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1

Inleiding
1.1. Aanleiding
De Noordelijke Waaldijk, tussen Gorinchem en Nijmegen gaat op
de schop. In de komende jaren wordt van Gorinchem Dalem-poort
tot en met Sprok een planvormingstraject doorlopen waarin wordt
bepaald hoe het nieuwe dijklandschap er uit komt te zien. Hierbij
wordt ook de dijkweg bestudeerd. In het planvormingstraject van
het Waterschap is nog veel ruimte om suggesties te doen. Deze
dijkversterking biedt kansen om het recreatief en toeristische
gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten.
De Betuwe, gelegen tussen Rijn en Waal neemt in ons land
een bescheiden plaats in op de recreatiekalender. De Betuwe
is niet onbekend, maar het mist de toeristische traditie van
bijvoorbeeld de Veluwe, Zuid Limburg of de kust. Aan een
gebrek aan cultuurhistorie en landschapskwaliteit is dit niet
toe te schrijven, die is zonder meer ‘rijk’ te noemen. Langs de
Waal ligt een waardevol cultuurhistorisch landschap met dijken,
kronkelwaarden, oude dorpen, kastelen, boerderijen, strangen
en kleiputten. De Betuwe is ook een ondernemende regio,
met bedrijvigheid die zich richt op de grote infrastructuur en
met fruitteelt die ontwikkelt tot agribusiness. Terwijl de grote
infrastructuur midden in de Betuwe bedrijvigheid aantrekt,
komt er aan de dijk, met name buitendijks, meer afwisseling en
meer natuur. De dijk ligt op de grens van twee landschappen die
steeds duidelijker gaan verschillen. Dit biedt kansen. De Waaldijk
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wordt hierdoor ook recreatief en toeristisch interessanter. Waar
andere gebieden in toeristisch-recreatief opzicht last hebben van
een ‘remmende voorsprong’ zou het rivierengebied misschien
wel kunnen profiteren van een stimulerende inhaalslag. De
toekomstige ontwikkeling van het landschap rondom de dijk is
daarvoor een sleutel.
De sleutel is tot op zekere hoogte in handen van het waterschap.
Het waterschap wil steeds meer naar een ‘dijk die van ons
allemaal is’. Hierdoor ontstaan kansen voor recreatie en toerisme
om met de dijkversterking mee te liften. Kansen om werk met
werk te maken dienen tijdig te worden onderkend, zodat ze
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit vergt alertheid
en organisatie. Een gelijk oplopende planning en financiering
van de meerkosten van meekoppelkansen is nodig. Als resultaat
kunnen de dijken voor hoogwaterveiligheid worden aangelegd,
maar tegelijkertijd verder ontwikkelen als basis voor een recreatief
netwerk met prachtige panorama’s over het landschap.
Verschillende partijen hebben hier het belang van gezien. Op
initiatief van de ANWB hebben ze gezamenlijk kansen op de kaart
gezet om recreatie en toerisme langs de dijk van Gorinchem tot
Nijmegen te verbeteren. Deze partijen zijn: ANWB, Waterschap
Rivierenland, de gemeentes Lingewaal, Neerijnen, Tiel,
Nederbetuwe, Overbetuwe en Nijmegen, provincie Gelderland en
de recreatieve organisaties Uiterwaarde en Rivierenland.

Dijkversterkingsopgave
Begin dit jaar zijn nieuwe normen voor de dijken van kracht
gegaan die eisen dat de kans op een doorbraak wordt verkleind.
De aanleiding voor de normen waren nieuwe inzichten over
bescherming tegen hoog water, het principe van basisveiligheid
voor alle inwoners en een toegenomen economisch belang van de
gebieden achter de dijken.
De noordelijke Waaldijk zal worden versterkt in de komende
periode. Hierbij worden risico’s door een tekort aan hoogte, een

tekort aan stabiliteit en door piping, aangepakt. Waterschap
Rivierenland is momenteel bezig met ruimtelijke verkenningen
naar de omgeving van de dijk en met technisch onderzoek
naar de dijk zelf. Voor drie van de vier trajecten zijn ruimtelijke
kwaliteitskaders opgeleverd. Deze hebben mede een basis gelegd
voor dit onderzoek naar recreatie- en toerismekansen.
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1.2. Doel en werkwijze
Het doel van dit programma is het vinden en agenderen van
regionaal relevante kansen voor recreatie en toerisme die raken
aan de dijk en aan de dijkversterking.
Voorafgaand aan deze visie hebben ANWB en Waterschap
Rivierenland (samen met gemeenten) burgers om input gevraagd.
Deze input is verwerkt in het rapport ‘Gastvrije dijken’ van de
ANWB, in gesprekken met klankbordgroepen en in de publicatie
‘De dijk is van iedereen’ van het waterschap. Daarnaast leveren
de ruimtelijke kwaliteitskaders voor de dijkversterking nuttige
achtergronden over het landschap en de dijk.
Om kansen voor recreatie en toerisme te vinden is een proces
doorlopen met ambtelijke deskundigen op het gebied van
recreatie en toerisme en met dijkkenners. Met deze partners is
geïnventariseerd wat de verschillende wensen zijn en wat hun
opgaven zijn t.a.v. de dijk en t.a.v. recreatie en toerisme. Dit heeft
geleidt tot de selectie van drie onderwerpen die een belangrijke
rol spelen voor de toeristische Waaldijk: 1) beleving van landschap
en cultuurhistorie langs de dijk, 2) verknopingen tussen dijk en
omgeving en 3) verkeer op de dijk. Deze drie thema’s gaan hand
in hand bij het creëren van een aantrekkelijke dijk voor recreanten
en kunnen tevens de keuzes binnen de komende dijkversterking
beïnvloeden. Naast de kansen vanuit deze thema’s zijn er tijdens
het proces ook locatiespecifieke wensen benoemd. Deze kansen
zijn niet verder uitgewerkt, maar wel op kaart gezet. Ze kunnen
lokaal worden opgepakt.
Dit rapport doet een voorstel voor een gezamenlijke regionale
visie en een bovenlokaal programma tot ontwikkeling van
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recreatie en toerisme rondom de noordelijke Waaldijk. Binnen
deze visie is ruimte voor afzonderlijke gemeenten, het waterschap,
en andere partijen om hierin eigen keuzen te maken.
In 2019 start de uitwerking van de deelgebieden van de
dijkversterking. Voor die tijd moeten ambities, plannen,
eigenaarschap en financiering vastgesteld zijn om te worden
meegenomen.

1.3. Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk (2) is een recreatieve en toeristische
visie op de dijk geschetst. Hierin zijn vanuit de kwaliteiten van het
rivierenlandschap en de dijk uitgangspunten en kansen neergezet.
In hoofdstuk 3 zijn deze kansen in drie thema’s verder uitgewerkt:
landschap en cultuurhistorie, brandpunten en verkeer.
Het eerste thema (§ 3.1.) gaat in op hoe de rijke cultuurhistorie
die in het landschap aanwezig is beter benut kan worden. Ze
kan bijvoorbeeld leiden tot verhalen die verwerkt worden in
evenementen of routes. Ook kunnen historische plekken in het
landschap beter zichtbaar worden gemaakt.
Het thema brandpunten (§ 3.2.) zet uiteen hoe de dijk een
aaneenschakeling van verblijfsplekken is, ook wel brandpunten
genoemd. Een afwisselend ritme van deze rust- en afstapplekken
vergroot de aantrekkelijkheid van de dijk. Van vier typen
brandpunten is geinventariseerd waar ze zich nu bevinden en op
welke plekken het recreatieve meerwaarde zou opleveren om ze
toe te voegen.
Het verkeer (§ 3.3.) vertegenwoordigt een belangrijk deel van
het recreatief gebruik van de dijk. De weg op de dijk moet
aantrekkelijk en veilig zijn voor de gebruikers. Hier is onder andere
te lezen hoe de omgeving en de weginrichting door middel van

het concept Natuurlijk Sturen ingericht kan worden zodat het een
aantrekkelijk wegbeeld oplevert, dat tegelijkertijd het gedrag van
de gebruikers zo beinvloedt dat het de veiligheid ten goede komt.
In § 3.4. is een andere thema kort beschreven: kansen voor
recreatie aan het water.
In hoofdstuk 4 zijn de thema’s uitgewerkt in een toeristischrecreatief programma. In een programma wordt beschreven
hoe de thema’s gerealiseerd kunnen worden. Beschreven wordt
welke investeringen er nodig zijn, welke samenwerkingen,
welke middelen. Een overzicht van de investeringen voor de
meekoppelkansen is uitgewerkt in bijlage B.
In bijlage A staat een overzicht van meekoppelkansen op het
gebied van recreatie en toerisme per gemeente op kaart.
Bijlage C en D geven achtergrondinformatie over de dijk en een
uitgebreidere uitleg over het concept Natuurlijk Sturen. Bijlage E is
een overzicht van de bronnen die gebruikt zijn bij het verzamelen
van meekoppelkansen.

De Waaldijk bij Varik.
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2

Visie op de dijk
2.1. De dijk heeft monumentale
waarde
De Waaldijk is alledaags en toch heel bijzonder. De Waaldijk is
binnen Rivierenland:
.. een van de grootste en meest verbouwde bouwwerken,
.. met een buitengewone lange en rijke geschiedenis,
.. met de mooiste weg van de regio,
.. met het beste uitzicht op een stoere rivier, op uitgestrekte en
dynamische natuur en op een lieflijk cultuurlandschap,
.. een lint van de duurste woonlocaties in het buitengebied,
.. het vormt de veiligste plek van Rivierenland.
De Waaldijk heeft grote cultuurhistorische waarde, na een
ontwikkeling van 800 jaar waarin de dijk steeds hoger en breder
werd. In deze eeuwen heeft de dijk een gevecht gehad met het
water waarbij hij zich steeds moest aanpassen. Op sommige
plekken hield de dijk geen stand. Hier laten de wielen in het
landschap zien waar de rivier door de dijk heen brak en met grote
kracht een kolk in het land sloeg. De dijk kreeg hierna vaak een
nieuwe positie, kronkelend om het wiel heen.
Er zijn ook andere relicten aan en op de dijk die een
stuk geschiedenis vertellen. Naast de geschiedenis van
natuurrampen, onderscheiden we de militaire geschiedenis
(de dijk als hoofdinfrastructuur voor militaire transporten); de
cultuurgeschiedenis van wonen en werken en de geschiedenis van
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dijkbeheer die ook grote invloed heeft gehad op het landschap.
De monumentale waarde van de dijk dient te worden gekoesterd.
Daarnaast moet deze beter worden uitgedragen aan de gebruikers
en bezoekers van de dijk. Probeer mensen stil te laten staan bij de
geschiedenis van de dijk en de plek die dit heeft in het landschap.
De dijk kan je zien als de Chinese Muur van de Hollandse Delta.
Cultuurhistorische relicten op en om de dijk kunnen benut worden
om de verhalen van de dijk voor het voetlicht te brengen en zo de
regio meer belevingswaarde te geven.

