met de aard van het betreffende landschapselement. Het gaat
om percelen (van bossen, bosjes, struwelen), perceelsgrenzen (van houtwallen, houtsingels, heggen)
of losse elementen (vrijstaande bomen, restanten van houtwallen of heggen). In het studiegebied
zijn tal van karakteristieke groenelementen te vinden. De groenelementen zijn te verdelen in drie
groepen van oorsprong: functioneel, symbolisch en esthetisch. Functioneel groen is te vinden in de
vorm van de diverse beheervormen: hakhout, knotbomen, fruitbomen. Symbolisch groen vindt men
voornamelijk rondom oude boerderijen en bepaalde gedenkwaardige locaties: twee bomen voor gevel
(huwelijk), gedenkbomen, heilige bomen. Esthetisch groen of kijkgroen vindt men in tuinen, parken,
begraafplaatsen, openbaar groen.
Het aanwezige groen binnen een plangebied is op perceelsniveau geinventariseerd, vastgelegd en er is
een bepaalde waarde aangekoppeld (onderdeel van het veldonderzoek landschap). Met deze werkwijze
wordt zorgvuldig omgegaan met het aanwezige groen en kan het aspect groen tijdig mee worden
genomen bij het maken van ontwerpkeuzes en besluitvorming.

Toelichting Functioneel groen

In de ontwikkeling van de mens en gebieden is groen van levensbelang. Al vroeg in de geschiedenis van
de mens leerde men de verschillende toepassingsmogelijkheden van groen. Binnen het studiegebied is
dit nog steeds duidelijk zichtbaar en sfeerbepalend in het landschap rond de Hollandsche IJssel en in de
Krimpenerwaard. In de Krimpenerwaard betreft het levend productiehout waarbij regelmatig beheer
wordt toegepast in de vorm van snoei, kap, herplant. Dit beheer zorgt voor een open karakter. Het
functionele groen rond de oeverwallen bestaat uit een ander type groen. Bomen konden en mochten
groter worden en op erven en rond woningen had men behoefte aan andere functies; schaduw op
gebouwen, fruit, erfafscheiding, kijkgroen. De uitstraling van het aanwezige groen maakt het landschap
leesbaar door het onderscheid in soorten en beheervormen op specifieke plekken.
Binnen het studiegebied zijn verschillende groenelementen te vinden. In de groeninventarisatie zijn de
belangrijke elementen in de dijkzone op kaart terug te vinden. Oa:
•
Pestbosjes
•
Opslag blokboezems
•
Geriefhoutbosjes
•
Hakhout tiendwegen
•
Boomgaarden
•
Erfbeplanting (symbolisch, functioneel)
•
Solitair groen
•
Privé groen (tuinen)
•
Oevers
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Pestbosjes

Herkenbaar in het landschap als een met ringsloot omzoomd stukje land begroeid met bomen of struweel.
Meestal gelegen aan rand van weide of perceel. Hier werd in het verleden dood vee begraven wat
bezweken was aan veepest of miltvuur. De bomen en struiken ontstonden doordat er niet gemaaid werd.
De ringsloot voorkomt dat het vee besmet wordt. Bij ruiming of ingrepen dienen veiligheidsmaatregelen
genomen te worden omdat er nog sporen van miltvuurbacterie actief kunnen zijn.

Opslag blokboezems

Binnen de kaden waar voorheen water werd geborgen is een spontane opslag ontstaan door het verlies
van functie en het ontbreken van beheer. Het betreft een gemengde opslag van o.a. wilgen, berk, zwarte
els. Deze bosblokken, grenzend aan de dijkzone, bieden potenties voor recreatie en natuurontwikkeling.
Een aandachtpunt is dat de vrij uitgegroeide bomen beheerd moeten worden, anders worden ze te
zwaar op de veenondergronden en kunnen ze gemakkelijk omwaaien.

Geriefhoutbosjes

Dit betreft van oorsprong aangeplante bosjes met bruikbare houtsoorten. De gebruikte soorten zijn
o.a. gewone es, berk, inheemse wilgen en mengvormen van wilg. De afmetingen variëren van 100 tot
2500m2. Beheer is noodzakelijk voor behoud. Deze bosjes kwamen voor door het gehele studiegebied,
van dijkzone tot in de polders.

Hakhout tiendwegen

Een van de meest karakteristieke beplantings- en beheervormen is het hakhout op de tiendwegen.
Grotendeels nog aanwezig in de Krimpenerwaard. Van oorsprong strikt beheerd in verband met belang
voor begaanbaarheid van tiendwegen en bescherming oevers. Zie ook omschrijving tiendwegen H3.6.
Binnen de Krimpenerwaard bestaat deze beplanting uit diverse soorten: o.a. schietwilg, kraakwilg,
gewone es en zwarte els. Alle soorten zijn van oorsprong beheerd als hakhout, al dan niet op diverse
hoogten afgezet. De beplanting heeft nog steeds de functie om de draagkracht en stabiliteit van de
tiendwegen te vergroten. Door de hoge beheerkosten zijn de beplantingen van diverse tiendwegen
achterstallig onderhouden, wat risico’s oplevert voor verlies van levend cultureel erfgoed, verlies van
autochtone genenmateriaal en beschadiging van oevers en infrastructuren.

Boomgaarden

Rondom oude erven en op het dijktalud zijn oude en nieuwe boomgaarden te vinden. De (boeren)
boomgaarden waren kleinschalig en bestonden uit diverse soorten. Deze boomgaarden waren dan
ook enkel voor eigen gebruik. Soorten met verschillende bloei- en gebruiksperiode en toepassingen.
Het kleine aantal overgebleven boomgaarden zijn erg sfeerbepalend en waardevol op gebied van
genenmateriaal en levende cultuurhistorie.

Erfbeplanting (symbolisch, functioneel)

Het traditionele erf vormde de overgang tussen huis en de omringende polder. Bij het voorhuis,
waaronder de keuken, vond men de moestuin, siertuin, fruitbomen of boomgaard. Verder naar achteren
werd gewerkt en was ruimte voor een meer natuurlijkere begroeiing. Dit stamt nog uit de tijd dat het
primaire doel van het boerenerf was om te voorzien in de eigen behoefte. Dit gebruik heeft geduurd van
de overwegend agrarische samenleving in de Middeleeuwen tot na de Tweede wereldoorlog.
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Aan de dijk zijn nog enkele boerderijen met deze vorm van erfbeplantingen in combinatie met meer
symbolisch groen te vinden. Hierbij staan traditioneel twee (oude) bomen voor de voorgevel, dit
symboliseert het huwelijk tussen man en vrouw, vaak geplant na huwelijk of betrekken van boerderij als
teken van lang en gelukkig leven. Ook hadden deze en andere grotere bomen de functie om te zorgen
voor schaduw op de gebouwen, aangezien de bewoners nog niet beschikten over andere middelen
om de gebouwen te koelen. Koelte was van belang gedurende de productie van zuivel. De wilde
paardenkastanje naast de boerderij, vaak bij de veestal of paardenstal werd hier geplant ter verdrijving
van steekvliegen. De kastanje bolsters werden aan paarden gevoerd wanneer deze koliek hadden, een
ontsteking in het darmstelsel. Vaak werd ook een siertuin aangelegd tussen boerderij en dijk, bestaande
uit sierlijke buxushagen, grind en een sortiment aan bloeiende planten. De gebruikte soorten werd
bepaald door het aanbod vanuit omgeving en plaatselijke kwekers, aangezien het overgrote deel van
alle tuinsoorten exoot was. Fruitbomen stonden in kleine boomgaarden bijeen of verspreid over het
erf. Fruitsoorten kon men enkel planten op de oeverwallen aangezien deze gevoelig zijn voor hogere
grondwaterstanden en de verkeerde grondslag. Een andere functie was die van bliksemafleider. Van
oorsprong hadden de boerderijen en gebouwen rieten kappen. Praktisch maar gevoelig voor brand en
harde wind. Vaak werden hoge bomen aan de westkant van het gebouw geplant om dienst te doen als
windvang en bliksemafleider. De gebruikte soorten waren vaak wilg en populier door hun groeikracht
en flexibiliteit.

