
Addendum gebiedsbeschrijving MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem
De Alblasserwaard in historisch perspectief – het verhaal en de ambities

In de Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG) MIRT-Verkenning A15 PaGo van 11 november 2019 is de
Gebieds- en Probleemanalyse besproken. Hierbij is aangegeven dat een addendum opgesteld zou
worden met een beschrijving en een visie van het gebied waarbinnen de projectlocatie zich bevindt.
De gebiedsbeschrijving die nu voorligt beschrijft de ruimtelijke opbouw en de ruimtelijke kwaliteiten
van de Alblasserwaard en geeft een ambitie aan voor de specifieke kenmerken en kwaliteiten van het
gebied. Deze ambities geven inzicht in hoe bij ruimtelijke ingrepen rekening gehouden kan worden
met de kenmerken van het gebied. De gebiedsbeschrijving is gebaseerd op de gegevens uit het
Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden zoals dat door de provincie Zuid-Holland in
samenwerking met regiogemeenten is opgesteld en vastgesteld. Het projectgebied valt volledig
binnen de regio Alblasserwaard en wordt in deze gebiedsbeschrijving behandeld. Regio
Vijfheerenlanden valt buiten het projectgebied en is niet in de gebiedsbeschrijving opgenomen. De
regio is uiteraard wel onderdeel van het onderzoeksgebied in de MIRT- Verkenning A15 PaGo.

Vorming van de Alblasserwaard
Als we het gebied beschouwen en uitgaan van de huidige ruimtelijke kenmerken zijn er vijf periodes
geweest die bepalen zijn geweest voor de vorming van het gebied, te weten de ondergrond, de
kamers, het ingenieuze watersysteem, de linten en de stedenband tussen wegwater/spoor.

De rivieren hebben een duidelijke invloed gehad op de Alblasserwaard. Het waterverloop is naar de
waard toe en er is daardoor boven op de oorspronkelijke rivierondergrond een veencomplex
ontstaan. De Giessen en de Alblas zijn veenstromen waarvan de hogere oevers de basis zijn
geweest voor de huidige bebouwingslinten. Door de planmatige veenontginning is een gelijkmatige
verkaveling ontstaan die heeft geleid tot de vorming van de karakteristieke kamers. De grenzen van
deze kamers zijn herkenbaar en worden gevormd door kades waar in de loop der jaren ook wegen,
bebouwing of beplanting op zijn aangebracht. Om het waterniveau goed te kunnen beheren is een
ingenieus bovenlokaal watersysteem gevormd dat ook heeft geleid tot de vorming van Werelderfgoed
Kinderdijk.

Onder invloed van het veen en de rivieren heeft de regio Alblasserwaard twee gezichten gekregen:
de Alblasserwaard zelf en de stedenband in het zuiden. De Alblasserwaard is een agrarisch
landschap met als structuurdragers de linten, de lijnen van het watersysteem en de kamers met
verkavelingsblokken. Het gebied kent een sterke oost-west oriëntatie. Voor de Alblasserwaard en de
stedenband geldt dat ze minder waterrijk zijn in vergelijking met andere veenweidegebieden in Zuid-
Holland. De kavelsloten zijn relatief smal en daardoor ook veel minder dominant in het landschaps-
beeld. Onder invloed van de rivier, het spoor en de weg is een min of meer aaneengesloten
stedenband ontstaan. De werven en aanverwante industrie zorgen voor een stoer en dynamisch
uiterlijk. Aan de noordzijde van de stedenband is door de snelweg A15 en de Betuwelijn een harde
grens ontstaan die maar op een beperkt aantal plaatsen gepasseerd kan worden.

In het proces van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem is gezamenlijk gekeken naar de
problematiek op en rond de A15 en dit heeft geleid tot de Gebieds- en Probleemanalyse. Met de
gezamenlijke overheden, maatschappelijke partijen en bewoners is gekeken naar de mogelijke
oplossingsrichtingen hiervoor die ter besluitvorming voorgelegd worden aan de Stuurgroep. Zowel de
A15 als het onderliggende wegennetwerk wordt daarbij beschouwd voor deze oplossingsrichtingen.
Dit is relevant voor hoe we naar het gebied kijken, welke karakteristieken en kwaliteiten er zijn en
welke ontwikkelingen we wenselijk vinden. In “het verhaal” kijken we daarom dan ook naar de
belangrijkste specifieke kenmerken en kwaliteiten in de Alblasserwaard die sturend zijn in de
zoektocht naar oplossingsrichtingen voor de geconstateerde problematiek op en rond de A15 en hoe
deze gezien moeten worden in ruimtelijk verband. Daarbij wordt inzicht gegeven in welke
ontwikkelingen daarin worden voorzien en welke ambities er liggen. Dit zijn:

1) Weg door stad en land
2) Water als structuurdrager
3) Kwaliteit in stads- en dorpsgebied, stadsranden; de stedenband aan de zuidkant



1. Weg door stad en land

Kenmerken
De A15 is de dominante drager voor het verkeer in het gebied en vormt samen met het spoor een
harde scheiding tussen stad en land. De A15 ligt merendeels tussen geluidschermen in het stedelijk
gebied. Op een tweetal plekken heeft de A15 een ruimer profiel: tussen Hardinxveld-Giessendam en
Gorinchem en aan de Merwede. Ten oosten van Gorinchem duikt de A15 het open landschap in. Het
onderliggende wegennetwerk met onder andere de provinciale wegen N214, N216 en de N484 vallen
samen met een kamerscheiding en zijn voorzien van beplanting.
De N214 is een belangrijke ontsluitingsweg voor
de Alblasserwaard en heeft ook een functie als
calamiteitenroute wanneer de A15 gestremd is
bij een calamiteit. Daarnaast blijkt voor veel
weggebruikers de N214 de laatste jaren een
alternatief voor de A15 door de toenemende
fileproblematiek op de A15 en A27.

De N479-480-481 lopen middendoor de kamers
en zijn onbeplant.

Ontwikkelingen
De grootste relevante ontwikkelingen voor de bovenlokale wegen zijn de verbreding van de A27 van
2x2 naar 2x3, de aanpassingen bij de kruising N3/A15 en de N214/N216. Een belangrijke opgave is
de afstemming van de veelheid aan (onderhouds)projecten en andere voorziene ontwikkelingen in
het gebied.

Ambities
Er zijn verschillende ambities voor de uiteenlopende weg categorieën. Voor de snelwegen geldt dat
daar waar de weg het stedelijk gebied doorkruist ze integraal onderdeel uitmaken van de stad.
Nieuwe ontwikkelingen langs de weg dragen bij aan een afwisselende, herkenbare en functionele
stedelijke rand langs de snelweg. Ontwikkelingen zorgen voor een voorkant naar de weg toe.



Daar waar de snelweg tegelijkertijd de rand van een stad vormt, is er extra aandacht nodig voor de
kwaliteit van de stadsrand, waaronder doorgaande verbindingen tussen stad en ommeland. Buiten
het stedelijk gebied doorsnijdt de snelweg het landschap zonder functionele, logistieke interactie met
dit landschap. Een visuele relatie tussen weg en omgeving is echter wel gewenst. De nog aanwezige
snelwegpanorama’s vanaf de A15 op het veenweidegebied en het rivierenlandschap worden
gekoesterd. Het snelwegpanorama op de Merwede vanaf de A15 ten zuiden van Hardinxveld-
Giessendam wordt als een uniek moment van de A15 in de stedenband beschouwd en dient open te
blijven. Vanaf de snelweg zijn de omringende landschappen en kruisingen met landschappelijke
hoofdstructuren daarmee beleefbaar.

Vanwege de dominante ruimtelijke factor en invloedssfeer van de snelwegen op de stedelijke band is
het wenselijk ontwikkelingen aan/langs de snelweg vanuit een integrale gebiedsopgave te
benaderen. Daarbij wordt specifieke aandacht gevraagd voor verknoping met andere manieren van
vervoer en het onderliggend wegennet, verminderen van de barrièrewerking van wegen voor
doorgaande recreatieve verbindingen en het realiseren / in standhouden van doorgaande
ecologische verbindingen.

Voor het onderliggende wegennet is het uitgangspunt dat nieuwe infrastructuur wordt aangelegd als
een logische verbinding van A naar B die ook na langere tijd nog begrijpbaar is. De nieuwe weg
beweegt waar mogelijk mee met de hoofdrichting van het landschap. Ook geldt hier dat nieuw of aan
te passen infrastructuur wordt beschouwd vanuit een integrale gebiedsopgave inclusief inpassings-
vraagstukken. Onder inpassing wordt naast de ligging in het landschap ook verstaan: omgaan met
doorlopende landschappelijke structuren, logische oplossingen voor doorgaande recreatieve
verbindingen en behoud van de gebruikswaarde van het omliggende gebied.
Waar N-wegen landschappelijke hoofdstructuren kruisen, bijvoorbeeld vaarten, dient de
landschappelijke lijn als afzonderlijke structuur zichtbaar en herkenbaar te blijven. Bijvoorbeeld door
de aanleg van een brug. Als de provinciale wegen dwars op de oost-west oriëntatie van de
Alblasserwaard liggen is openheid in het wegbeeld het devies. Waar de provinciale wegen
samenvallen met de aanwezige polderscheiding is wegbeplanting mogelijk en kan de bestaande
beplanting eventueel worden versterkt. Daarbij wordt continuïteit in het karakter van de randen van
ontginningskamers en dus een eenduidig en doorgaand profiel nagestreefd. Waar deze wegen
midden in de ontginningskamers liggen is een open wegbeeld passend.