2.2. De dijk is een tribune in een
aantrekkelijk landschap
De hoge positie op de dijk biedt een voortdurende reeks
van panoramische uitzichten op het omliggende landschap.
Lange zichten over enerzijds water en anderzijds land worden
afgewisseld met hoge bomen en pittoreske dorpen. Voor
ontwikkeling van recreatie en toeristische kwaliteit is dit uitzicht
en het landschappelijke contrast tussen binnendijks en buitendijks
landschap een belangrijk uitgangspunt.
• Enerzijds is er een dynamisch schouwspel met de uitgestrekte
natuurlijke uiterwaarden, met unieke natuur van een Europese
schaal en met internationale uitstraling. De waterkant is hier
een grote kwaliteit. Op plekken waar de gebogen rivier en dijk
elkaar raken biedt de dijk spectaculair zicht op de brede rivier

Langs de dijk is enerzijds een cultuurlandschap met fruitteelt en bebouwing te zien en anderzijds de natuurlijke uiterwaard.
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en de grote vrachtschepen.
• De binnenzijde bevat een historisch cultuurlandschap op
de oeverwal waar nog altijd de fruitteelt de ziel van het
landschap vertegenwoordigt. Dit landschap heeft, ondanks
schaalvergroting en moderne ontwikkeling langs grote delen
van de Waal, nog talrijke oorspronkelijke karakteristieken
behouden met boerderijen, woningen, tuinen en teelten op de
teen van de dijk.
Het contrast is kortom een verschil tussen bewegingsvrijheid en
natuurervaring buitendijks en een cultuurhistorisch landschap
binnendijks.
Kansen
Buitendijks is er de uitdaging om gebruiksmogelijkheden uit te
breiden en de natuurwaarden te koesteren en te vergroten.
Veranderingen in dit gebied vinden volop plaats met o.a. de
omvorming van uiterwaarden vanuit projecten als NURG,
Waalweelde en Ruimte voor Rivier. Dit biedt kansen voor een
aantrekkelijk recreatief en toeristisch profiel van de uiterwaarden.
Binnendijks is het de uitdaging om het authentieke karakter te
koesteren en voorzieningen te ontwikkelen voor recreatie en
toerisme die aansluiten bij het cultuurlandschap. Op sommige
plekken is door dijkversterking in het verleden een breuk ontstaan
tussen de dijk en het landgebruik onder aan de dijk. Betere
beleving van de rijkdom van het cultuurlandschap aan en direct
langs de dijk is een kans voor recreatieve kwaliteit. Zaken die niet
goed zichtbaar zijn bijvoorbeeld: overlaten, accessen (Vuren) en
landgoederen (Wolveren Sprok).
De toekomstige versterkte dijk kan een tribune worden voor de
beleving van het Rivierenland. Een hierbij passende inrichting
van de dijk geeft recreanten en toeristen de mogelijkheid
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om het landschap te aanschouwen vanaf de dijk, zonder dat
ze zich opgejaagd voelen door ander verkeer. Spectaculaire
uitzichtplekken kunnen voorzien worden van zitgelegenheid.
De Waaldijk heeft een zuidelijke oriëntatie op de rivier en de
uiterwaard. Dat betekent dat genieters van het zicht op de rivier
ook optimaal van de zon genieten. Deze bezonning bezorgt
het min of meer publieke zuidelijke talud van de dijk een extra
kwaliteit.

2.3. De dijk is een verbindende
structuur
Door de continuïteit van de dijk heeft de dijk vanzelfsprekend
een verbindende functie. De dijk is het snoer dat vele parels
(voorzieningen en landschapskwaliteiten) langs de dijk
aaneenrijgt.
Niet alleen de weg over de dijk is van belang, maar ook de
dwarsverbindingen tussen binnendijks en buitendijks gebied, op
lokaal en regionaal niveau.

2.3.1. De dijkweg van en voor alle recreatieve
gebruikers
Verschillende gebruikers
Dijkwegen hebben een aantrekkingskracht op recreanten door
hun kronkelige verloop, verre zicht en plaatselijk verkeersluwte.
Ook de Waaldijk trekt wielrenners, e-bikers, wandelaars,
hondenbezitters, skeeleraars, motorrijders en automobilisten die
willen genieten van het bewegen op de dijk. Daarnaast is de dijk
ook een verbindend element voor omwonenden en bedrijven.
Er rijdt landbouwverkeer, er fietsen scholieren en omwonenden
rijden naar hun werk. De dijkweg is een plek voor al deze

gebruikers en dit willen we koesteren. De gastvrije dijk is voor
iedereen.
Verschillende schaalniveaus
De recreatieve betekenis van de dijk speelt op verschillende
schaalniveaus. Er zijn lange afstandsfietsers en recreanten die
gedurende een dag een aanzienlijke afstand afleggen. Er zijn ook
lokale recreatieve gebruikers voor wie de dijk een belangrijke
openbare ruimte is, dicht bij huis. De opgave van dijkinrichting
moet inspelen op deze verschillende schaalniveaus. En dat
kan, juist doordat de dijk uitgestrekt is maar ook bochtig en
afwisselend. Het raakt aan de essentie van een dijk: het biedt
veiligheid op bovenlokale schaal (gehele dijkring) en is vormend
voor de lokale schaal (dijkhuizen en percelen).

De verbindende rol die de dijk speelt op de grotere schaal
vertoont plaatselijk zwakke plekken. De meest opvallende is het
AmsterdamRijn kanaal bij Tiel. Hier, juist aan de rand van deze
grote kern, is de dijk onderbroken voor recreatief verkeer. Om
de Waaldijk te kunnen vervolgen is een onaantrekkelijke omweg
nodig van circa 15 fietsminuten, o.a. over en langs de snelweg
A15. Er mist een directe kruisende verbinding over het kanaal.
Kleinere onderbrekingen worden gevormd door omdijkingen waar
de dijk geen rol heeft in het verkeernetwerk en onderdeel lijkt te
zijn van private achtertuinen (bijvoorbeeld Herwijnen). Ook zijn
er plekken waar de dijk en weg afwijken door de confrontatie
met een grotere structuur. Bij Fort Vuren (Nieuwe Hollandse
Waterlinie) levert dit een fraaie structuur op. Bij het brughoofd
van de A2 wordt de dijk onderbroken en ontbreekt het zicht op de
doorgaande dijk.
Veiligheid en aantrekkelijkheid
Veiligheid en aantrekkelijkheid zijn bijzonder van belang. Een
ideale dijkinrichting verbindt deze aspecten. Richt de dijk in
de toekomst zo in dat alle gebruikers plezierig (tegelijk) gebruik
kunnen maken van de dijk, zich er veilig voelen en kunnen
genieten van het aantrekkelijke landschap. Om dit mogelijk te
maken is het van belang om luwte te creëren op de dijk door
in te zetten op langzame vormen van verkeer. Dit wordt verder
uitgewerkt in hoofdstuk 3.3.

2.3.2. Verbindingen tussen de landschappen aan
weerszijden

De dijk is een aantrekkelijke route voor recreatieve en sportieve fietsers.

De uiterwaarden hebben een hoge waarde voor de natuur, maar
ook voor recreatief medegebruik. De natuur in de uiterwaarden
is dynamisch, vanwege het grillige gedrag van de rivier met zijn
wisselende waterstanden en overstromingen van het buitendijks
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gebied. Dit zorgt er ook voor dat veel uiterwaarden natuurtypen
bevatten die tegen een stootje kunnen en niet snel door
extensieve recreatie worden bedreigd.
In de uiterwaard is natuurrecreatie of recreatieve natuur een
reële optie. Door middel van struinpaden beleven bezoekers de
natuurlijke sfeer van de uiterwaarden. Door het netwerk van
struinpaden uit te breiden, beter op de kaart te zetten en door
paden te bewegwijzeren worden de uiterwaarden toegankelijker.
Door verbindingen over de dijk heen te maken worden meer
mogelijkheden gecreëerd om een rondje te wandelen via
binnendijkse en buitendijks routes. Op plekken waar de natuur
dit toestaat kunnen er ook fietsroutes in de uiterwaarden worden
aangelegd, zodat er keuzemogelijkheid voor de fietser is en er
een rondje gemaakt kan worden. Bij smalle uiterwaarden kan
onderaan de dijk, op het schouwpad, een wandelpad komen.
Hierdoor wordt een doorlopende route door de uiterwaarden
mogelijk. Bij een bredere uiterwaard kunnen de zomerdijken
dienst doen als wandel- of fietspaden. Bij de grotere, natuurlijke
uiterwaarden kunnen educatieve punten worden geplaatst,
bijvoorbeeld een vogelinformatiepunt. Hieraan kunnen ook
educatieve activiteiten worden gekoppeld.
Recreatief gebruik van de uiterwaarden is afhankelijk van ruimte
die er is in gebiedsplannen voor Natura 2000. Als die er niet is,
wordt het een doel voor de lange termijn.
In de recreatieve ontwikkeling van de uiterwaarden kan ook
worden ingezet op meer contactpunten tussen water en land
recreatie, zoals meer aanlegsteigers en passantenplaatsen
waar mensen het water op kunnen. Vanwege grote schepen en
veiligheid kan dit niet overal. Hierover meer in § 3.4.
De dijk is van oudsher belangrijk voor transport en vervult nog
steeds een rol in de ontsluiting van het achterland. De dijkweg
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verbindt verschillende dorpjes en bestemmingen en kent vele
aansluitingen op het binnendijkse netwerk. Veel stukken van de
dijk zijn onderdeel van een groter netwerk van routes voor fietsers
en wandelaars. Zie hiervoor § 3.3 over verkeer.