Oude boomgaard en solitaire bomen op grastalud ter hoogte van Lage Weg - IJsseldijk Noord

Solitair groen

Het solitaire groen in de veenpolder en dijkzone bestaat hoofdzakelijk uit bakenbomen, gedenkbomen
en particuliere bomen op erven. Deze grotere en zwaardere bomen zie je in de veengebieden alleen
op de plekken waar de ondergrond het toelaat qua draagkracht, voeding en vocht; daar waar veen is
gemengd met zand en/of klei. Een alleenstaande boom staat er meestal niet zomaar. De plaatsing en
soort is doelbewust gekozen, iets wat gaat opvallen wanneer men hier aandacht voor heeft. Bakenbomen
zijn geplant in bochten, grensscheidingen, om in te verbergen, als decorum of voor de schaduw van vee.
Bakenbomen moesten opvallen en werden goed onderhouden. Meestal werd gekozen voor een ter
plaatse afwijkende soort. In de open polder waren dit vaak wilgen of populieren. Gedenkbomen zijn
geplant ter herinnering aan persoonlijke of nationale gebeurtenissen. Vaak langs wegen, in parken of
openbare ruimte. De particuliere bomen op erven zijn vaak sfeerbepalend en kunnen onderdeel zijn van
een planmatige inrichting. Er staan diverse particuliere solitaire bomen direct naast de dijk of op het
dijktalud. Vele solitaire bomen zijn gesneuveld in het verleden als gevolg van het brandhouttekort tijdens
WO2, dijkverzwaringen en wegverbredingen. Op de dijk staan enkele solitaire bomen welke opvallend
zijn door soort, kleur, afmeting en groeiplaats. Dit kan duiden op bakenbomen voor de scheepvaart.

Boerderijen met karakteristieke en traditionele beplanting aan de IJsseldijk en achtererf
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Privaat groen (tuinen)

De dijkzone, tussen kruin en de Krimpenerwaard, vormt een overwegend groen lint, waarbinnen
bebouwing en privaat groen met de dijk en met elkaar verweven zijn. Dit groene lint staat in contrast met
de openheid van de Hollandsche IJssel en de omliggende polders. Vanuit de dijkzone steken opgaande
groenstructuren de Krimpenerwaard in: de blokboezems en wegbeplantingen.
Het groen draagt sterk bij aan de leefbaarheid, landschappelijke structuren en karakteristieke sfeer
rondom de dijkzone. Aangezien het zichtbare groen rondom de dijk overwegend privaat is, is het van
groot belang om dit goed te beschouwen en op waarde te schatten binnen de context.
Het private groen bestaat grotendeels uit siertuinen en zijn grotendeels particulier eigendom. De
beplantingen bestaan afwisselend uit bomen op en aan de dijk, heggen op en langs de dijk / dijktalud,
sierheesters en vaste planten. Deze tuinen zijn voornamelijk traditioneel ingericht en goed onderhouden.
Door het zicht vanaf de kruin over de tuin zijn deze tuinen mede beeldbepalend voor de groene beleving
van de dijkzone. Qua oriëntatie ten opzichten van de woningen zijn de tuinen afwisselend voor-, zij- en
achtertuinen.

de een of andere manier, afhankelijk van de periode in het verleden en de streek, wel een of meerdere
nuttige toepassingen. Te denken valt aan voedsel (vruchten, bladeren), geneesmiddelen (vruchten, bast,
bladeren, wortels), vezels (de bast), vlechtwerk (twijgen, takken), afrasteringen (stammen, twijgen),
winnen van honing (bloesem), brandstof (hout, houtskool), veevoer (vruchten, bladeren, twijgen),
houtskool (hout), looistof (schors), gereedschappen (hout), allerhande geriefhout (stammen, takken),
prikkers (doorns), thee (bloesem, vruchten, bladeren), bouwmateriaal (stammen, twijgen), boten
(stammen, twijgen), gereedschappen (hout), visfuiken, hoepels en manden (twijgen).”
Knot- en hakhoutbomen, historische snoei- en hakvormen
Knot- en hakhoutbomen behoren tot de belangrijke cultuurhistorische fenomenen van onze groene
landschapselementen. Bomen en struiken kunnen we kenmerken op grond van hun gebruik, meestal een
of andere vorm van snoeien, hakken of knotten. We kunnen daarbij dan allerlei vormen van opgaande
bomen, hakhoutstoof of spaartelg onderscheiden. Er kan een reeks gemaakt worden van bomen die op
grondniveau worden gehakt tot knotbomen die tot in de kruin werden gesnoeid. De groeivorm van de
bomen hangt zowel af van de hak- en snoeiwijze als van de boomsoort.

Oevers

In een gebied met zoveel lengte aan water is een enorme lengte aan oevers te vinden. In de
Krimpenerwaard zijn de oever steil en niet opvallend. De oevers van de Hollandsche IJssel daarentegen
zijn veelal begroeid met smalle stroken riet. Door het opgaande karakter van het riet aansluitend op de
dijktaluds geven de rietkragen duidelijk weer waar de oevergang tussen land en water zich bevindt. De
rietoevers geven de Hollandsche IJssel een meer natuurlijke uitstraling. Deze natuurlijke uitstraling is in
contrast met de strakke, ordelijke en stedelijke sfeer op de dijk en zellingen.
Uit: Atlas landschappelijk groen erfgoed Nederland
“Het beheer van het groene cultuurhistorisch erfgoed met houtige gewassen mist over het algemeen een
cultuurhistorische aanpak. Doorgaans wordt dit beheer uitsluitend bepaald vanuit bosbouwkundige,
landschapsarchitectonische of ecologische overwegingen. Door dit vaak sectorale beheer gaat veel
groene cultuurhistorie onbedoeld verloren.”
“Nederland kent ongeveer 100 soorten inheemse bomen en struiken (zonder de vele bramensoorten)4,
waarvan autochtone populaties bestaan. Oorspronkelijke, niet door de mens beïnvloede, vegetaties met
bomen en struiken komen in de lage landen niet meer voor. De autochtone bomen en struiken hebben
zich vooral kunnen handhaven in het oude traditionele landschap. Het plantmateriaal van de autochtone
bomen en struiken dat vooral voor boeren van groot en onmisbaar belang was, is door het praktische en
traditionele gebruik van bossen, houtwallen en heggen door de eeuwen heen, behouden gebleven. Met
het gebruik van kunststoffen en mechanisering in de landbouw is dit traditionele gebruik in de periode
1850-1950 geleidelijk in onbruik geraakt.”
“Historisch gebruik Voorbeelden van gebruik in het verleden van allerhande onderdelen van bomen
en struiken zijn welhaast eindeloos. Men wist kwaliteiten van de verschillende bomen en struiken heel
goed op waarde te schatten. Toepassingen van stamhout, bast, schors, twijgen, vruchten en bloemen
zijn daarmee onderdelen van de cultuurhistorie en verklaren ook waarom onze bossen, houtwallen en
heggen er nu zo uitzien. Om een goed inzicht te krijgen in de cultuurhistorie van landschapselementen is
allereerst het benoemen van de soorten van belang. Vrijwel alle soorten bomen en struiken kenden op
juli 2017
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3.8 Infrastructuur
N207

De ontsluiting van de Krimpenerwaard loopt via de N210 (IJsselstein – Krimpen aan den IJssel) en N207
(Bergambacht – Gouda). Deze liggen op afstand van het studiegebied. De dijk zelf vormt een belangrijke
ontsluitingsroute voor de bewoners aan de dijk, voor de mensen die aan de dijk werken en voor werk- en
vrachtverkeer van en naar de verschillende bedrijven langs de dijk. Daarnaast is de dijk ook een belangrijk
recreatieve route (zie H4 Landschap en recreatie). De weg is qua verkeerstechnische vormgeving ingericht
als erftoegangsweg, maar wordt feitelijk als gebiedsontsluitingsweg wordt gebruikt. De drukte op de dijk
getuigt ook van dit intensieve gebruik.

Gouda

N456

N207

Moordrecht

De dijk bestaat uit verschillende verhardingen. Tussen de dorpen ligt een asfaltweg. Deze is grotendeels
voorzien van een fietsersmarkering. Bij Gouderak en Ouderkerk markeren de verharding met klinkers de
dorpen. Bij Krimpen aan den IJssel is de IJsseldijk geasfalteerd.

A20

Gouderak

Het noordelijk deel van de Krimpenerwaard is slecht ontsloten voor doorgaand verkeer. Tussen de
IJsseldijk en het veenweidegebied zijn beperkte verbindingen voor gemotoriseerd verkeer. Verder is de
infrastructuur met name voor bestemmingsverkeer en recreatief gebruik. Er liggen smalle geasfalteerde
wegen tussen en langs de lintbebouwing. Bij de lintbebouwing loopt er aan beide zijden langs de wegen
een watergang, meestal een brede wetering aan de ene zijde en een smalle sloot aan de andere zijde.
Deels staan naast de weg knotwilgen of opgaande beplanting.
In het studiegebied liggen twee tiendwegen. Een tiendweg bestaat uit een lange rechte kade met aan
weerszijde parallel lopende weteringen of poldersloten. De tiendweg ten zuiden van Gouderak kent een
grotendeels halfverharding (karrensporen) en kent een beplanting met knotwilgen, elzensingels, essen
en hakhout. Bij Ouderkerk aan den IJssel is de tiendweg verhard en onbeplant. Deze tiendwegen worden
met name gebruikt door lokaal landbouwverkeer en -recreatieve- wandelaars en fietsers.