2. Water als structuurdrager

Kenmerken
Het watersysteem kent hoofdzakelijk een oost-west oriëntatie en bestaat uit een stelsel van
weteringen, boezems en vlieten. De brede boezems liggen verhoogd in het landschap. Aan het
stelsel zit een heel systeem gekoppeld van molens, gemalen en stuwen. Het kroonjuweel van dit
stelsel is het Werelderfgoed Kinderdijk met haar molens. De kruisende structuren van (boven)lokale
wegen en linten bieden met bruggen en overgangen zicht op het systeem.
Het gebied stroomt af van oost naar west. Er is invloed van het getij in Lek, Noord en Merwede.
De uiterwaarden van de Noord en de Merwede zijn vrijwel volledig bebouwd, met uitzondering van de
Dordtse Avelingen. Op verschillende plekken belemmeren de verzwaarde dijken het zicht op de rivier.
Het Merwedekanaal heeft een noord-zuid oriëntatie. Tot aan Meerkerk is het herkenbaar door het
dijklint terwijl het noordelijke deel wordt geaccentueerd door bomen.

Ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkelingen in het gebied hebben betrekking op de altijd aanwezige dynamiek in
het Nederlandse watersysteem, zowel door de voortdurende aanscherping van de eisen ten behoeve
van de veiligheid als door andere doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de vraagstukken rond hoe
we omgaan met overtollig water bij extreme natte periodes en bij schaarste aan zoet water in droge
periodes. Door piekbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken.
Het waterschap Rivierenland heeft recent een visie voor 2050 opgesteld om ook in de toekomst een
robuust en klimaatbestendig watersysteem te hebben.
Daarnaast is er in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog
en niet stevig genoeg. Het op sterkte brengen van dijken en kades is een grote opgave.
Er wordt een nieuw watersysteem ontwikkeld dat de komende jaren verder uitgewerkt gaat worden
en ook zijn invloed heeft op grote gebiedsopgaven zoals rond de A15. Daarnaast valt op dat rond de
kruisende structuren vaak verrommeling optreedt.

Ambities
Voor de Alblasserwaard geldt een aantal algemene ambities voor het water als structuurdrager. Er
wordt gestreefd naar een beleefbaar waterstelsel als dragende structuur van Zuid-Holland. Het
verbeteren van de zichtbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling van het water is daarbij van belang.
Waar mogelijk wordt gezocht naar vereenvoudiging van het waterbeheer en gewerkt aan een
klimaatbestendige en robuuste inrichting van het watersysteem.



De provinciale en historische vaarwegen krijgen de uitstraling van regionale landschappelijke
dragers. Dit geschiedt door eenheid in de inrichting van de oevers en begeleidende beplanting aan te
brengen als ook door de vormgeving van kruisende infrastructuur. Gewerkt wordt aan het behouden
en versterken van het continue karakter van de boezems en vlieten
Er is aandacht voor zicht op en vanaf het water. Als ontwikkelingen plaatsvinden aan kanalen en
vaarten buiten het stedelijk gebied, dan dragen deze bij aan de versterking van hun rustige en
voorname karakter, behoud en versterking van erfgoed als identiteitsdragers en waar nodig herstel
van de continuïteit. Dit geldt ook voor het aangrenzende landschap. Als ontwikkelingen plaatsvinden
langs de rivier dan krijgen deze een voorkant naar de rivier en dragen deze bij aan behoud of
versterking van het eigen karakter van de rivier. Het handhaven en creëren van het zicht op de rivier
vanaf de naastliggende dijken en wegen draagt daaraan bij.
De oevers van rivieren, vaarten, kanalen en plassen zijn waar mogelijk openbaar toegankelijk. Om
oevers en water toegankelijk en beleefbaar te houden is er geen ruimte voor verdere verdichting dan
wel privatisering van de oevers die direct aan het water grenzen. Het bewaken en herstellen van de
continuïteit van landschappelijke structuurdragers als veenstromen, kanalen of dijken zijn van belang.
Ook wordt gewerkt aan het versterken van de zichtbaarheid en de belevingswaarde van de
verdedigingswerken van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