2.3.3. Verblijf op de dijk
Waar vroeger de dijkstoep en het veerhuis voor leven zorgden
is tegenwoordig het dagelijks leven op veel plekken van de dijk
verdwenen. De relatie van het dorp met de dijk en de rivier is
vaak verzwakt, onder andere als gevolg van dijkverzwaringen
waarbij woningen plaatsmaakten voor het dijktalud. Ook zijn er
voorzieningen om economische redenen verdwenen. Mogelijk
kunnen woningen en recreatieve functies aan de dijk worden
teruggebracht en relaties met dorpen worden hersteld. Hier liggen
kansen die zowel voor regionaal recreatief verkeer als voor lokaal
gebruik positief kunnen uitpakken. Reuring aan de dijk kan zorgen
voor economische ontwikkeling, doordat het bijv. de recreant
verleidt tot een langer bezoek en een besteding.

3

Recreatieve en toeristische kansen
Samen met de betrokken organisaties in dit onderzoek zijn
kwaliteiten en kansen benoemd voor de noordelijke Waaldijk.
Tijdens werksessies zijn er drie hoofdthema’s benoemd die
een bijzondere kans bieden om recreatief en toeristisch mee te
koppelen bij de dijkversterking, namelijk:
1. Landschap en cultuurhistorie (§ 3.1)
2. Brandpunten op de dijk (§ 3.2)
3. Verkeer op de dijk (§ 3.3)
Deze thema’s worden in deze rapportage uitgewerkt.
Daarnaast zijn ook andere thema’s en kansen benoemd, zowel
tijdens de werksessies als in de documentatie over de dijk (de
kwaliteitskaders, Waalweelde en gemeentelijke documenten).
Een zo’n thema is ‘contact met het water’. Dit thema wordt kort
aangehaald in § 3.4.

3.1. Landschap en cultuurhistorie
3.1.1. Verhalen van het landschap en de historie
Het rivierenlandschap
Veranderingen in het grondgebruik in de uiterwaarden zoals
waterberging en natuurontwikkeling, zorgen voor veranderingen
in de kwaliteit van het landschapsbeeld. Het uitzicht, waar
recreanten op afkomen, wordt hierdoor gevormd. Bewuste
sturing hierop is gewenst. Maak het uitzicht aantrekkelijk door
bewust afwisseling met beplanting te organiseren in de vorm van
boomsingels en solitaire bomen in het landschap. Ook geulen,

plassen, gevarieerde oevers en de rivier zelf kunnen zorgen voor
mooie vista’s.
Het buitendijkse talud kan geschikt gemaakt worden voor
bloemrijke begroeiing door het maaibeheer hier op aan te
passen. Binnendijks kunnen schapen of ander (klein)vee het
karakteristieke uiterlijk van het dijktalud ondersteunen.
De boomgaarden zorgen in het voorjaar voor een landschap vol
bloesem. Dit zorgt voor een bijzondere beleving. In de nazomer
is het fruit aantrekkelijk. Fruit is dan zichtbaar en kan dan ook
worden geproeft. De zichtbaarheid van het fruit kan worden
versterkt door fruitstalletjes te plaatsen. Maak, waar al ruimte is,
het planologisch mogelijk om fruitstallen te plaatsen. Een andere
manier om fruit zichtbaarder te maken, is door fruitbomen dichter
bij de (kruin van de) dijk te plaatsen. Vanwege aantasting van
het dijklichaam door boomwortels en het gevaar van omvallen
zijn bomen op de dijk alleen toegestaan daar waar extra grond
is aangebracht. In sommige gevallen is speciaal voor bomen een
zogenaamde ‘leeflaag’ aangebracht, bijvoorbeeld bij tuinen van
bewoners. Daarnaast is er bij zijwegen en opritten naar de dijk
vaak sprake van zijdelingse taluds waarop bomen kunnen worden
geplaatst.
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Dijkmagazijn

Een monument voor de verdronken dorpen

Voorbeeld fruitstalletje: Lekkers aan de Lek in Culemborg

Voorbeeld van een wiel, een spoor van dijkdoorbraak
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Rampen en hoog water

Rol van de dijk in de oorlog

Het moment dat de waterstaatkundige betekenis van de dijk echt
te beleven is, is wanneer het water tegen de dijk aan klotst. Deze
momenten komen gelukkig maar zelden voor. Wel zijn er vele
sporen te vinden van rampzalige momenten dat het mis ging:
wielen die een relict zijn van doorbraakkolken (zie kaart ‘wielen’
in Bijlage C), verdwenen dorpen en kerktorens aan de dijk die
ooit midden in het dorp stonden. Ook zijn er sporen te vinden
van werken die ondernomen zijn om rampen te voorkomen:
dijkverzwaringen, dijkmagazijnen, kleiputten en bijvoorbeeld
peilschaalhuisjes. Het interessante verhaal van rampen en van
rampenbestrijding is niet altijd bekend en niet goed herkenbaar
voor de recreant.

Vanwege de geografische kenmerken speelt de rivier in elke
oorlog een rol: als grens, als route en als waterleverancier voor
inundatiegebieden. Bruggen en dijken zijn strategische doelen.
De dijk toont hier op verschillende plekken sporen van. De
Romeinen, de Tweede Wereldoorlog (Liberation Route) en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen zich alle drie verheugen op
toenemende belangstelling, alsook de Tachtigjarige oorlog. Tijdens
de Tachtigjarige Oorlog werden de Waal, Rijn en IJssel verdedigd
vanuit zogenoemde Mauritstorens. Een andere naam voor deze
torens is redoutes. De torens stonden op regelmatige afstand
van elkaar aan de rivier, op dijken, dammen of verhogingen in de
uiterwaarden en vormden zo de Mauritslinie. Na de Tachtigjarige
Oorlog verloren de torens hun functie en werden ze gesloopt.
Tegenwoordig is er veel aandacht voor deze verdwenen linie en

Maak om dit thema recreatief te ontwikkelen het gevoel van toen,
wanneer er hoog water was, weer beleefbaar. Dit kan door samen
met erfgoedpartners locaties te benoemen waar een (bijna-) ramp
of hoog water is geweest, en gezamenlijk de verhalen hierover te
vertellen via themaroutes, door digitale beleving zoals augmented
of virtual reality of door informatieborden in het landschap te
plaatsen. Werk hiervoor samen met de stads- en streekmusea,
heemkundekringen of bezoekerscentrum De Grote Rivieren.
Zowel overzichtsverhalen als persoonlijke anekdotes zijn voer voor
verhalen.
RBT Rivierenland, bureau voor toerisme, biedt de fietsroute ‘De
strijd tegen het water’ aan, waarin ze het werk van het waterschap
laten zien langs de Maas, Waal, Nederrijn, Lek en Linge. Verrijk
deze route bijvoorbeeld door de sporen in het landschap en op de
dijk meer herkenbaar te maken.

Fort Vuren
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zijn er plannen om de torens op sommige plekken te herbouwen.
Met de militaire geschiedenis kan veel worden gedaan:
• Markeer belangrijke plekken voor de militaire geschiedenis
op en langs de dijk, en vertel de verhalen die hierbij horen.
Sluit hierbij, qua uitstraling en vertelstijl, aan bij de Hollandse
Waterlinie, de Limes en de Liberation route.
• Benut Geofort of Fort Vuren als plek waar deze strategische
en geografische betekenis van de rivier en de dijk vertelt en
ontdekt kan worden.
• Werk mee aan de initiatieven van Stichting onze Waal om de
verdedigingslinie van prins Maurits van Oranje weer zichtbaar
te maken.
• Maak in woord en beeld duidelijk wat tijdens de Tachtigjarige
Oorlog de betekenis van deze linie is geweest voor de
ontstaansgeschiedenis van ons land.
• Ontwikkel fiets- en wandelroutes om de linie te kunnen
beleven.

3.1.2. Van verhalen naar recreatie en toerisme
Om de verhalen van het landschap en historie te vertalen naar een
aantrekkelijk uitje voor bezoekers en bewoners zijn er een aantal
adviezen:
• Pak de verhalen regionaal op. Werk als samenwerkende
gemeenten samen met RBT Rivierenland en RBT KAN voor
productontwikkeling en promotie.
• Werk samen met professionele en vrijwillige
erfgoedprofessionals. Vraag de RBT’s om samen met
ondernemers routes en arrangementen te ontwikkelen.
• Maak er een programma of evenement van. De impact
wordt groter wanneer het verhaal op hetzelfde moment op
verschillende plekken langs de dijk wordt verteld. Bijvoorbeeld:
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• In 2020, ‘25 jaar na de overstroming’.
• Evenementen rond 5 mei.
• Dag van de Mauritslinie
• Verpak de verhalen in mooie en toegankelijke (online en
papieren) publicaties en apps.
• Stimuleer ondernemers om hoogwaardige voorzieningen
actief aan te bieden die het recreatief gebruik ondersteunen.
Bijvoorbeeld fietsverhuur, de routes en arrangementen,
etcetera.

3.1.3. Subtiele inrichting
Zorg bij de inrichting van de dijk en omgeving voor een
aantrekkelijk en afwisselend landschap met een subtiele inrichting
van plekken voor recreanten om te verblijven. Op de kaart
‘rustpunten’ in bijlage C is te zien waar op dit moment plekken
zijn waar mensen even hun tocht kunnen onderbreken. Een paar
aandachtspunten:
• Maak op of aan de dijk ruimte voor bezoekers om op en af te
stappen, het landschap te beleven en er te verblijven.
• Op enkele plekken kan horeca waarde toe voegen. Ook de
aanwezigheid van B&B in de buurt van de dijk versterkt het
recreatief gebruik. Maak dit mogelijk in het ruimtelijk beleid.
• Vestig de aandacht op bijzondere bomen en andere
landschapselementen die speciale betekenis hebben en
stimuleer herplant van verdwenen elementen.
• Geef in dit landschap van verhalen voorrang aan de genieter en
specifiek aan het langzaam verkeer, bijvoorbeeld door autovrije
(zon)dagen in combinatie met een evenementenmarathon.
• Wanneer er zicht is op de uiterwaard, maak dan de toegangen
tot de uiterwaard ook zichtbaar en laat zo zien dat er ook een
manier is om bij het water te komen.
• Zie ook de uitwerking van brandpunten (3.3).