Capelle aan den IJssel

Daarnaast zijn er ook nog aanvullende recreatieroutes in het gebied (kano/fiets/wandel routes. Deze
worden in H4 verder toegelicht en op de kaart verbeeld.

N219

Legenda

A-wegen
N-wegen
Dijkwegen

Capelle aan den IJssel
Ouderkerk aan den
IJssel

Lokale doorgaande wegen

N

Tiendwegen (verhard)
schaal 1:+/-40.000

Tiendwegen onverhard

N475

Krimpen aan den IJssel

Bebouwd gebied
Bebouwd gebied (werkgebieden)
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Markering dorpskern Gouderak door klinkerverharding

smalle weg langs veenlintbebouwing

Transport op de aansluiting van de Omloop met de IJsseldijk
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3.9 Oriëntatiepunten

Gouda

Oriëntatiepunten zijn belangrijk voor de gebruikers van het gebied; de recreanten, bewoners, maar ook
werkverkeer (transport over dijk en IJssel) om te bepalen waar men zich bevind. Langs de Hollandsche
IJssel, op de dijk en in het landschap bevinden werken de volgende elementen als oriëntatiepunten;
Diverse kerktorens
De watertorens bij Krimpen aan den IJssel en bij Moordrecht
De hoogspanningsmast die bij Gouderak de Hollandsche IJssel overspand
De molen aan de overzijde bij Kortenoord
Hoog bedrijfsgebouw bij Heuvelman Hout
Voormalige Kraan bij Heuvelman Hout
De beboste blokboezems rondom Gouderak
Voormalige gereformeerde kerk Ouderkijk aan den IJssel
diverse solitatire bomen

Gouderakse Brug

Moordrecht

Nederlands hervormde kerk
Moordrecht
hervormde kerk
Gouderak
watertoren

Gouderak
opslag bomen
voormalige blokboezems

windmolen Windlust
Nieuwekerk aan de IJssel

Capelle aan den IJssel
voormalige kraan en loskade

(hoogspanningstrace)

hoog bedrijfsgebouw
Heuvelman Hout

(hoogspanningstrace)

voormlig gereformeerde kerk
Ouderkerk aan de IJssel

Capelle aan den IJssel

hervormde kerk
Ouderkerk aan de IJssel

N

Hoogspanningsmast

watertoren
windmolen Onverwacht
Krimpen aan de IJssel

Krimpen aan den IJssel
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Watertoren Krimpen

Hoogspanningsmast langs de dijk

Kerktoren Ouderkerk

2 populieren naast dijk Krinpen aan den IJssel

Heuvelman hout

Kraanbaan
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3.10 Overige elementen
Electriciteitsmasten
Een deel van de Krimpenerwaard kent een bovengrondse elektriciteitsvoorziening. Op het dijktraject
tussen de aansluiting met Schaapjeszijde en Kattendijk 15 Gouderak staan houten masten. Deze houten
masten zijn gecombineerd met de straatverlichting. Ook in het veenweidegebied zijn verschillend wegen
voorzien van een bovengrondse electriciteitsinfrastructuur.
Geleiderails
Vanwege de drukte op de dijk staan is op diverse plekken geleiderails te vinden aan de IJsselzijde van de
dijk. Dit is een opvallend verschil met de verschijningsvorm met de dijk aan de overzijde. De geleiderails
doen afbreuk aan vergezichten over de Hollandsche IJssel en benemen voor sommige woningen het
uitzicht over het water.
Opstelplaatsen voor o.m. brievenbussen en trappen
De beperkte ruimte op de dijkkruin zorgt voor praktische oplossingen van dijkbewoners om hun brievenbus
te plaatsen en veilig post te laten bezorgen zonder dat het passerende verkeer wordt gestremd. De
brievenbussen staan op de dijkkruin en zijn voorzien van een opstelplaats voor de postbezorgers. Vrijwel
ieder woonadres heeft een andere invulling hieraan gegeven qua formaat en materialisatie.

opstelplekken aan de dijk voor brievenbussen
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Houten electriciteitsmasten en straatverlichting
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Geleiderails op IJsseldijk Noord ten noorden van Ouderkerk aan den IJssel
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4 Landschap en Recreatie
Gouda

De Krimpenerwaard is een aantrekkelijk gebied voor extensieve, landelijke
vormen van recreatie voor
Wandelnetwerk
bewoners van het gebied, maar ook voor de bewoners van de nabij gelegen steden.
Kanoroutes

R

Moordrecht

R

Gouderak

Capelle aan den IJssel

Legenda

Fietsnetwerk
Wandelnetwerk
Kanoroute
Vaarroute
Toeristische overstappunt

Capelle aan den IJssel
R

Ouderkerk aan
den IJssel

Recreatiegebied
(voormalige) blokboezems

N

R

Natuur(lijke inrichting
Sportvereniging
Pont
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Recreatie op en langs de Hollandsche IJssel
De Hollandsche IJssel is onderdeel van de Staande Mast Route tussen de Zeeland en het IJsselmeer.
Naast beroepsvaart wordt de rivier ook veel voor recreatievaart gebruikt. De vele bootjes bij de
woningen aan de dijk en de boten op de taluds laten dit recreatief gebruik zien. Er zijn echter nauwelijks
aanmeermogelijkheden voor de recreatievaart. De Hollandsche IJssel zelf is ook beperkt te benaderen
voor recreatieve gebruikers van het gebied; er zijn met name pleisterplekken gecreëerd met zicht op de
rivier.
De dijken langs de Hollandsche IJssel worden aan beide zijden actief gebruikt als fietsroute en in
mindere mate als wandelroute. Als – recreatief - gebruiker van de IJsseldijk ervaar je door de verhoging
de vergezichten over het water en zijn er tussen het dichte dijklint enkele doorzichten op de uitgestrekte
open Krimpenerwaard. Dit wordt afgewisseld door het gesloten karakter van de dorpen en – bebouwde
-zellingen die het zicht op de rivier wegnemen.

Vergezicht op Krimpenerwaard en Hollandschee IJssel

Langs de IJsseldijk bevinden zich diverse ‘pleisterplekken’ waar men de Hollandsche IJssel van nabij
kan ervaren (o.a. vanuit project Hollandsche IJssel Schoner Mooier). Het gaat om basale voorzieningen
zoals een bankje en een informatiebord. Ook hebben diverse zellingen ruimte gemaakt voor recreatief
gebruik. Twee zellingen hebben een meer natuurlijke, ruige invulling waar recreatief gebruik mede
mogelijk is. Op een van de zellingen is ook een sportvereniging te vinden. Langs de dijk bevinden zich
ook diverse sportverenigingen, zoals een tennisbaan en een ijsbaan.
‘’Pleisterplek’’ bij Heuvelman Hout op opgehoogde zelling

De ponten tussen Gouderak en de Groenedijk en tussen Ouderkerk en Moordrecht zijn belangrijk in de
recreatieve verbinding van en naar de Krimpenerwaard. Met de groei van de Zuidplaspolder (zie H 5)
zullen deze verbindingen nog meer van belang zijn.

Sportverenigingen langs de dijk/ op zelling (Foto Google Streetview)

Lokale recreatievaart: bootjes op dijktalud en bij woningen
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Recreatie in de Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard vormt met de – (half)verharde - tiendwegen en kades de basis voor het aanwezige
routenetwerk. Haaks op de IJsseldijk zijn fiets- en wandelpaden aangelegd die op de tiendwegen
aansluiten. Deze paden vallen weg in het landschap door het ontbreken van verlichting en de beperkte
opgaande beplanting. Hierdoor is de beleving van het open veenweidegebied tussen het dijklint het de
tiendwegen optimaal.
De voormalige blokboezems zijn ook onderdeel van het recreatieve netwerk. De beboste blokboezem
bij Gouderak is toegankelijk voor wandelaars. Op de voormalige Berkenwoudsche blokboezem is een
fietsroute aangelegd en is het fundament van een oude molen nog zichtbaar. Bij Ouderkerk is de
voormalige blokboezen aan de oostrand van het dorp ingericht als recreatief uitloopgebied en is er een
IJsbaan de vinden. Bij Krimpen aan den IJssel is de open structuur van de blokboezen recreatief ingericht
met wandel-/fietspad.
De vaarten en met name de vlieten zijn met hun beperkte bruggen en brede watergangen zeer geschikt
om te kanoën. Voor een deel is er ook een kanoroutenetwerk te vinden. Ook kunnen deze wateren
gebruikt worden om te schaatsen.
Grote delen van de Krimpenerwaard zijn benoemd als weidevogelgelbied. Deze rustige en open gebieden
zijn het typische beeld van het veenweidelandschap en de weidevogels zijn een belangrijk onderdeel
van de beleving van het landschap.

