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Inleiding

Het veldbezoek landschap heeft zich gericht op het verifiëren van de informatie uit de bureaustudie land-
schap. Daarnaast is er een groeninventarisatie gedaan. Het veldonderzoek heeft tot de volgende producten 
geleid:
1. Kleine aanpassingen in rapportage landschap (bijlage 1);
2. Overzichtskaart landschap: kernkwaliteiten op kaart voor effectbeoordeling en technisch ontwerp 
(bijlage 2); 
3. Groeninventarisatie op kaart en aangevuld met foto’s (bijlage 3) ;
4. Aanvullend is in het veldonderzoek landschap aandacht geweest voor beeldbepalende cultuurhistori-
sche elementen als input voor de studie cultuurhistorie;
5. en tot slot zijn kenmerkende landschappelijke elementen die tijdens het veldonderzoek opvielen op 
kaart in beeld gebracht (bijlage 4). 

In deze memo zijn deze resultaten van het veldonderzoek toegelicht.

Ad 1 Rapportage landschap (bijlage 1)

De bureaustudie landschap heeft op een breed schaalniveau de landschappelijke elementen op en aan de 
dijk en in de Krimpenerwaard geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis daarvan zijn kernkwaliteiten be-
paald. De verificatie van het bureauonderzoek tijdens het veldonderzoek landschap heeft tot kleine aanpas-
singen/aanvulling geleid, die zijn opgenomen in de uiteindelijke rapportage landschap (bijlage 1):

- Met het groenonderzoek is duidelijk geworden dat het vele private groen een belangrijke rol speelt 
voor de groene uitstraling van de dijk en een specifieke karakteristiek van de dijk is.  (zie kader hieronder) 
- Aan de analyse zijn toegevoegd de vele private trapjes en opstelplaatsen brievenbussen. Dit zijn ken-
merkende elementen van de dijk. Zie ‘’H3.10 Overige Elementen’’ in rapportage landschap
- Op basis van de groeninventarisatie zijn ook een aantal kenmerkende bomen als oriëntatiepunt 
aangewezen. Dit is benoemd op H3.9 oriëntatiepunten in de rapportage landschap en toegevoegd aan de 
overzichtskaart landschap
- H3.7 is geactualiseerd op basis van de groeninventarisatie
- De bureaustudie is verder aangevuld met ‘groenere’ (lente) foto’s vanuit het veldonderzoek en de 
rapportage is tekstueel op een aantal punten aangepast zodat het als het eindproduct van de bureaustudie 
en het veldonderzoek leest

Analyse: Groene uitstraling van de dijkzone
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 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 beplantin-
gen 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. 

> Deze analyse is aanvullend opgenomen H3.7 Landschappelijk groen, groenelementen in de rapportage 
Landschap

Nieuwe kernkwaliteit: 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 
tuinen zorgen voor een zeer groene beleving van de dijk en is een beeldbepalende groenstructuur en karak-
teristiek element voor deze dijk.
NB de non-kwaliteit ‘Herkenbaarheid en continuïteit van de dijk staat onder druk’ is op dit nieuwe inzicht aan-
gepast.

> Deze kernkwaliteit en aanpassing non-kwaliteit is in H6 kernkwaliteiten en non-kwaliteiten opgenomen in 
de rapportage Landschap

Groenstructuur in MER beoordeling 
De waardevolle -private- groenstructuur is als criteria opgenomen in de MER beoordeling. NB het beoorde-
len  is alleen zinvol als varianten zich hier op kunnen onderscheiden (bijv een variant waarbij er alleen iets 
aan de buitenzijde gebeurd zou op dit criteria positief kunnen scoren). Echter hiervoor is het wel relevant of 
er een visie en/of keuze is welke invulling het private groen op het binnentalud na versterking van de dijk 
heeft. Het benoemen van dit aspect in de MER (al dan niet beoordeeld) is vanuit omgevingsmanagement  
aan te bevelen. 



Ad 2 Overzichtskaart landschap (bijlage 2) 

Op basis van het veldonderzoek is een overzichtskaart landschap opgesteld waarop de waardevolle land-
schappelijke elementen op en aan de dijk (de kernkwaliteiten) verbeeld zijn (bijlage 2). Dit als input voor zo-
wel bij de effectbeoordeling als voor het technisch ontwerp. De kaart wordt ook in een GIS bestand omgezet.
Ad 3 Groeninventarisatie (bijlage 3) 
Vanaf de dijk zijn de waardevolle groenstructuren in de dijkzone op perceelsniveau geïnventariseerd; de 
tuinen, solitaire bomen, de grastaluds, boomgroepen, heggen, etc… 
De groenstructuren zijn niet ingemeten, maar op basis een visuele inschatting vanaf de kruin en in combina-
tie met de luchtfoto 2016 en GBKN vanaf de dijk op kaart ingetekend.
Resultaat is een overzichtskaart met de waardevolle groenstructuren aangevuld met foto’s (Bijlage 3). Dit 
wordt benut bij de effectbeoordeling en biedt inzicht voor het technisch ontwerp waar waardevol groen is om 
al dan niet rekening mee te houden. 
Over deze groeninventarisatie is ook vooraf afstemming met de gemeente Krimpenerwaard en Krimpen aan 
den IJssel geweest ( de gespreksverslagen zijn ook onder bijlage 3 opgenomen). Gemeente Krimpener-
waard heeft 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. 

De gemeente Krimpen aan de IJssel hecht veel waarde aan de groene structuur op de IJsseldijk, oa het 
groene ensemble van de begraafplaats, maar ook de particuliere beeldbepalende bomen. Hiervan is in 2009 
een lijst opgesteld. Ook heeft de gemeente een groenstructuurplan en groenbeleidsplan uit 2009. Dit komt 
overeen met de resultaten van de groeninventarisatie. 
Beide gemeente zijn benieuwd naar dijkversterkingopgave en bijkomende opgaven zoals inpassing en even-
tueel te verwijderen bomen. 

Ad 4 Veldonderzoek cultuurhistorie 

In het veldonderzoek landschap is ook aanvullend aandacht geweest op cultuurhistorische elementen uit het 
onderzoek cultuurhistorie. Resultaat is dat er geen aanvullende beeldbepalende elementen zijn gevonden 
dan de al in beeld waren bij de bureaustudie cultuurhistorie/ de benoemde kenmerkende elementen uit de 
studie landschap.

Ad 5 Aanvullende inventarisatie als resultaat veldonderzoek (bijlage 4) 

Er zijn ook aanvullende kenmerkende elementen geïnventariseerd die tijdens het veldbezoek zijn waarge-
nomen, deze zijn op kaartbladen ingetekend. Deels als achtergrond bij de rapportage landschap, deels als 
aandachtspunten voor het vervolg van het project KIJK. 