3.2. Brandpunten
3.2.1. Plaatselijke punten voor recreatie

Het bankje op de doorgaande dijk

P

Het stalletje aan of op de dijk met een
wandel- en fietsroute

P

De horecaknoop met veelal een
verbindingsweg en soms een pont

P

De dijk is een verbinding van verblijfsplekken. Op de dijk staan
bankjes, terrassen, kerken, dorpscentra en soms vormt de dijk
een stadsfront. Vaak staan markante voorzieningen boven aan de
dijk, soms staan ze er ernaast. Veel van deze verblijfsplekken zijn
ook knooppunten in het netwerk waar de dijk deel van uitmaakt.
Er komen paden of wegen bij elkaar op plekken waar de dijk
een bijzondere functie heeft. Plekken waar verschillende paden
en routes, en een verblijfsplek samenkomen worden hierna
brandpunten genoemd.
Het werken met brandpunten biedt een handvat om de
recreatieve betekenis van de dijk op zowel lokaal als regionaal
niveau gericht te versterken. Een ritme van rust- en afstapplekken
vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied. Sommige mensen
verplaatsen zich graag van het ene brandpunt naar het andere,
of maken een rondje met een specifiek punt als doel. Daarnaast
zijn de brandpunten bij uitstek plekken om de dijk en de rivier
te beleven, door een verhaal over het landschap te vertellen
of de geschiedenis in het landschap extra zichtbaar te maken.
Brandpunten kunnen dienen als poorten tot de uiterwaarden,
waarbij de toegankelijkheid van de uiterwaard expliciet op
uitnodigende wijze wordt vormgegeven.

3.2.2. 4 typen brandpunten

P

Het dorps- of stadsfront met de dijk als
onderdeel van een stedelijke ruimte
Er kunnen vier niveaus van brandpunten worden onderscheiden, met een
toenemende mate van intensiteit.

Er zijn 4 typen brandpunten: het bankje, het stalletje, de
horecaknoop en het dorps- en stadfront. Deze bieden
mogelijkheden om het verblijf te verlengen, voorzieningen te
benutten en vaak ook om wat te besteden. Op de hiernavolgende
bladzijden tonen kaarten waar al brandpuntenzijn en waar wordt
voorgesteld om nieuwe brandpunten toe te voegen.
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Kansen voor nieuwe bankjes: bij uitzichtpunten en circa elke kilometer.
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Nijmegen
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Kansen voor nieuwe stalletjes: bij fruitlandschap, op knooppunt binnen-/buitendijks, minimaal 1 per rondje pontje en minimaal 1 binnen een straal van 4 km van een kern.

Gastvrije Waaldijk | 19

P

plaatselijke
aanpassing
wegprofiel

boom op
overhoogte

toegang waterkant en
mogelijk pleziervaart

terras op
dijkhoogte

bu

P

ite

nd

ijks

Horeca bij groot recreatiepunt

parkeren
onderaan
de dijk

bin

P

nen

Ochten

dijk
s

P

Dodewaard

Tiel
Oosterhout

Gorinchem

Nijmegen

Waardenburg
Vuren

Haaften

Ochten

Dodewaard

Tiel
Oosterhout

Huidige situatie

Gorinchem
Waardenburg
Vuren

Haaften

Kansen voor nieuwe horeca: bij elke veerpont een horecapunt.
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Kansen voor nieuwe boulevards: bij steden en dorpen met voorkant naar de dijk
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1: Bankje op doorgaande dijk
Er zijn veel plekken waar aantrekkelijk een kort verblijf geboden
kan worden met een bankje en/of een uitzichtpunt. Dergelijke
kleinschalige plekken ondersteunen de recreatieve verblijfsfunctie
van de weg op de kruin van de dijk.
De bankjes zijn bedoeld voor passerend langzaam verkeer.
Parkeerruimte voor auto’s is op de dijk niet voorhanden. Het
bankje op de dijk verdient plekken waar wat te zien valt, bovenaan
de dijk. Het kan gekoppeld worden aan bijzondere uitzichtplekken
of nabij een bijzonderheid zoals een wiel, haven of bijzondere
beplanting. De bankjes zijn bij voorkeur gericht op de zon, naar
het zuiden of westen (zonsondergang).
Om een netwerk van rustpunten te bieden is het prettig voor
recreanten om circa elke kilometer een bankje op de dijk
tegen te komen. Mogelijk kunnen bankjes geplaatst worden
bij kleinschalige toegangen tot de uiterwaard. Op de kaart op
bladzijde 18 is geschetst waar extra bankjes geplaatst kunnen
worden, gebaseerd op de uitzichtpunten die zijn benoemd in de
kwaliteitskaders.
Verkeerstechnisch kunnen de zitplekken/bankjes gebruikt worden
als aanleiding voor verkeersvertragende signalering op de weg.
2: Stalletje bij klein recreatieknooppunt
Het stalletje is een kleinschalige tijdelijke verkoopplek op of aan de
dijk waar ook auto’s een stop kunnen maken. Fruit- (of ijs)verkoop
langs de dijk combineert economische impact met recreatieve
voorzieningen en versterking van het karakter van Rivierenland.
De verkoopstalletjes moeten er aantrekkelijk uitzien en passen bij
het landelijke karakter, maar standaardisatie van het uiterlijk van
de stalletjes is niet nodig. Er kunnen in de nabijheid van Nijmegen,
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Tiel en Gorinchem, of bij andere strategische drukke plekken
stalletjes langs de dijk worden ingericht, bij voorkeur aan de teen
van de dijk met een op en afrit voor autoverkeer. Mogelijk is er
op enkele plekken overbreedte aanwezig, of ontstaat die na de
dijkverzwaring, waardoor een stalletje op de dijk gerealiseerd kan
worden.
Combineer het stalletje met een toegang tot een wandelroute
naar de uiterwaard en het binnendijks gebied. Dit kan door middel
van een trap of een (onverharde) afrit. Om zitplekken te creëren
kunnen op de dijk een of enkele bankjes worden geplaatst. Deze
zitplekken voorzien het hele jaar in een functie, ook als het
stalletje gesloten is. Op het kaartje zijn mogelijke plekken voor
stalletjes geschetst bij gebieden waar fruit wordt gekweekt en op
knooppunten van routes binnen- en buitendijks. Om een minimale
hoeveelheid te stellen is gekozen om tussen de opstapplekken
van de pontjes minimaal één stalletje te plaatsen. Om genoeg
bezoekers te trekken liggen de punten maximaal 4 kilometer van
een kern.
3: Horeca bij groot recreatieknooppunt
De horecaknoop is een permanente aantrekkelijke voorziening
voor recreatie en toerisme op of aan de dijk. Horeca is hierbij
van belang. Het ondersteunt het recreatief gebruik van de
dijk, en vormt ook een bezoekdoel op zich. Onder horeca
worden verschillende plekken verstaan, zoals een restaurant,
theehuis, café, maar ook een B&B, klein hotel of bijzondere
overnachtingsmogelijkheid. Bijzondere overnachtingslocaties zijn
schaars in het rivierengebied en in midden van het land. Ze zijn
van groot belang voor de uitstraling van de regio en hebben een
relatief grote economische impact.
Een horecaknoop heeft een behoorlijke impact op de inrichting

van de dijk met: bebouwing op de dijk of hoog er tegen aan,
een terras op of dicht bij de dijk. Deze inrichting zal ook invloed
hebben op het verkeer op de dijk.

horeca zijn afhankelijk van de markt. Stimuleer, als minimum
hoeveelheid voor dit type brandpunt, dat elke aanlegplek van de
veerpont een horecaknoop wordt.

Bij een horecaknoop is er ook altijd uitzicht op het landschap.
Sowieso beginnen er wandel- en fietsroutes. Dit type brandpunt
ligt op een knooppunt waar mensen wandelend of fietsend via
een afrit de dijk af kunnen, de uiterwaard of het binnendijks
gebied in. Er kan ook een haventje of een opstappunt naar het
water zijn. Hierbij hoort parkeerruimte. Mogelijke plekken voor

4: Dorps- of Stadsboulevard
Op verschillende locaties gaat de dijk op in het weefsel van
stad of dorp. Hier is er kans op een brandpunt waar de dijk een
heel andere sfeer krijgt. Maak op de plekken waar steden en
dorpen met hun voorkant aan de dijk liggen een aantrekkelijke
verblijfsplek. Een mooi en ‘stads’ voorbeeld is de dijkboulevard
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Kansen verbeeld, met een optelling van de 4 soorten nieuwe brandpunten: een prettige opeenvolging van rustpunten langs de dijk
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in Zaltbommel. Dit past bij een ontwikkeling waar de dijk niet
meer leidend is maar de ontwikkeling van stad of dorp leidend
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een ‘dikke dijk’
ontstaat met ruimte voor bebouwing op de dijk. De dijk zal bij
deze knooppunten ook nog ’s avonds een rol spelen, omdat er
veel mensen in de buurt wonen. Om het mogelijk te maken voor
bewoners om ook ’s avonds nog een ommetje te maken is goede
verlichting van de dijk belangrijk. Een inventarisatiekaart van de
relatie tussen dorp/stad en dijk is te zien in bijlage C.
Op bladzijde 23 staat een overzicht van de huidige situatie van
de brandpunten en daaronder in rood de nieuwe brandpunten.
Hierbij valt op dat vooral in het westen de huidige brandpunten
nog ver uit elkaar liggen en er kansen zijn voor nieuwe
brandpunten.