Recreatieve route door blokboezem bij Gouderak

Recreatieve route Berkenwoudsche boezem

Fietspad tussen Gouderak en Lange Tiendweg
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Pleisterplek op voormalige molen Berkenwoudsche Hoge Boezem

45

KIJK

juli 2017

5 Ontwikkelingen landschap
(beknopt)

In dit hoofdstuk zijn kort relevante ontwikkelingen benoemd die invloed hebben op het gebruik en/of de
verschijningsvorm van het landschap

combineren natuurdoelen en wateropgaven. Alle partijen die samenwerken aan landbouw en recreatie
bepalen per jaar welke projecten zij gaan uitvoeren om de doelen van de landbouwagenda en het
recreatieprogramma te realiseren.
Ten aanzien van water ligt er met name een koppeling met de natuuropgaven voor het gebied. Doel is om
uiterlijk in 2021 2250 hectare EHS (Natuurnetwerk Nederland) gerealiseerd te hebben, gecombineerd
met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de KRW en het tegengaan van
bodemdaling.

Woningbouw ontwikkeling en recreatiebehoefte:
In de Krimpenerwaard zijn vooralsnog geen grootschalige woningbouwontwikkelingen. Daarentegen
heeft de Zuidplaspolder aan de overzijde een forse verstedelijkingsopgave waardoor Gouda, Zuidplas
en Waddinxveen zullen groeien tot een aaneengesloten verstedelijkt gebied met een centrum stedelijk
woon- en werkklimaat en stedelijke voorzieningen. Hierdoor zal de Krimpenerwaard voor recreatief
gebruik intenser benut worden.

De belangrijkste typen natuur die worden nagestreefd zijn weidevogelgrasland en botanische graslanden.
Veelal is voor deze gebieden ook afplaggen gewenst. Door deze maatregel vindt actieve vernatting plaats
zonder dat het peil wordt verhoogd.

Natuurontwikkeling en schaalvergroting Veenweidegebied
Binnen het veenweidegebied spelen diverse ontwikkelingen die invloed op de huidige verschijningsvorm
van het landschap: bodemdaling, veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering (schaalvergroting,
intensivering verbreding (oa natuurbeheer, recreatie), vrijkomende agrarische bebouwing) en het
veenweideprogramma. Hiernaast zijn bodemdaling en het veenweideprogramma nader toegelicht:

Meer informatie over het Veenweideprogramma zie de bureaustudie Water.

Bodemdaling:
Doordat voor het landbouwkundig gebruik de polderpeilen werden aangepast aan de klink van het veen
daalde het maaiveld van de Krimpenerwaard. Het veenweidegebied langs de Hollandsche IJssel zijn de
laagste gebieden en tegelijk zijn het ook de gronden met de sterkste gevoeligheid.  

Een groot deel van Polder de Nesse behoort tot het gebied dat als EHS is begrensd. Een deel hiervan
grenst direct aan de dijk van de Hollandse IJssel.

Beleid HHSK inrichting dijken
Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard hanteert het volgende beleidsdocument omtrent de
omgang met groen op dijken: Beleidsregel bomen op primaire kering – concept - 12 juli 2016.
Uit beleidsdocument:
Het belang van bomen
Bomen zijn van waarde voor de maatschappij. Bomen verfraaien het landschap en uit onderzoek is
gebleken dat de nabijheid van bomen mensen gelukkiger en gezonder maakt. Daarnaast dragen bomen
bij aan de biodiversiteit.

Veenweide programma:
In 2005 werd wel het zogenoemde Veenweidepact afgesloten. Dit is een overeenkomst tussen de provincie
Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de vijf gemeenten in de
Krimpenerwaard, de natuurorganisaties en de agrarische organisaties uit het gebied. De afspraak hield
in om gezamenlijk:
duurzaam waterbeheer te realiseren en bodemdaling tegen te gaan;
2450 hectare nieuwe natuur aan te leggen;
de landbouwstructuur te versterken;
extra mogelijkheden voor toerisme en recreatie te creëren;
vernieuwend ondernemerschap te stimuleren.

Invloed van bomen op de dijk
De invloed van bomen op de sterkte van de waterkering is divers. De hierna beschreven regels zijn
gebaseerd op de volgende effecten van bomen op de dijk. In het algemeen geldt dat een grotere boom
een grotere invloed heeft.

In vervolg op het Veenweidepact heeft het waterschap o.a. een watergebiedsplan en peilbesluit
uitgewerkt en in uitvoering genomen en heeft de provincie Zuid-Holland de EHS-opgave voor het
gebied begrensd. De natuuropgave is vervolgens nader uitgewerkt en heeft geleid tot een integraal
herinchtingsplan voor de Krimpenerwaard. Vanwege voortschrijdend inzicht en veranderend Rijksbeleid
is dit plan nooit vastgesteld.
Daarop hebben de provincie Zuid-Holland, de vijf gemeenten en maatschappelijke organisaties besloten
dat er een aangepast plan moest komen. Dit is het zogenoemde Veenweidenprogramma geworden. Dit
programma beoogt de doelen voor natuur, water en kansen voor recreatie en landbouw met elkaar te
verbinden. De realisatie van dit programma vindt plaats door uitvoering van projecten. De natuurprojecten

1.
Erosie
Bomen hebben vaak een negatieve invloed op de bekleding van de dijk.
2.
Stabiliteit
Het eigen gewicht van de bomen kan een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.
3.
Windworp
Wanneer een boom omwaait kan deze met zijn wortelpakket een groot deel van de dijk mee nemen.
4.
Lekkage, piping en microstabiliteit
Door afstervende wortels of doordat de wind bomen op een kade in beweging brengt kunnen holle
ruimtes ontstaan.
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Veel beheerders van de openbare ruimte (bijvoorbeeld gemeenten), maar ook particulieren willen
daarom bomen planten en onderhouden, ook op en nabij dijken.

Studie Landschap

46

5.
Positieve invloed
Beplanting kan ook een positief effect op de stabiliteit van de waterkering hebben, bijvoorbeeld doordat
de wortels de grond vasthouden.
6.
Dagelijks beheer en onderhoud
De bereikbaarheid met bijvoorbeeld maaimaterieel wordt beperkt door de aanwezigheid van bomen. De
kosten voor beheer nemen in algemene zin toe.
7.
Periodiek (groot) onderhoud en dijkversterkingen
Bomen kunnen een fysieke belemmering vormen bij werkzaamheden. Daarnaast is door de continue
bodemdaling periodieke ophoging/versterking nodig. Op locaties met bomen kan de bodemdaling niet
gecompenseerd worden door opnieuw grond aan te brengen. Het aanbrengen van grond verzwakt de
aanwezige bomen.
8.
Overig medegebruik
Bomen kunnen een negatieve invloed hebben op (toekomstig) maatschappelijk medegebruik. Er kan
bijvoorbeeld aan de rand van de kernzone een ruimtereservering nodig zijn voor kabels en leidingen die
bij een dijkversterking uit de kruin gehaald worden.
Met een bomenbeleid waarin staat wat er wel en niet mag als het gaat om bomen op of nabij een dijk,
kunnen we de negatieve effecten van bomen beheersen en zorgen we voor veiligheid binnen de dijken.
Belangen van bomen en dijken afwegen
Bomen kunnen een ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde vertegenwoordigen,
maar bomen kunnen ook een bedreiging zijn voor de dijk. Gezien de grote ruimtedruk in het beheergebied
en de omgevingsgerichte werkwijze van HHSK accepteert HHSK bomen op dijken mits de veiligheid tegen
overstromingen voldoende gewaarborgd is.
HHSK streeft naar een maximale inpassing van beplanting, zonder dat de veiligheid tegen overstromingen
in het geding komt. Zo wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke wens van tuineigenaren en
beheerders van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud van de dijk mogen niet worden belemmerd
en mogen niet tot onevenredig hoge kosten voor HHSK leiden. Onder deze voorwaarden zijn bomen op
een dijk of kade goed te combineren met de veiligheid tegen overstromingen. Deze voorwaarden zijn
nader uitgewerkt in de volgende hoofdstukken
Algemeen toetsingskader
Veiligheid en beheerbaarheid moeten altijd zijn gegarandeerd. Om dit te waarborgen beoordeeld HHSK
de invloed van bomen op de volgende aspecten:
Waterveiligheid
o
Stabiliteit en kerende hoogte
o
Piping en erosiebestendigheid
o
Toekomstbestendigheid
Beheer en onderhoud.
o
Uitvoerbaarheid
o
Kosten
o
Inspecteerbaarheid
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Groenbeleid Gemeente Krimpen aan den IJssel
De gemeente hanteert de volgende documenten:
Groenbeleids- en beheerplan – Ruimte voor groen – 2009 BTL
Lijst van waardevolle, beeldbepalende bomen in particulier bezit 2009
Boombeleid
Maatregelenkaart groen
Groenstructuurplan – Ruimte voor groen – 2009 BTL
Groenbeleids- en beheerplan – Ruimte voor groen – 2009 BTL
Citaten:
Monumentenwetgeving
In de monumentenwet zijn groenobjecten, waaronder bomen en tuinen, bij een gebouw dat als
Rijksmonument is geregistreerd, beschermd wanneer deze in de beschrijving van het object zijn vermeld.
Afzonderlijke groenobjecten, zoals bomen of boomgroepen, kunnen niet als Rijksmonument worden
geregistreerd.
Nationaal register monumentale bomen
De Bomenstichting beheert het Nationaal Register van Monumentale Bomen. Het betreft zowel
gemeentelijke bomen als bomen in eigendom van derden. Het register monumentale bomen heeft geen
juridische status. In het register is één boom in Krimpen aan den IJssel opgenomen. Het betreft een
bruine beuk aan de IJsseldijk  230 van ruim 100 jaar oud.
Lijst van waardevolle, beeldbepalende bomen in particulier bezit
Naast het groenbeleid hanteert de gemeente Krimpen aan den IJssel een lijst met waardevolle
bomen van derden. (in groen weergegeven de bomen binnen onderzoeksgebied veldonderzoek en
groeninventarisatie)
Breekade 5 :
IJsseldijk 74 :
IJsseldijk 119 :
IJsseldijk 126 :
IJsseldijk 190 :
IJsseldijk 200 :
IJsseldijk 212 :
IJsseldijk 220+218 :
IJsseldijk 222 :
IJsseldijk 230 :
IJsseldijk 234 (kerk) :
IJsseldijk 268 :
IJsseldijk 272 :
IJsseldijk 276 :
IJsseldijk 296 :