3. Kwaliteit in stads- en dorpsgebied, stadsranden; de stedenband aan de zuidkant

Kenmerken
Deze regio kent de volgende kenmerken waarbij de steden in het zuiden van de regio een bijna
aaneengesloten reeks of ‘stedenband’ vormen. Dit langgerekte stedelijk gebied kent duidelijke
grenzen: aan de zuidzijde ligt de rivier, aan de noordkant de snelweg, het spoor en de Betuwelijn.
De rivierfronten worden momenteel niet optimaal als kwaliteit binnen het stedelijk gebied benut.
De dorpen worden bijna allemaal gevormd door lintbebouwing, waarbij rond de dorpskern het lint
veelal is ‘opgedikt’. En verspreid over het gebied liggen enkele karakteristieke historische kernen en
beschermde stads- en dorpsgezichten

Ontwikkelingen
De dorpsranden zijn bij uitstek de locaties waar met enige regelmaat kleine uitbreidingen
plaatsvinden. Dit gebeurt met name rond de dorpskernen. Die kernen zijn vaak al een verdikking van
het oude lint. Uitbreiding van die kernen gebeurt vaak door een nieuwe schil toe te voegen. Binnen
het dorpslint vindt ook regelmatig verdichting plaats. Rond de steden zijn in de afgelopen jaren de
laatste randen ‘opgevuld’. De stedenband is nu vrijwel geheel ingesnoerd door enerzijds het water en
anderzijds de snelweg en het spoor of bij Alblasserdam het erfgoed van Kinderdijk.



De ontwikkelingen in de steden richten zich meer en meer op de herstructurering van bestaande
gebieden en terreinen. In de steden is de concentratie van woningbouw voorzien.
Er ligt een belangrijke regionale opgave waar het woningbouw en bedrijvigheid betreft. Naast deze
nieuwbouwopgave draait het in de toekomst om het herstructureren en verbeteren van de kwaliteit in
het bestaande stedelijk gebied.

Ambities
Voor de Alblasserwaard gelden algemene ambities voor de kwaliteit in stads-en dorpsgebied. Het
behoud en versterking van een brede waaier aan woon- en werkmilieus staat daarbij voorop. Elk dorp
en elke stad kent een eigen kleur. Ook wordt ingezet op het vergroten van de diversiteit van de
steden. Hoogteaccenten, waaronder hoogbouw, vallen zoveel mogelijk samen met ‘zwaartepunten’ in
de stedelijke en infrastructurele structuur. Het zwaartepunt van de verstedelijking ligt zowel in de stad
als in het dorp binnen de invloedssfeer van hoogwaardig openbaar vervoer.
Elke kern ontwikkelt een eigen identiteit en bouwt voort op de karakteristieke structuur en ligging aan
en in het landschap. Het dorp is deel van het omringende landschap, doordat onderliggende
patronen herkenbaar zijn in de ruimtelijke structuur. Waar mogelijk blijven karakteristieke en
beschermde stads- en dorpsgezichten ervaarbaar vanuit het omringende landschap.
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de groen- en waterstructuur als onderdeel van
het stads- en dorpsontwerp. Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden behouden door ze
waar mogelijk een functie te geven die aansluit bij de behoeften van deze tijd.
Als ontwikkelingen plaatsvinden in of in de nabijheid van het historisch centrum dan dragen deze bij
aan behoud en versterking van de vitale stads- en dorpscentra met een gevarieerd functioneel en
ruimtelijk beeld. Het eigen karakter van het historisch centrum wordt opgezocht en versterkt.
Als herstructurering, transformatie of uitbreiding plaatsvindt binnen de stad, dan draagt dit bij aan het
in balans brengen van de mix aan woonmilieus.
Bij nieuwe hoogbouw zal een beeldkwaliteitsparagraaf inzicht moeten geven in de effecten, de
invloed en aanvaardbaarheid van hoogbouw op de omgeving.

De Alblasserwaard kent vanuit de specifieke kenmerken van de regio aanvullende ambities.
De Betuwelijn vormt een kunstmatige, logische grens tussen stedelijk en landelijk gebied.
De groene ‘longen’ binnen de stedenband moeten behouden en het liefst versterkt worden. Groene
ruimte dichtbij huis vormt een belangrijke kwaliteit voor de leefomgeving.
In toekomstige herstructureringsopgaves moet het rivierfront meer aandacht krijgen. Nieuwe
stedelijke ontwikkelingen moeten in vorm, oriëntatie en functie bijdragen aan het versterken van de
relatie met de rivier.