3.3. Verkeer op de dijk
De Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen heeft naast het
bieden van waterveiligheid een verkeersfunctie. Het type weg
op de slingerende dijk is mede bepalend voor de aard van de
weggebruikers en hun verkeersgedragingen. Daarnaast bepalen
andere activiteiten op en langs de dijk de aard en kwaliteiten
van de verkeerssamenstelling, zoals wonen, werken, recreatie
en toerisme. Tijdens de werksessie over het thema verkeer is
als uitgangspunt gekozen: de gastvrije dijk voor iedereen. Het
knelpunt hierbij is het grote verschil in snelheid dat de gebruikers
hebben. De snelheid van weggebruikers als automobilisten,
motorrijders en wielrenners is zeer bepalend voor de beleving
van de dijk en maakt de dijk als ‘podium’ van wonen, recreatie
en toerisme minder aantrekkelijk. Daarom: “Rustig aan op de
Waaldijk, om te kunnen beleven en genieten”.
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In de komende paragrafen wordt ingegaan op aspecten die een
rol spelen bij versterking van de recreatieve/toeristische kwaliteit
van de Waaldijk, gezien vanuit het domein verkeer. Aan de
orde komen netwerkfunctie, weginrichting, verkeersgedrag en
Natuurlijk Sturen als ontwerptool voor maatwerk en omgevingsen locatiegericht inrichten. Vervolgens zullen deze aspecten
worden toegepast in een wenselijk basisprofiel en een aantal
voorbeeldprofielen.

3.3.1. Rol van de dijk in het netwerk
De dijkweg slingert tussen Gorinchem en Nijmegen langs de
Waal als een aaneengesloten route. De dijk zelf maakt onderdeel
uit van het verkeernetwerk en het recreatieve netwerk. Aan de
dijk grenzen dorpen, gehuchten en percelen met woningen,
boerderijen en bedrijfsachtige activiteiten. Al deze bestemmingen
zijn voor alle soorten verkeer bereikbaar. Dat betekent dat
naast automobilisten ook voetgangers, fietsers, wielrenners,
motorrijders, vrachtwagens en landbouwvoertuigen van de
dijkweg gebruik maken. Aan de dijk takken op diverse plekken
wegen en straten uit het achterland aan. Van daaruit kan bijna
overal overgestapt worden op de parallelwegen achter de dijk.
Alleen bij het gedeelte tussen Heesselt en Tiel ligt geen parallelle
structuur. Nog iets verder het binnendijkse gebied in loopt de A15
parallel in het achterland van de dijk. Op enkele plekken is het
mogelijk om via een veerpont vanaf de overkant van de Waal op
de (noordelijke) dijk te komen.
Fietsroutes

Er gaan diverse recreatieve routes over de dijk, zoals wandel- en
fietsroutes. In het recreatieve netwerk valt op dat er nog weinig
mogelijkheden zijn voor fietsverbindingen door de uiterwaarden.
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parallelwegen als voorkeursroute voor niet
recreatief verkeer
Gorinchem
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Haaften

1 locatie zonder goede
parellelstructuur

Behalve tussen Heesselt en Tiel lopen er parallelwegen nabij de dijk. Niet-recreatief verkeer kan gebruik maken van deze structuur en zo de dijk ontlasten.
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Fietspaden door de uiterwaarden kunnen een aanvulling zijn op de fietsroute over de dijk. Op deze kaart staan mogelijke plekken waar nieuwe fietsroutes kunnen worden aangelegd.
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Voorbeelduitwerking van een fietsroute door de uiterwaard uit het
kwaliteitskader van Gorinchem-Waardenburg. Interessant is dat het fietspad de
rivier volgt en niet de dijk.

Deze zouden een belangrijke recreatieve aanvulling kunnen
betekenen op de dijk. Door een fietspad in de uiterwaard aan
te leggen kan er een rondje worden gefietst als je aan deze kant
van de rivier wil blijven; heen over de dijk en terug door de
uiterwaard (of andersom natuurlijk). Daarnaast levert het ook een
aantrekkelijke afwisseling in uitzicht op voor de fietser. Om deze
variatie in omgeving optimaal te maken heeft het de voorkeur om
het fietspad niet direct langs het talud van de dijk te leggen, maar
om het te latsen slingeren door de uiterwaard. Op de kaart op de
vorige pagina is aangegeven waar het fietsnetwerk mogelijk kan
uitbreiden in de uiterwaarden. Soms ligt er wel infrastructuur in
de uiterwaard, maar mag deze niet worden gebruikt omdat het
particulier bezit is, zoals in de uiterwaard ten oosten van Ochten.
Bij Herwijnen kan gebruik worden gemaakt van de omdijkingen.
Wandelroutes
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Naast fietsen, is de Waaldijk ook populair bij wandelaars. Het
oostelijk deel van het gebied heeft brede uiterwaarden waar veel
ruimte is om te struinen. In het westelijk deel zijn de uiterwaarden
smaller en is minder ruimte voor struinen in de uiterwaarden.
Tussen Waardenburg en Nijmegen zijn er diverse struinroutes van
pont tot pont. Deze routes lopen veelal door de uiterwaarden
en gaan vaak bij de kernen weer even over de dijk (zie kaart
‘recreatieve routes’ in bijlage C).
Voor bewoners heeft de dijk ook een rol in een lokaal netwerk:
een ommetje om even een ‘luchtje te scheppen’, om de hond uit
te laten of om ‘even met iemand keuvelend te wandelen’. Voor
de wandelaar op de dijk is nu nog weinig ruimte. Nabij kernen,
waar bewoners een rondje lopen, is een wandelpad naast de weg
een waardevolle toevoeging voor het gevoel van veiligheid van de
wandelaar en het plezier dat de wandelaar kan hebben.
Parkeren

Wandelaars, fietsers, motorrijders en automobilisten kunnen
(een groot deel van) de dijk betreden om te genieten van dijk
en omgeving. Wandelaars en fietsers zullen in de praktijk vaak
ergens langs de dijk hun begin- en eindpunt van hun wandeling
of fietstocht hebben. Ze komen dan met de fiets, auto of met de
trein naar hun startpunt. Belangrijk is dan dat er op de diverse
‘aanrijroutes’ uit het achterland voldoende parkeerplaatsen
aanwezig zijn. Bij voorkeur zijn er parkeermogelijkheden bij de
grote brandpunten of in dorpen. Parkeren bovenaan de dijk is niet
gewenst.

LINIELANDSCHAP

Woon-werk verkeer

DIJKVERSTERKING
GORINCHEM - WAARDENBURG

OKRA

LANDSCHAPSARCHITECTEN

In opdracht van:
bewoners-werkgroep
Ensemble Linielandschap

Bewoners, fietsende scholieren en werkenden gebruiken de
dijk om naar hun werk, huis of school te komen en beleven de
dijk anders. Er spelen dan ook andere factoren een rol, zoals
bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid. Gemiddeld
genomen zijn er voor bewoners veel alternatieve routes om snel in
de grote kernen of bij de grote infrastructuur te komen. Weinigen
in het gebied zijn afhankelijk van de dijk als hoofdontsluiting. Dit
geldt uiteraard wel voor woningen en bedrijven die door de dijk
ontsloten zijn, maar zij hebben meestal binnen 1 kilometer een
mogelijkheid om op het achterliggend wegennet te komen.
Er zijn enkele trajecten te onderscheiden waarbij de dijk een
specifiek ander hoofdgebruik heeft dan recreatief gebruik:
• Plekken met relatief veel bebouwing aan de dijk, zoals bij
Herwijnen, Dodewaard. Hier is de dijk in belangrijke mate een
erfontsluiting.
• Gebied waar de dijk de snelste route voor dorpsontsluiting
vormt. Dit speelt in Heesselt.
• Een traject met relatief veel fietsverkeer. Dit is zichtbaar
tussen Haaften en de A2 brug en ten zuiden van Tiel. Op beide
plekken ligt er een parallel fietspad.
• De dijk is om bebouwing heen gelegd, maar de ontsluiting ligt
nog op de oude dijk: bij Herwijnen, Boveneind en Haaften.
De zones die hier worden aangestipt vormen samen slechts een
klein deel van het totale dijktraject. Wel kunnen hier specifieke
behoeften ontstaan t.a.v. het gebruik van de dijk.

3.3.2. Verkeerssamenstelling

Huidige situatie

De verschillende gebruikers van de dijk maken grotendeels gebruik
van dezelfde ruimte. Op enkele plekken (sporadisch) zijn aparte
of vrijliggende fietspaden aanwezig. Een enkel trajectdeel van de
dijk is alleen maar voor fietsverkeer toegankelijk. Wandelpaden
of stoepen zijn er weinig, af en toe bij een dorp, stad of een
buurtschap.
Deze menging van verkeer geeft een bepaalde sfeer aan de
dijk, die wisselend is per tijd van dag en per seizoen. Zo is in de
regel over het hele jaar heen woon-werkverkeer, waartoe ook
scholierenfietsverkeer behoort, tijdens de spitstijden kenmerkend
aanwezig. Dan is ook nog buiten de spitstijden sprake van zakelijk
verkeer, zoals landbouw- en vrachtverkeer, besteldiensten
en transporten. Dit ‘hele-jaar-door’ verkeer doet zich op de
verschillende delen van de dijk in meerdere of mindere mate voor.
Maar nergens komen dusdanige hoeveelheden verkeer voor dat er
filevorming of drukte voorkomt.
Tijdens warme seizoenen is het recreatief/toeristische verkeer
nadrukkelijk aanwezig. Ook dit verkeer kenmerkt zich door de
diversiteit van verkeersdeelnemers; nadruk ligt wel op fietsers,
wielrenners en motorrijders.
Menging van verkeerssoorten is dus kenmerkend voor de
Waaldijk. Dit is mede ook de charme van de Waaldijk, je komt
altijd wel iemand tegen.
Knelpunten