5 esdoorns
1 leilinde (niet aangetroffen tijdens veldonderzoek)
1 kastanje (direct naast kruin / weg / keermuur)
1 es, 2 iepen, 2 platanen, 1 beuk (in achtertuin)
1 walnoot
4 essen, 1 esdoorn
1 esdoorn
1 bruine beuk, 4 esdoorns, 1 kastanje
1 kastanje, 1 bruine beuk, 3 esdoorns, 1 iep, 1 esdoornbosje, 1 plataan
1 bruine beuk
1 plataan, 1 acacia, 5 beukenbosjes, 1 kastanje, 1 taxus, 1 meidoorn
1 bruine beuk, 2 esdoorns, 1 es
1 bruine beuk, 1 esdoorn, 1 kastanje
1 kastanje, 1 esdoorn
2 esdoorns
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IJsseldijk 328 :
IJsseldijk 332 :
IJsseldijk 343 :
IJsseldijk 346 :
IJsseldijk 351 :
IJsseldijk 432 :
IJsseldijk 436-438 :
IJsseldijk 444 :
Kerkdreef 41 :
Veerpad 16 :
IJsselstraat 5a :

1 taxus
1 kastanje, 1 bruine beuk
1 esdoorn
1 kastanje
1 kastanje
1 linde
2 platanen
1 plataan
1 treurwilg
1 plataan
1 bruine beuk

24 februari 2009 vastgesteld door B&W
Boombeleid
Citaat:
Bomen zijn belangrijke structuurdragers binnen het openbaar groen van onze gemeente.
Wij hechten dan ook grote waarde aan bomen. Bomen stellen echter specifieke eisen aan hun groeiplaats
en onderhoud. Daarom heeft de gemeente boombeleid vastgesteld. Dit beleid is opgenomen in het
Groenbeleids-en Beheerplan
Maatregelenkaart groen
Dijk aangemerkt als groene dijkstructuur.
Groenstructuurplan – Ruimte voor groen – 2009 BTL
Citaten:
IJsseldijk-Lekdijk (7)
In het noorden van Krimpen aan den IJssel ligt de IJsseldijk – Lekdijk. Deze dijk is één van de weinige
historische elementen en daarmee een belangrijke identiteitsdrager in de gemeente. Aan de dijk is
verschillende historische bebouwing aanwezig, afgewisseld met nieuwbouw en bedrijventerreinen.
De dijk vormt een doorgaande landschappelijke structuur. Het groene karakter van de dijk ontstaat
vooral door het groen op aanliggende percelen. De historische begraafplaats, het uitzichtpunt en de
karakteristieke tuinen bij de historische bebouwing zijn het meest kenmerkend voor de dijk, maar ook
de voor- en achtertuinen van de nieuwbouwwoningen en de dijkbeplanting dragen bij aan de groene
uitstraling.
De IJsseldijk – Lekdijk heeft als identiteitsdrager van de gemeente een belangrijke functie. Door de
continuïteit van de dijk is deze als één geheel beleefbaar. Op en langs de dijk treft men afwisselend
historische elementen, bedrijvigheid, nieuwbouw en groenelementen aan. Bloemrijke grasbermen en
diverse groenelementen versterken dit afwisselende beeld. Nieuwe bomen op of langs de dijk zijn niet
mogelijk in verband
met eisen van het Hoogheemraadschap. Op en langs de dijk worden beplantingstypen toegepast die
aansluit bij het historische karakter van de dijk. Op deze manier ontstaat een doorgaande groenstructuur
van bloemrijke grasbermen met daarin verschillende accenten en doorzichten naar de rivier en de kern,
met het dijklichaam als continu element.
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Groenstructuur eerste orde (groene ontsluitings- en dijkstructuur):
7 IJsseldijk - Lekdijk
7.1 Historische en landschappelijke karakter
(zie nummering Maatregelenkaart)

Groenbeleid gemeente Krimpenerwaard

Voor de groeninventarisatie is vooraf afstemming met de gemeente Krimpernerwaard geweest. Deze
gemeente heeft op het nu weinig recent beleid en kan hierop dus vooralsnog niet reageren/ toetsen.
Momenteel worden de gemeentelijke bomen geïnventariseerd en geclassificeerd. De resultaten konden
-nog- niet meegenomen worden in dit veldonderzoek.
Daarmee biedt deze groeninventarisatie vooralsnog de input voor de afwegingen rondom groen binnen
het project KIJK.

Bomenstichting

De bomenstichting hanteert een landelijke kaart waarop de monumentale bomen te zien zijn met korte
toelichting. De legenda eenheden van de kaart zijn: monumentaal, potentieel monumentaal, dood/
geveld, nader te inspecteren.
In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting
van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, met een bijzondere
schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving.
De kaart toont op en direct rondom de te versterken dijktracés de volgende bomen:
Bruine beuk – nr 1690246 – monumentaal – Ijsseldijk 230 Krimpen aan den IJssel - particulier
Zilverlinde - nr 1683113 – monumentaal – Kalverstraat 3 Ouderkerk aan den IJssel - gemeente
Voor de beleidsregels zie het beleidsdocument.
Voor de dijkversterking KIJK wordt in de verkenningsfase is een inventarisatie groen gedaan om te
bepalen welke groen aanwezig is op en rondom de dijk en hoe waardevol dit is en of het behouden een
meerwaarde is ten opzichte van verwijderen of vervangen. De resultaten worden meegenomen in de
ontwerpfase en in de afwegingen voor het voorkeursalternatief.
Zie ook de Bureaustudie water – H3 voor een toelichting op het water gerelateerd beleid en
veenweidedaling.

Maatregelenkaart groen - gemeente Krimpen aan den IJssel
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Wonen

Benedenrivier (getijdenrivier)

Werk
Wonen

Dijk

6 Kernkwaliteiten en
Non-Kwaliteiten

Wonen

Divers leven aan de dijk: Wonen, werken,
recreëren

Werk
Natuur & recreatie

Schaardijk

Wonen

Getijdenrivier

Sport

Benedenrivier (getijdenrivier)

Divers leven aan de Dijk

Divers leven aan
Werk

Wonen

Oeverwal
Werk

De verschijningsvorm van een benedenrivier (getijdenrivier)

De Hollandschee IJssel en het dijkzone samen laten nog steeds de kenmerken van een benedenrivier zien:
de smalle oeverwal, ontstaan tussen veenkoepels en veenmoerassen, met daarop dijklintbebouwing, de
schaardijk met zichtbare getijdewerking langs de dijk, maar ook bij de zellingen, dorpen op en tegen de
dijk aan en het direct aansluitende veenweidelandschap. De dijk zelf is grotendeels groen, relatief hoog,
smal en heeft steile taluds en waar in de materialisering rekening is gehouden met de getijden. Op de
Weteringdijk zijn vanwege de hoogte diverse spectaculaire vergezichten en panorama’s over het water en op het
veenweidelandschap. De kenmerken van de dijk worden gewaardeerd.

De dijk langs de Hollandsche IJssel kennen van oudsher
maar nu nog steeds vele functies; wonen, werken,
recreëren maar ook watermanagementfuncties.
Deze hebben vele verschillende gedaanten en
uiterlijke verschijningen; nieuwbouw woningen ,
oude boerderijen, loodsen, ijsbanen, voetbalvelden,
gemalen,
wielen,
boomgaarden,
restanten
devanDijkbaksteenfabricage, natuurgebieden tot
hoogspanningsmasten etc. Het is een dijk waar op en
aan geleefd wordt en waar de omliggende bebouwing
zich blijft ontwikkelen. Deze gebruiksdiversiteit en de
diversiteit aan verschijningsvormen is een kwaliteit
van dezeWonen
dijkzone.

Wonen
Werk
Wonen
Dijk

Werk

Natuur & recreatie

Dijk als -groene-verbinder

Wonen

Getijdenrivier

Schaardijk

Sport

Werk
Wonen

Wonen

Werk
Oeverwal

Wonen

Wonen

Werk

Werk
Natuur & recreatie

De continuïteit van de dijk

Leesbaar
landschap
veenwijdegebied
Rondom
de dijk is het
karakter zeer divers (zie hiervoor). De dijk is hierin het continue element, waardoor

Werken en wonen

de dijk als verbinder in de diverse omgeving werkt. De belangrijkste kenmerken en kwaliteiten zijn da
Wetering van het binnen- en buitentalud heeft. Ter hoogte
de dijk (buiten de bebouwde kom) een groen karakter
Gemaalloopt het groene
Vliet
van de zellingen
binnentalud grotendeels door langs het dijklint. Verlichting is aan de
binnenzijde van de dijk gepositioneerd, hierdoor wordt het zicht op de IJssel niet belemmerd.
Wonen

Benedenrivier (getijdenrivier)

Sport

Divers leven aan de Dijk

Sloten

Omdat de woningen van het dijklint op de dijk zijn georiënteerd is de dijk voor de bewoners daarmee –
visueel - Dijk
onderdeel
van de voortuin. Het groene karakter van de dijk is hiervoor een belangrijke kwaliteit.
als -groene-verbinder
Werk

Werken en wonen
Wonen

Werk

Intiemiteit dorp aan de dijk

Le

Wonen

Werk
Wonen

Wonen

Grootschalige bedrijvigheid op zellingen langs de Hollandsche IJssel, kleinschalige

Werk

Natuur & recreatie

Intensiteit
dijklint
vs openheid
bedrijvigheid
in het
dijklint en rust Vveenweidegebied

groen
De Hollandsche IJssel enPrivaat
de dijkzone
zijn nog steeds belangrijk voor bedrijvigheid, deels vanwege de
potenties van de bulktransporten over water. Met name op de zellingen domineert een industrieel en
functioneel karakter met grote bedrijfspanden. In het dijklint is de bedrijvigheid kleinschaliger passend
Wonen
bij de maat en schaal van het dijklint. De dijk vormt daarmee een scheiding tussen de grootschalige
Sport
bouwwerken op de zellingen en kleinschaligere bebouwing in de dijklint.
Werk
Werk
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Dijk

Beeldbepalende ensambles

Privaat groen

Wonen

Schaardijk
Getijdenrivier

Intensiteit dijklint vs openheid en rust Vveenweidegebied
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Intensiteit dijklint vs openheid en rust Vveenweidegebied
Leesbaarheid en functionaliteit veenweidelandschap en het watersysteem

Het veenweidegebied van de Krimpenerwaard heeft nog steeds het kenmerkende ordeningsprincipe
Beeldbepalende
ensambles
Privaat groen
van
het middeleeuwse
ontginningssysteem; rationele verkaveling van slagen hoofdzakelijk
loodrecht
op de ontginningsas (oeverwal en dijk van de Hollandsche IJssel). Kaden markeren de (oorspronkelijke)
poldereenheden in het gebied.
Het watersysteem is hierin hiërarchisch en herkenbaar:
sloten  >  weteringen  >  vlieten  >  gemaal  >  Hollandsche IJssel
Voor de beleving speelt dit lijnenspel en de fijne detaillering een grote rol.
Daarnaast is over (bijna) alles aan de ruimtelijke vormgeving in het veenweidelandschap functioneel
over
nagedacht en
heeft
een functie. Voorbeeld hiervan is de tiendweg. Aangelegd als ontsluiting voor
Boerderijen
met
erfbeplanting
de kavels, vormgegeven als kade om tevens dienst te doen als peilscheiding en voorzien van bomen
welke zorgen voor meer draagkracht en voorkomen van kapotrijden. De bomen werden beheerd als
knotbomen en hakhout om te voorkomen dat zij omvallen als gevolg van beperkte draagkracht van de
bodem in combinatie met houtoogst.

Leesbaar landschap veenwijdegebied

Wetering

Gemalen (gehele complex)
Gemaal

Vliet

Dijkzone
Dijkzone
Zuidplaspolder Krimpernerwaard
IJssel

Hoge intensiteit

Veenweidegebied

Lage intensitieit

Intensief gebruik van het dijklint en openheid, leegte en weidsheid van het veenweidegebied

De infrastructuur is gebundeld op de ontginningsbasis, het bebouwingslint langs de Hollandsche IJssel.
Gecombineerd met de diverse functies (o.a. wonen, bedrijvigheid, recreatie) op en langs de dijk maakt
dat de dijkzone intensief gebruik wordt en levendig is.
Het ontbreken van doorgaande (auto)routes in het veenweidegebied en de beperkte lintbebouwing in
het gebied maakt dat de rust en openheid van het veenweidegebied voor de gebruikers van het gebied
(wandelaars, fietsers, agrariërs) goed te ervaren is.
De Hollandsche IJssel en de overzijde hebben ook een open en rustige sfeer. Er zijn diverse vergezichten
over het water en er is minder bebouwing aanwezig.
Orientatiepunten
Hierdoor is er een duidelijke zonering in de intensiteit van het grondgebruik: intensief langs de
ontginningsas aan de Krimpenerwaardzijde (o.a. wonen, bedrijvigheid, recreatie), extensief in de polder
(hoofdzakelijk agrarisch grasland en natuur met recreatief medegebruik). Dit contrast tussen de sfeer
van de Dijkzone en de sfeer in de Krimpenerwaard en de overzijde van de dijk is een belevingswaarde
van het gebied

Sloten

Industriele complexen en ’’ industrieel erfgoed’’

Dijk

Tiendweg

Blokboezems (met opslag)

eenweidegebied
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Beeldbepalende ensambles
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Werk

Intiemiteit dorp aan de dijk

Wonen

Werk

Schaardijk
Getijdenrivier

Beeldbepalende ensembles/ elementen

Aan de dijk en in de Krimpenerwaard zijn diverse beeldbepalende ensembles. Dit zijn Oeverwal
voormalige
functionele gebouwde of landschappelijke elementen
die
bijdragenveenwijdegebied
aan de ruimtelijke kwaliteit van het
Leesbaar
landschap
gebied en/of bijdragen aan de identiteit van het gebied (de Hollandsche IJssel als ‘woon- en werkrivier’.):

Werken en wonen

Wetering
Gemaal
Vliet
Boerderijen met traditionele erfbeplanting
Aan de dijk zijn nog enkele boerderijen met cultuurhistorische groenstructuur te vinden. Tezamen
Leesbaar
veenwijdegebied
vormenlandschap
dit ensembles
met een hoge ruimtelijke kwaliteit.
Sloten

Werken en wonen

Wetering

Gemalen (complex)
Gemaal
Vliet
De voormalige en huidige gemalen hebben een karakteristieke architectuur en zijn herkenbare
bouwwerken in het landschap. Door de locaties op of naast de dijk hebben deze een visuele relatie met
Sloten
de dijk en rivier.
Industriële complexen/ industrieel erfgoed
Huidige industriële complexen maar ook voormalige industriële bouwwerken laten de bedrijvigheid van
Intensiteit dijklint vs openheid en rust Vveenweidegebied
het gebied zien. Het industriële erfgoed versus de huidige bedrijvigheid bieden een contrast en vertellen
het verhaal van de schaalvergroting.

Dijk

Beeldbepalende ensambles
Blokboezem systeem
De restanten van de blokboezems zijn nog deels aanwezig in het landschap: kades, molen(restanten),
voormalige gemalen, watergangen, sluizen en aanvoersloten. De spontane opslag als gevolg van
functieverlies maken de blokboezems beter zichtbaar in het landschap en bieden kansen voor nieuwe
Beeldbepalende ensambles
Privaat groen
functies, zoals recreatie en natuurontwikkeling. Door deze restanten naast elkaar en onderling zichtbaar
te houden wordt de leesbaarheid van het landschap en systemen bevorderd (kans).