Hier en daar heeft de dijk een zwaardere verkeersfunctie. Hier kan
ontmoeting van verkeerssoorten door de menging van het verkeer
tot verkeersonveiligheid leiden of als zodanig worden ervaren.
Dit hangt mede af van de passeersnelheden (te hard rijdende
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motoren en soms ook auto’s) en de breedte van de weg (te weinig
ruimte voor de fietser).
Door de komst van de e-bike kunnen nieuwe problemen ontstaan.
Onderlinge verschillen in snelheid van de fietsers zijn nu nog geen
probleem, maar dit wordt wel verwacht.
Een doelgroep die vaak weinig aandacht krijgt zijn de rolstoelen scootmobielgebruikers. Deze groep maakt vaak gebruik van
de ruimte voor de fietser. Echter, in sommige gevallen worden
ontwerpkeuzes gemaakt (fietssluizen en halfverharde paden) die
ervoor zorgen dat deze groep hier niet meer goed op terecht kan.
Behoud menging van het verkeer

Vanuit de werksessies en vanuit de expertise van VMC blijkt het
wenselijk om de menging van verkeer in stand te houden. Er is wel
een wens om de veiligheid op de weg te vergroten. Veel opties
voor grotere veiligheid zijn afgewogen. Hierbij waren bepaalde
karakteristieken belangrijk voor het maken van keuzes:
• De dijk is smal. Het maken van gescheiden rijbanen voor fiets
en auto is niet wenselijk omdat het zorgt voor verbreding van
de dijk en afbreuk doet aan het karakter ervan.
• Een vrijliggend fietspad lager op het talud van de dijk ontneemt
de fietser het uitzicht op het landschap aan de andere zijde van
de dijk.
• Een extra parallelweg onderaan de dijk voor autoverkeer is niet
wenselijk omdat het een zeer grote ingreep in het landschap
is die het landschap niet aantrekkelijker maakt. Vaak is er ook
geen ruimte beschikbaar voor een extra parallelweg.
• Op de dijk moeten de gebruikers nu eenmaal rekening houden
met elkaar. De dijk kan vergeleken worden met een bergpas
of kustweg. Smal, slingerend, prachtig uitzicht en aantrekkelijk
voor recreatief (langzaam en snel) verkeer. Het doet een
beroep op het gedrag van niet recreatief verkeer om dit te
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Natuurlijk Sturen: de beïnvloeding van de
weggebruiker door middel van de omgeving
Het is mogelijk een sfeer tot stand te brengen waarin automobilisten het
gewoon vinden in daartoe geëigende situaties hun snelheid aan te passen.
Hierdoor moet de weg en omgevingsinrichting inspelen op de waarneming van
weggebruikers en op hun beoordeling van situaties en op hun inschatting of
ze snelheid al dan niet moeten beperken. Verkeersdeelnemers gebruiken de
ruimte om ergens te komen, maar ze gebruiken de ruimtelijke inrichting ook om
zich te kunnen oriënteren, en ze halen informatie uit die ruimtelijke inrichting
om keuzes te maken t.a.v. efficiënte en veilige verplaatsing. Binnen Natuurlijk
Sturen wordt ambachtelijke kennis gebruikt om wegontwerpen te maken en te
toetsen, gericht op de interactie tussen ruimte en de verkeersdeelnemer. Het is
de ambitie van Natuurlijk Sturen dat er kan worden gestuurd op een natuurlijke
manier: door gebruik te maken van elementen die in het landschap aanwezig
zijn, in plaats van door gebruik te maken van geprefabriceerde objecten uit
handboeken voor wegontwerp.
Met Natuurlijk Sturen zijn op verscheidene wegvakken in ons land ‘afwijkende’
inrichtingsprofielen gerealiseerd.
Aanvullende literatuur
• VMC Beleids- en Procesmanagement en Kragten, 2010, Schetsboek
Natuurlijk Sturen in Limburg. Provincie Limburg.
• W. Hauptmeijer en H. van Blerck, 2016, Natuurlijk Sturen; een kans voor de
verkeersveiligheid! Het nationaal verkeersveiligheidscongres.
• NHL Hogeschool, 2014, De herinrichting van de Stroobossertrekweg,
Provincie Fryslan.

respecteren.

Het verkeer op een veilige manier mengen is te bereiken door:
• lagere maximum snelheid;
• maatinrichting van de weg;
• toepassing van ontwerpmaatregelen volgens concept
Natuurlijk Sturen (zie kader pagina 28 en bijlage D).

3.3.3. Gedrag
Huidige situatie

Bepalend voor de kwaliteit van beleving van dijk en omgeving
is de (relatief) hoge snelheid van sommige weggebruikers als
automobilisten, motorrijders en wielrenners. Het bochtige
verloop en de geringere breedte van de dijkweg zouden
snelheidsremmend moeten werken, maar juist het bochtige
verloop nodigt sommigen uit om de bochten als een zo snel
mogelijk te nemen obstakel te beschouwen. ‘Aanjager’ is mede de
weginrichting met de bekende wegmarkering, die geleidend werkt
en de ‘snelheidsduivel’ eigenlijk faciliteert in snel ‘veilig’ rijden.
Fietsers rijden op de meeste delen van de dijk gewoon op de
rijweg; hier en daar zijn aparte of vrijliggende fietspaden of
fietsdoorsteken. In de regel mengen ze zich met het autoverkeer.
Op een behoorlijk deel van de dijk zijn met stippellijnen stroken
aan de zijkant van de weg afgescheiden, bedoeld om fietsers
een “veiligere” plek op de rijweg te geven. Vanuit het concept
Natuurlijk Sturen wordt deze belijning afgeraden. Enerzijds omdat
aan de fietsers te beperkte veiligheid wordt geboden. De stroken
zijn meestal net niet breed genoeg om er comfortabel op te
fietsen. Anderzijds omdat aan automobilisten en motorrijders het
signaal wordt gegeven dat fietsers “maar naar de zijkant moeten,

want daar hebben ze een gedeelte van de rijweg ter beschikking”,
met als mogelijk gevolg dat automobilisten en motorrijders harder
gaan rijden.
Voetgangers zijn helemaal kwetsbaar op de dijk. Heel
sporadisch zijn hier en daar gedeelten van de weg ingericht
voor voetgangers (voetpaden of afgepaalde delen). Vooral
bij de dorpen en gehuchten willen bewoners weleens een
ommetje te maken, bijvoorbeeld om de hond uit te laten. Maar
ze voelen zich regelmatig onveilig vanwege de “langsrazende”
automobilisten, motorrijders of wielrenners. “Je raakt er wel een
beetje aan gewend, maar toch is het niet prettig wandelen.”,
aldus een bewoonster. Juist deze gewenning kan leiden tot een
verkeersgevaarlijke situatie, omdat de oplettendheid bij de
voetgangers kan afnemen.
Beïnvloeding van verkeersgedrag

Hoge snelheden van automobilisten, motorrijders en wielrenners
zijn het probleem voor de kwaliteit van het beleven van en
genieten op en langs de Waaldijk. Het gevoel van veiligheid onder
de langzamere gebruikers moet vergroot worden. Beteugeling
van snelheidsgedrag lijkt dan de oplossing. Maar ergens moet
een evenwicht worden gevonden, want te veel beteugeling kan er
ook toe leiden dat het beleven en genieten voor automobilisten,
motorrijders en wielrenners niet meer voor de hand ligt en ze
daardoor de Waaldijk negeren.
Een optimale kwaliteit kan gecreëerd worden als de snelheid van
het verkeer met hoge snelheid beheersbaar blijft. Dit kan door
enerzijds als basissnelheid op de dijk een snelheid van 30 km/h
aan te houden en anderzijds een weg- en omgevingsinrichting toe
te passen die het snelheidsgedrag effectief beïnvloedt.
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Met een snelheid van 30 km/h, die op den duur als
vanzelfsprekend ervaren moet worden, zullen de verschillende
gebruikers geen onveilig gevoel ervaren. Daarnaast zullen de
uitschieters in snelheidsoverschrijding ook minder groot worden;
immers versnellen vanuit 30km/h is wat anders dan versnellen
vanuit een hogere snelheid.
Beïnvloeding van verkeersgedrag kan met een weg- en
omgevingsinrichting die als vanzelfsprekend inspeelt op
beteugeling ervan, zoals in het concept Natuurlijk Sturen.
Met een dergelijke aanpak van weg- en omgevingsinrichting kan
een verandering in denken worden bereikt bij automobilisten.
Doel is om niet de verkeersborden en andere verkeerssignalen
uitgangspunt te laten zijn voor de snelheid, maar de omgeving zo
in te richten dat de bestuurder het vanzelfsprekend vindt om zijn
snelheid aan te passen aan een wisselende situatie op de weg en
de aangrenzende omgeving. Voor gemeenten betekent dit dat
ze zo veel mogelijk eenduidigheid in hun verkeersbeleid moeten
hebben. Het is immers niet natuurlijk voor een automobilist om
in het ene dorp 30 km/h te rijden en in het andere dorp 50 km/h.
Dit is tevens iets dat in de werksessies en de kwaliteitskaders
naar voren is gekomen. Daarbij dient het gedeelte van de dijk
bij een kern ook daadwerkelijk ingericht te zijn als een dorp. Op
die manier krijgt de bestuurder het gevoel dat hij een op een
verblijfsplek is waar ook gewandeld wordt en zal hij zijn snelheid
vanwege dit gevoel aanpassen.

versterkt door die ontmoetingen op een goede manier met
ontwerpmaatregelen te begeleiden en te faciliteren.

Naast dat menging van verkeer praktisch is vanwege beperkt
ruimtegebruik, heeft het ook nog voordelen voor het
verkeersgedrag. Elkaar ontmoeten heeft tot gevolg dat men
elkaar ziet en met elkaar rekening houdt. Dit heeft invloed op de
snelheid van automobilisten: ze houden zich in. Dit kan worden

Grote delen van de dijk hebben een smal wegprofiel, waarop
automobilisten uit tegenovergestelde rijrichtingen elkaar net
kunnen passeren. Op diverse plaatsen zijn langs de wegranden
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Verschillende bermen; links Vuren, rechts nabij IJzendoorn.