Intensiteit dijklint vs openheid en rust Vveenweidegebied

Dijk

Priv

Boerderijen met erfbeplanting
Schaardijk
Getijdenrivier

Boerderijen met erfbeplanting

Gemalen (gehele complex)

Oeverwal

De intimiteit van de dorpen op/aan de dijk

Dijkzone

Dijkzone

In Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak ligt de bebouwing direct aanZuidplaspolder
de dijk. Krimpernerwaard
De dijk is hier vervlochten
Veenweidegebied
IJssel
met de bebouwing en de dijk en de IJssel zijn nauwelijks te ervaren. De vormgeving van het straatmeubilair
en de bestrating benadrukt de dorpse identiteit. De overgang van de intieme
dorpsstraat naar
de
Hoge intensiteit
Lage intensitieit
Dijkzone
Dijkzone
vergezichten over de Hollandsche
IJssel
zijn
een
abrupte
overgang.
De
vormgeving
van
de
dijk
in
de
Zuidplaspolder Krimpernerwaard
Veenweidegebied
IJsselin het dorp naar
dorpen en de overgang de dijk
het dijklint zijn een kwaliteit.
Hoge intensiteit

Schaardijk

Lage intensitieit

Gemalen (gehele complex)

Industriele complexen en ’’ industrieel erfgoed’’

Industriele complexen en ’’ industrieel erfgoed’’

Getijdenrivier

Dijk

Tiendweg

Blokboezems (met opslag)
Wetering

Dijk

Blokboezems (met opslag)
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Orientatiepunten

Oeverwal

Tiendweg
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Hoge intensiteit

Lage intensitieit

Oriëntatiepunten

Industriele complexen en ’’ industrieel erfgoed’’

Dijk

Non-kwaliteiten

Tiendweg

De dijk en de Krimpenerwaard kennen diverse oriëntatiepunten. Deze zijn van functioneel
voor de (met opslag)
Blokboezems
(tijdelijke en sporadische) gebruikers van het gebied om zich te oriënteren op de dijk en in de polders. De
Druk op de leefbaarheid op en aan de dijk
belangrijkste in het studiegebied zijn de diverse kerktorens, de watertoren ten oosten van Krimpen aan
De smalle profiel van de dijk ‘’ past niet bij het huidige intensieve gebruik van bewoners, recreanten,
den IJssel, de relatief hoge bedrijfsgebouwen van o.a. Heuvelman Hout, de opgaande groenstructuren
woon-werk verkeer, schoolgaande kinderen, vrachtverkeer van en naar de bedrijven. Er ontstaan
in een aantal blokboezems en de voormalige kraan en loskade.
gevaarlijke verkeerssituaties en is de volle aandacht gericht op de medegebruikers en verkeer, waardoor
weinig aandacht mogelijk is voor omgeving en beleving. Ook voor de bewoners aan de dijk doet de
Orientatiepunten
drukte door verkeer afbreuk aan de woon en leefomgeving.
Herkenbaarheid en continuïteit van de dijk staat onder druk
De continuïteit van de dijk staat onder druk doordat enkele bewoners hun tuin op de dijk hebben
afgeschermd met hoge hagen of struweel. Hierdoor is de repeterende ervaring van de kenmerken van
de dijk als verbindend element verstoord. Deze kenmerken zijn de duidelijke scherpe overgang tussen
kruin en taluds en tussen taluds en dijkteen (knikken in profiel).

Privaat groen belangrijk voor groene beleving

Deze dijk kenmerkt zich door veel privaat groen aan én op de dijktaluds. De vele solitaire bomen, heggen
en siertuinen zorgen voor een zeer groene beleving van de dijk en is een beeldbepalende groenstructuur
en karaktistiek element voor deze dijk.

Privaat groen
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Lage kwaliteit pleisterplekken
Direct aan de dijk zijn enkele locaties ingericht met voorzieningen voor recreatie; parkeerplaatsen voor
auto’s, fietsparkeren en zitelementen met een grote diversiteit aan vormgeving, materiaalgebruik en
kleuren. Deze zijn nu nog weinig uitnodigend in het landschap gepositioneerd.
Storende elementen in het veenweidelandschap
De hoogspanning tracés zijn in het open landschap visueel zeer aanwezig. De maat en schaal van de
masten, mastvoeten en kabels staan in contrast met de fijne detaillering. Met name in de open polder
ziet men ze al van verre.
Ook de geleiderails langs de dijk is een storend element in het landschap doordat het deels het zicht op
de Hollandse IJssel belemmert.
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7 Kansen en aandachtspunten
Op basis van de inventarisatie, de kernkwaliteiten en de non-kwaliteiten zijn er de volgende kansen en
aandachtspunten vanuit landschap voor het ontwerp en de daarbij horende inpassingsvisie gedestilleerd:

Aandachtspunten
•

Aantasting karakteristieke elementen van het veenweidegebied (bv. Tiendwegen) tbv nieuwe
infrastructuur

Kansen
•

Versterken leefbaarheid van de dijk t.b.v. de beleving en verblijfskwaliteit

Bij de inrichting en vormgeving van de dijk aandacht voor de kwetsbare gebruikers van de dijk.
Bijvoorbeeld met een overrijdbare middengeleider waardoor de auto ‘te gast’ is op de dijk.
•

Verbeteren van inrichting pleisterplaatsen aan de dijk, verbindingen maken met blokboezems
en t.b.v. recreatief potentieel

Het huidige landschapspatroon van het veenweidegebied in samenhang met de elementen als
tiendwegen en de rust en openheid van het gebied zijn belangrijke kwaliteiten en waarden van het
gebied. Het inpassen van nieuwe infrastructuur vraagt een zorgvuldige vormgeving en locatiekeuze.

Door aantrekkelijke en uitnodigende pleisterplekken te creëren kan invulling gegeven worden aan de
grotere recreatievraag met de ontwikkeling van de zuidplaspolder. Ook kan de dijk ontlast worden door
recreatieve verbindingen tussen de dijk en de blokboezems te leggen waardoor recreanten gemakkelijker
in het veenweidelandschap kunnen komen.

•

•

Vormgeving dijk/weg in dorpskern

De huidige straatinrichting met onder andere klinkers geeft een intieme sfeer die de dorpsidentiteit
versterkt. Het toepassen van bijvoorbeeld (stil) asfalt bij de dijkversterking in Gouderak kan afbreuk
doen aan de sfeer van de dijk in de dorpskern. Voor eventuele geluidsoverlast in de dorpskern kan
gebruik worden gemaakt van stille bestrating (reductie van 3DB mogelijk) (meekoppelkans).
•

Behoud oriëntatiepunten en beeldbepalende ensembles

Voor gebruikers van het gebied zijn oriëntatiepunten en beeldbepalende ensembles belangrijk voor
plaatsbepaling en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De dijkversterking dient zoveel mogelijk rekening
te houden met het behouden van deze objecten.
•

Vormgeving dijk passend bij kenmerken beneden rivier

De smalle schaardijk met zichtbare getijdewerking en de steile taluds passen bij de vormgeving van de
benedenrivier. Bij de dijkversterking zouden deze vormgevingskenmerken input moeten zijn.
•

Vergezichten behouden/versterken

Op het dijktraject zijn verschillende vergezichten over de Hollandsche IJssel en tussen het dijklint door op
het Veenweidegebied, dit is een belangrijke ruimtelijke kwaliteit. Deze vergezichten dienen behouden
te worden en waar mogelijk versterkt; bijvoorbeeld door andere materialisering of vormgeving van
geleiderails.

juli 2017

Herkenbaarheid watersysteem vergroten (bijv. gemalen, kaders, blokboezem, vlieten) t.b.v.
recreatief potentieel

Door een combinatie van informatievoorziening met vormgeving kan verwezen worden naar de werking
van het landschap
•

Beeld kwaliteitsplan voor de ‘’voortuinen’’ op het binnentalud

Voor de continuïteit is de groene inrichting van het binnentalud een opgave. De continuïteit van de dijk
kan versterkt worden door minder ‘onderbrekingen’ te hebben door private inrichting. Hiervoor kan een
beeldkwaliteitsplan worden opgesteld voor de inrichting van het talud met een beplantingsassortiment
incl. dichtheid waar bewoners ‘hun voortuin’ mee mogen inrichting. Dit draagt bij een continue en een
eenduidig groenkarakter van de dijk en behoud de groene kwaliteit voor de bewoners aan de dijk.
•

Dijk en zellingen (recreatief) toegankelijk maken vanaf het water

Voor waterrecreanten zouden de zellingen plekken kunnen zijn om nabij de IJssel te komen en voor het
tijdelijk aanmeren van waterrecreanten. Ook voor bewoners van het gebied zouden mogelijkheden
langs de dijk kunnen worden geboden voor waterrecreatie (vissen, aanlegsteiger)
•

Dijkzone toekomstig bestendig maken i.r.t. de autonome bodemdaling

Aangezien het overgrote deel van de huidige woningen aan de dijk (op de oeverwal) na 1950 is gebouwd
en er regelmatig nieuwbouw wordt gebouwd is het een optie om regels te verbinden aan nieuwbouw.
Bijvoorbeeld door het kavel geheel of deels op te hogen voor het plaatsen van een nieuwe woning.
Zo ontstaat een gefaseerde ophoging van het lint, waardoor na verloop van tijd een groot deel van de
woningen minder gevoelig is voor wateroverlast. Tevens zorgt een hogere oeverwal voor een stabielere
dijk en minder steile oprit tussen erf en dijkkruin.
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Verklarende woordenlijst

Bronvermelding

Waard
Een waard is een geheel door rivieren omgeven stuk land of gebied. Een krimp is een rivierbocht. Samen
geven zij de betekenis van de naamgeving van de Krimpenerwaard.

Gebiedsprofiel Krimpenerwaard, Utrecht 2014, door Grontmij
landschapsarchitecten in opdracht van Provincie Zuid-Holland

Zellingen
Het gedeelte van de rivierbodem aan de voet van de dijk wat onder invloed van getijdewerking droog
valt is een zelling. De zellingen werden en worden gevormd door de slibafzetting (zand en slik) in een
getijdengebied. Als gevolg van de rivierdynamiek (golfslag, stroming en getijden) waren de zellingen
grotendeels onbegroeid. Het woord ‘zelling’ wordt alleen bij de Hollandsche IJssel gebruikt.
Rikken
Bij het afgraven van zellingen liet men wallen staan tussen de kleiwinningen; rikken. De functie van deze
wallen was als eigendomsgrens en aanwas van nieuwe rivierafzettingen ten behoeve van toekomstige
kleiwinning.
Donken
Onder andere in de Krimpenerwaard komen rivierduinen voor die ontstaan zijn tijdens het laatste
gedeelte van het laatste glaciaal; het Weichselien. Destijds hadden de lage landen een poolklimaat en
was er nauwelijks vegetatie waardoor de wind vrij spel had. Door de wind zijn duinen opgeblazen aan
de lijzijde van rivierbeddingen, die gedurende de winter droog stonden. Na afloop van de ijstijd, werd
het oude rivierdal in de loop van het Holoceen opgevuld met riviersediment en veen. De donken steken
echter nog op sommige plekken boven deze klei/veenlaag uit. Ook komen er donken voor die niet boven
het klei/veenlaag uitsteken; rivierduinen.
Cope ontginningen
Cope-ontginning: ontginning van een gebied met een contract, men kreeg toestemming van een
landheer om een bepaald gebied te ontginnen. Zo`n contract heet cope. Dergelijke ontginningsvormen
hebben geleid tot het karakteristieke verkavelingspatroon van o.a. de Krimpenerwaard.
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Feddes/Olthof

Beeldkwaliteitsplan Hollandse IJssel, 1998 door Alle Hosper landschapsarchitectuur en stedenbouw in
opdracht van Stuurgroep Hollandsche IJssel
Atlas landschappelijk groen erfgoed Nederland, Bert Maes, 2016, open pdf Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
Het boerenerf, 2011, Joke Karelse – de Jong.
De Krimpenerwaard, Zwolle 1996 (tweede druk), Catharina L. van Groningen,. Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers.
Oogst van de veenlandschappen & Oogst van het rivierenlandschap, 2014, Hilde E.A. Huizenga
Topotijdreis.nl
Ahn.nl
Wikipedia.nl
gemeente Krimpen aan den IJssel
gemeente Krimpenerwaard
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Bijlage 1

•

Een overzicht van reacties en tekeningen van de landschapstafel :

Thema infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen

Thema water en ecologie

Toevoegen:
• Zellingen en rikken toevoegen aan het watersysteem. - Zellingen ook ecologisch interessant. Bodemdaling in de Krimpenerwaard aanduiden, waar en welke drooglegging.
• Drogen en natte natuur in de Krimpenerwaard toevoegen.
• Kansen en opgaven: - Het vacuum van de Waard is met haar rust en ruimte een kwaliteit, maar staat
onder grote druk op de dijk.
• In de polder liggen kansen voor nieuwe vormen van landbouw in relatie tot wateropgave/
bodemdaling, het Veenweide innovatiecentrum (VIC) maakt hier een bussinesscase rond. Een eerste
experiment wordt nu gedaan met een crandberryveld. Koppeling van ecologie, landbouw, water en
recreatie.
• Toegankelijkheid van het water: zorg voor kleinschalige recreatieve voorzieningen aan het water en
op de voorlanden en rikken. Nu zijn er veel individuele en ad-hoc oplossingen die niet bijdragen aan
de ruimtelijke kwaliteit.
• Zorg voor een leesbaar watersysteem met name bij de drie inlaten en de wielen. Hier komen opgaven
voor cultuurhistorie, recreatie en ecologie samen.
• Zorg dat de dijk er uitblijft te zien als een dijk.
• Innovatie door de behandeling van de toplaag van de dijk en het geschikt maken voor kruidenrijk
grasmengsel, draagt bij aan de stabiliteit van de dijk (Flowerdijk).

Thema cultuurhistorie en recreatie

Toevoegen:
• In kaart brengen industrieel erfgoed - Gemeentelijke erfgoed – wordt vanaf januari geïnventariseerd
door de gemeente Krimpen aan den IJssel
• Weidevogelgebieden en wandelroutes in natuurgebieden.
• Landbouw ?
Kansen en opgaven:
• Hou recreatie kleinschalig. De Krimpenerwaard is nu vanaf Gouda en krimpen aan den IJssel
toegankelijk + pontjes bij Gouderak en Ouderkerk toegankelijk. Extra verbindingen met het voorland
en de Zuidplaspolder zijn vanuit de gedachte van kleinschaligheid niet wenselijk.
• De dijk zelf is een belangrijk cultuurhistorisch element. Deze moet als zodanig herkenbaar blijven.
Toekomstige dijkversterking biedt een kans om het uiterlijk van de dijk te versterken.
• De dijk vormgeven als een continue lijn. Zorg voor de beleving van de dijk als het totaal.
• Historisch was er een verbinding tussen beide zijdes van de dijk. Veel boeren hadden ook grond aan
de rivierzijde.
• Het landschap van de Krimpenerwaard + bijbehorende dijk is eeuwenoud, maar ook altijd in
ontwikkeling. Wees niet te behoudend, maar voeg een nieuwe laag toe.
• Zorg voor koppeling tussen het landschap en de dijk. Door de belangrijkste doorzichten naar de
krimpenerwaard en aanhechtingspunten, zoals de blokboezems te behouden.
Fig.
• Recreatieve verbindingen met de zuidplaspolder doormiddel van kanoroutes en een overtoom.
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Kanoroutes zijn lastig te realiseren omdat veel watergangen beheert worden door de boeren. Vlieten
en weteringen in beheer door waterschap en andere partijen wel geschikt.

Toevoegen:
• Buslijnen
• Scholen en andere maatschappelijke bestemmingen
• Updaten infrastructuur
• Woonvisies kernen
• Scheepvaart

Kansen en opgaven:
• overslag terminal voor containers ten westen van moordrecht of bij gouda
• Herstellen van rikken
• Schaalverkleining op bestaande bedrijventerreinen
• Op de zellingen zijn nog bouwmogelijkheden
• Toenemende recreatieve druk door woonontwikkeling westergouwe
• Verbinding tussen Ouderkerk aan den ijssel

Deelnemers Landschapstafel:

Agrarische Natuurvereniging Weidehof
Piet Blanken
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
Joke Colijn
Provincie Zuid-Holland
Menno Laan
Bernadet Keijsper
LTO Noord Zuid Holland
Petra de Vos
Hollandsche IJssel
Hans du Pré
Omgevingsdienst Midden-Holland
Joost Rings
gemeente Krimpenerwaard
Helga Kliffen
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Bijlage 2

(Beknopt) Fotoverslag 1e veldbezoek

buitendijkse woningen -Krimpen aan den IJssel

Voortuin op de dijk - Krimpen aan den IJssel

Historische en ‘nieuwe’ historiserende bebouwing aan de dijk

Watertoren- Krimpen aan den IJssel

Dorpsbebouwing op de Dijk- Ouderkerk

Toren Ouderkerk

Zicht op Veenweidegebied

recreatie + werken op zelling (zelling Heuvelman hout)

Boerderij met beeldbepalende beplanting

Recreatiegebied (incl ijsbaan) langs de dijk

Wiel - Kattendijk 140

Groene zone in Gouderak
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verbinding pont Gouderak

Woning in dijk ‘verzonken’

maalkom bij molen aan dijk

fietsverbindingen in veenweidegebied -Gouderak

Karrespoor op Tiendweg -thv  Gouderak

voormalige Blokboezem recreatie thv Gouderak

Tiendweg thv Gouderak

Veenlint Achterbroek

Voormalige molen met pleisterplek

Tiendweglint Ouderkerk

Zicht Veenweidegebied

Watertoren en wiel -Krimpen aan den IJssel
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