3.3.4. Weginrichting
De meest voorkomende toegestane snelheid is 60 km/h. In
het westelijk gedeelte van het traject wordt dit afgewisseld
met 30 km/h in de kernen en in het oostelijke gedeelte van het
traject met 50 km/h in de kernen. Een inventarisatiekaart van
de toegestane snelheid is te zien in bijlage C, kaart ‘verkeer’.
Vanwege deze wisselende snelheden zijn veel verkeersborden
nodig en verkeersremmende maatregelen, zoals onaantrekkelijke
wegversmallingen, toegepast.

Basisprofiel

Toepassing van Natuurlijk Sturen in de gemeente Montferland, hier is het
concept uitgevoerd en getest.

verharde bermen aangebracht om het uitwijken voor tegenliggers
te vergemakkelijken. Aan de slijtage van dergelijke, verharde
bermen te zien, wordt regelmatig uitgeweken. Dit smalle
wegprofiel en de aard en visuele uitstraling van de verharde
bermen werken snelheidsremmend op het moment dat
automobilisten elkaar tegen komen en moeten passeren. In de
gevallen dat er geen sprake is van tegenliggers lijken hogere
snelheden voor te komen. Daar waar die hogere snelheden
samen (moeten) gaan met recreatief-toeristische activiteiten of
bewonersdomeinen ontstaan er conflicten.

Met het basisprofiel dient een vorm van weginrichting toegepast
te worden die recht doet aan het karakter van de Waaldijk, waar
rustig rijden de kwaliteit van beleven en genieten waarborgt. Een
profiel van Natuurlijk Sturen in de gemeente Montferland, met
bewezen positieve effecten, dient hier als onderbouwing voor een
basisprofiel voor de Waaldijk. Dit basisprofiel gaat uit van 30km/h
en is op pagina 32 in een voorbeeld gevisualiseerd.
Het basisprofiel staat niet op zichzelf: het functioneert alleen bij
regelmatige onderbrekingen van het profiel. Door onderbreking
op strategische plekken ontstaan er als het ware deeltrajecten.
De verkeersdeelnemer gaat dan van deeltraject naar deeltraject,
waardoor de automobilist niet continu op dezelfde situatie
rekent en zich makkelijker aanpast aan langzamer verkeer.
Onderbrekingen vinden plaats op de brandpunten, plekken waar
bijzondere landschapselementen in de omgeving kunnen worden
benadrukt en op plekken waar verkeerstechnisch gezien behoefte
is aan maatwerk.
De adviessnelheid is in dit profiel 30 km/u, maar de gemeenten
dienen gezamenlijk de gewenste snelheid per deeltraject vast
te stellen. Er is ruimte voor maatwerk. Dit maatwerk dient wel
onderdeel te zijn van een logische en begrijpbare afwisseling in
verkeerssituaties.
Wegbeeld bankje op doorgaande dijk

Langs de dijkweg staan op verschillende plekken losse bankjes,
soms duidelijk zichtbaar, soms verscholen achter begroeiing. Maak
de aanwezigheid van deze bankjes duidelijk, zodat ze opgemerkt
worden als klein brandpunt langs de dijk. Dit kan bijvoorbeeld
door een lichte versmalling waardoor gelijk meer ruimte is voor
het bankje en het toevoegen van aantrekkelijk groen. Let wel op
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Wegbeeld basisprofiel

Voorbeeld van een huidig profiel nabij Eldik

Voorstel nieuw basisprofiel

Deze visualisatie geeft een basisprofiel weer. Er is een indeling van de weg ontstaan in drie wegvakken met een verdeling 2:1:2. De breedte van de kruin is het
uitgangspunt voor de breedte van de weg en de verdeling hierin. Er is uitgegaan van een breedte van 5 meter. Hierin is er voor de fietsers een breed wegvak gecreëerd
en voor de overige deelnemers een smal wegvak dat vereist dat automobilisten een positie op de weg moeten zoeken en zich daarbij moeten aanpassen aan het
langzaam verkeer voor wie de indeling helder is. Als de kruin breder is dan de weg biedt dit mogelijkheid om hier een (onverhard) wandelpad aan te leggen. Daarnaast
kan deze ruimte worden gebruikt om aandacht te vragen voor landschappelijke waarden in de omgeving. Op contactpunten met zijwegen verandert de wegindeling
en wordt de zijweg benadrukt. Met beplanting wordt de zijweg benadrukt en wordt verlaging van snelheid gestimuleerd. Door lagere snelheid ontstaat minder
bermschade. Hierdoor wordt de kruidenberm breder en lijkt de weg smaller te zijn.

Gastvrije Waaldijk | 32

Wegbeeld bankje op
doorgaande dijk
P

P

Voorbeeld van een bocht in de dijk nabij Wolferen waar spectaculair uitzicht is over de rivier

P

P

Voorstel nieuw situatie nabij Wolferen met bankje
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P

Wegbeeld horeca bij groot
recreatieknooppunt

P

P

Huidige situatie horeca bij Opijnen.

Voorstel nieuwe situatie horeca bij Opijnen.
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P

Alternatief voorstel nieuwe situatie horeca bij Opijnen met wandelpad.
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dat het zicht niet belemmerd wordt. Recreanten zullen eerder
verleid worden om even af te stappen, te rusten en te genieten
van het uitzicht.
De plek wordt zo benut in het ‘beleven’ van het wegprofiel:
onderbreking van het traject en onbewuste beïnvloeder.
Door sterk te benadrukken dat het stukje dijk een recreatieve
verblijfsplek is, zal het bestuurders doen signaleren dat ze een
voetgangersgebied in rijden en onbewust tot lagere snelheden
aanzetten. Doordat de inrichting van het brandpunt al duidelijke
signalen geeft over de plek en de gepaste snelheid zijn er geen
extra verkeersborden nodig. Een voorbeeld van een uitwerking
van dit brandpunt is te zien op pagina 33.
Wegbeeld stalletje bij klein recreatieknooppunt

Een stalletje aan of op de dijk kan een verpozingspunt zijn.
Onder aan de dijk kunnen ook enkele parkeerplekken worden
ingericht wanneer hier ruimte voor is. Richt verkeerstechnisch
het wegprofiel hier anders in, zodat de plaatselijke weginrichting
de locatie van het stalletje aankondigt, maar ook weer als
onderbreking van het basisprofiel fungeert.

Voorbeeld van een wegmarkering die verwijst naar de omgeving in het
Maximapark.

Wegbeeld horeca bij groot recreatieknooppunt

Hier ligt een verzamellocatie met een diversiteit aan functies
en activiteiten. Zo is de horecaknoop een doellocatie, een plek
tot verpozen of om van het uitzicht te genieten. Veelal is de
horecaknoop ook start- en eindpunt van wandel- en fietstochtjes.
De aanduiding ‘knoop’ doet ook recht aan de samenkomst van
toe- en afleidende wegen en straatjes naar en van de Waaldijk.
Door een geëigende weginrichting kan deze knoop een eigen
karakter hebben in het traject van de Waaldijk: aankondiging van
de knoop en onderbreking van het basisprofiel. Een voorbeeld van
hoe dit brandpunt eruit kan zien is gevisualiseerd op blz. 34 en 35.
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De Diefdijk is een voorbeeld waar het verhaal van het landschap duidelijk
zichtbaar is gemaakt voor de recreant.

Wegbeeld dorps- of stadsboulevard

Op een heel enkele plaats kan op de Waaldijk een ‘boulevard’achtige inrichting als uiting van een stadsknoop worden
gerealiseerd. Ook hiermee vindt een aankondiging van de
boulevard en een onderbreking van het basisprofiel via de
weginrichting plaats. Waar mogelijk kan zelfs een autovrije
boulevard worden gerealiseerd. Dit kan natuurlijk alleen als
er voldoende en gepaste mogelijkheden tot het omleiden van
het autoverkeer zijn. Vanaf de boulevard kan de bewoners de
mogelijkheid gegeven worden om de uiterwaard in te lopen of
verder over de dijk te wandelen. Bovenop de dijk, naast de rijbaan,
kan een apart halfverhard wandelpad ingericht worden om de
veiligheid en het plezier van de wandelaar te vergroten. Door dit
door te laten lopen tot circa 1 a 2 km buiten het dorp en aan te
sluiten op een buitendijkse route kan een rondje van circa 5 km
gewandeld worden. Op de boulevard is verlichting mogelijk, zodat
ook in de winter nog ‘s avonds kan worden gewandeld.
Voor de dorpen en buurtschappen die net iets van de dijk af liggen
of met de achterkant er tegenaan zitten is de ontwikkeling van een
boulevard minder logisch. De dijk is hier geen verblijfsplek, maar
voor bewoners nog wel aantrekkelijk om te wandelen. Ook hier
zou het waardevol zijn om een wandelpad langs of op de dijk te
leggen aansluitend op een buitendijkse route.

verdwenen. Maak de beleving vanaf de dijk interessanter door
deze elementen weer duidelijk zichtbaar te maken. Soms kan dat
door bijvoorbeeld de begroeiing rondom een wiel (gedeeltelijk)
weg te halen en op de dijk een informatiebord te plaatsen dat
over de plek vertelt. In andere gevallen is meer moeite vereist,
zoals het plaatsen van een kunstwerk op de plek van een
verdwenen Mauritstoren.
Deze bijzondere plekken kunnen ook in de weginrichting benut
worden, bijvoorbeeld als visueel hulpmiddel in het beleven van
het wegverloop van de dijk of als visuele onderbreking in een
monotoon lijkende omgeving. In beide gevallen is er sprake van
beïnvloeding van het snelheidsgedrag.

Bijzondere landschapselementen

Naast de brandpunten komt de bezoeker van de dijk bijzondere
plekken en landschapselementen tegen in de omgeving van de
dijk, zoals dijkmagazijnen, wielen, steenfabrieken, die bijdragen
aan de verscheidene verhalen die het gebied zo interessant
maken. Niet zelden liggen de elementen waar de verhalen
over gaan, verborgen tussen de bomen of zijn ze gewoonweg
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3.4. Kansen voor recreatie aan
het water
In werkbijeenkomsten ten behoeve van dit programma zijn ook
kansen voor waterrecreatie benoemd, zoals mogelijkheden voor
watersport, passantenhavens en visplekken. Deze kunnen een
grote bijdrage leveren aan het recreatief en toeristisch gebruik van
het gebied. Er is echter in veel gevallen een minder directe relatie
met de dijk. Daarom is dit thema minder ver uitgewerkt.
Waterrecreatie is niet groot ontwikkeld op de Waal. Dit komt
doordat het een werkrivier is met veel vrachtschepen, waartussen
recreanten niet veilig kunnen varen. Er zijn een aantal recreatieve
havens, zoals bij Tiel, maar dit aanbod is beperkt. Recreatief
verkeer op het water kan een bijzondere recreatieve beleving
toevoegen. Taxibootjes of veervoorzieningen zijn denkbaar die
professioneel worden georganiseerd en die in staat zijn om binnen
strakke veiligheidsvoorschriften te werken.
Door rivierverruiming nemen de mogelijkheden voor
waterrecreatie toe. De rand van de rivier is op sommige plekken
zo ingericht dat de vrachtschepen van het recreatieve vaarverkeer
wordt gescheiden. Ook nevengeulen bieden veilige en plezierige
watersportplekken. Deze plekken bieden kansen om nieuwe
passantenplaatsen aan te leggen. De passantenplaatsen kunnen
gekoppeld worden aan het ritme van brandpunten en zo een
goede aansluiting op het recreatieve netwerk krijgen. Hiermee
wordt tevens een gevarieerde relatie tussen gebieden aan
weerszijden van de dijk, tot aan het water, tot stand gebracht.
Op de dijk is het belangrijk dat er goede toegangen naar de
uiterwaard zijn om het gebruik mogelijk te maken.
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Grote vergravingen in de uiterwaarden, bestaand of toekomstig,
zijn ook plekken waar watersport zich kan ontwikkelen. Dit
kan gecombineerd worden met kleiwinning voor de komende
dijkversterking. Wanneer wordt gezocht naar een locatie voor
kleiwinning kan worden gekeken welke locaties ook interessant
zijn voor waterrecreatie. Hierbij zijn factoren zoals ligging bij
een stad, aansluiting op een goed wegennetwerk, ruimte voor
parkeren en al dan niet beperkende natuurwaarden van belang.
Een voorbeeld waar dit mogelijk is, is de Hiense Strang. Hier kan
de strang uitgebaggerd en in oude staat hersteld worden.
De Waal is vanwege intensieve scheepvaart niet geschikt om
in te zwemmen. Hiervoor kan wel meer ruimte ontstaan in de
uiterwaarden, in nevengeulen en klei-of zand putten. Geleerd kan
worden van de recent aangelegde situatie in Nijmegen waar de
regelgeving wordt geoptimaliseerd om tegemoet te komen aan de
grote behoefte die er blijkt te zijn aan zwemmen in de nevengeul.

Het Eiland van Maurik aan de Nederrijn is door zijn luwe ligging in de rivier een
geschikte plek voor waterrecreatie.

4

Programma voor recreatie en toerisme
4.1. Recreatieve Waaldijk troef in
economische ontwikkeling
4.1.1. Regionale ambitie
De ontwikkeling van recreatie en toerisme is één van de
speerpunten van de regio Rivierenland. Als leidraad voor de
inspanning streeft de regio naar een jaarlijkse omzetgroei van 5%.
Dit komt neer op ruwweg 4,8 miljoen extra omzet per jaar (bron:
Strategische marketingvisie 2016-2020 RBT Rivierenland). Het
versterken van de beleving van de rivieren is 1 van de pijlers van
het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. Het interessant
en aantrekkelijk maken van de Waaldijk past uitstekend bij deze
ambitie. Waar beleef je het rivierlandschap immers beter dan
vanaf de dijk?
Het recreatief interessant en aantrekkelijk maken van de Waaldijk
is van belang voor dagtoerisme, en in beperkte mate ook voor
verblijfstoerisme. Vooral de volgende categorieën dagtoerisme
profiteren van een aantrekkelijke Waaldijk en toegankelijke
uiterwaarden:
• Routegebonden buitenrecreatie;
• Oeverrecreatie (betaald en gratis bezoek).
Ook voor attracties en bezienswaardigheden, rondvaarten en
sportieve leisure is een interessante en aantrekkelijke Waaldijk van
belang

Samenwerking en gezamenlijke financiering
De ambities voor ontwikkeling van recreatie en toerisme rond
de Waaldijk kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer alle
betrokken gemeenten en andere partijen samenwerken, zowel
aan de fysieke kant (de inrichting van de dijk) als het versterken
van de beleving en de marketing. Hier hoort gezamenlijke
financiering bij, door gemeenten, waterschap, provincie en
mogelijk andere partijen. In § 4.3 gaan we verder in op deze
vervolgstappen.

4.1.2. Economische effecten
Qua aantallen bezoekers trekken buitenrecreatie en
oeverrecreatie samen ongeveer 30% van alle dagtoeristen. In 2014
waren dit 1,4 miljoen bezoekers voor de gehele regio Rivierenland,
waarvan we er naar schatting 50% toerekenen aan de noordelijke
Waaldijk. Zij geven per bezoek gemiddeld 6 euro per persoon uit
(bron: monitor Vrijetijdseconomie RBT Rivierenland).
Zowel in het aantal bezoekers als in de bestedingen is er
ruimte voor groei. Stel dat door een aantrekkelijkere beleving
en inrichting van de dijk en een toename van het aantal
‘brandpunten’, de bestedingen met €1,50 per persoon omhoog
gaan, dan betekent dat een extra omzet van 1,35 miljoen euro.
Dit draagt voor bijna 30% bij aan de ambitie die in de Strategische
Marketingvisie is geformuleerd. Daarbij komt 1,35 miljoen euro
extra bestedingen overeen met 16 fte werkgelegenheid, wat
neerkomt op ongeveer 30 parttime banen in de sector.
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4.2. Toeristisch-recreatief
programma
Het toeristisch recreatief programma rondom de Waaldijk bestaat
uit twee componenten, de ‘hardware’ en de ‘software’:
1. Hardware: fysieke inrichting, waaronder de brandpunten,
de plekken waar de historie zichtbaar wordt gemaakt en
maatregelen voor een veilige dijk voor iedereen.
2. Software: de beleving van de verhalen en thema’s door
bezoekers door middel van slimme productontwikkeling,
online en offline publicaties, films en foto’s. Een samenhangend
pakket van prikkels die zorgen voor de ultieme rivierbeleving.
Door de hardware en software op tactische locaties met elkaar
te verbinden, ontstaan (veilige) recreatieve mogelijkheden op en
rondom de dijk.

• Dorps- of stadsfronten: geen minimum, waar fysiek mogelijk
op de Waaldijk kan een ‘boulevard’-achtige inrichting worden
gerealiseerd.
Versterken verbindingen
De dijk is de belangrijkste recreatieve verbinding in de regio. In
§ 3.3 is uiteengezet hoe we die verbinding het beste kunnen
benutten voor recreatie door aanpassingen in het wegprofiel en
beïnvloeden van verkeersgedrag.

4.2.1. Fysieke inrichting van de dijk
Brandpunten
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven biedt de dijkverzwaring kansen
om de dijk interessanter en aantrekkelijker te maken voor
recreanten door het realiseren van bankjes of stalletjes op de
dijk, horecaknopen en dorps- of stadsfronten. Dit is in lijn met het
programma Waalweelde.
Hiervoor kunnen de volgende uitgangspunten gehanteerd
worden:
• Bankje: circa elke kilometer een bankje.
• Stalletje: minimaal 1 stalletje per rondje pontje, en minimaal 1
stalletje binnen een straal van 4 km van de steden en grotere
kernen (een gemiddeld wandelommetje is 8 km).
• Horecaknoop / stadsknoop: minimaal 1 per rondje pontje en
bij de steden.
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Het kanaal is bij Tiel een grote onderbreking in landelijke wandel- en
fietsstructuren. Een verbinding over het kanaal is lost dit op.

In de doorgaande wegverbinding over de dijk bestaat één groot
obstakel: het Amsterdam Rijnkanaal ten oosten van Tiel. Vanwege
het belang van de doorgaande verbinding en met het oog op
de geplande woningbouw, is een overbrugging van het kanaal
voor langzaam verkeer ten zuiden van de A15 een ‘must’ voor
de recreatieve ontwikkeling van de Waaldijk. Het zal een grote
stimulans zijn voor dijkrecreatie ten oosten van Tiel, vanwege de
nabijheid van het treinstation in Tiel, waardoor hier bijvoorbeeld
bij uitstek fietsverhuur kan worden aangeboden. Bovendien kan
dan het kanaal als attractie worden ervaren.
Op kleinere schaal is de aansluiting van de dijk op de A2 niet
helder. Hier wordt het recreatief verkeer nu terug geleid naar de
Steenweg (N830) en naar het verkeersknooppunt met de A2. Het
is voor recreatief verkeer aantrekkelijker wanneer er een wandel

De dijkweg heeft een kleine onderbreking bij de A2 in Waardenburg.

en fietsverbinding ontstaat in het verlengde van de dijk onder de
A2, door de uiterwaard.
Waar de natuur dat toestaat, kan op tal van plekken een parallelle
fietsverbinding door de uiterwaarden worden gecreëerd.
Zo ontstaan er meer mogelijkheden voor rondjes en kan de
dijkbeleving afgewisseld worden met de uiterwaarden waar steeds
meer aantrekkelijke natuurlandschappen ontstaan. Voor het
natuurbeleid leidt dit tot een aandachtspunt om de natuurdoelen
niet te streng te definiëren. Dynamische riviernatuur hoeft niet te
conflicteren met recreatief gebruik (HRK Waal, 2010).
Investeren in het benutten van kansen
Door de dijkversterking kan werk met werk gemaakt worden, en
zullen de kosten voor het benutten van de recreatieve kansen
lager zijn dan wanneer op een ander moment wordt geïnvesteerd.
Voor het aanpassen van het wegprofiel zijn de meerkosten
gering, de weg wordt immers sowieso opnieuw ingericht door het
Waterschap. Met name aanvullende inrichtingsmogelijkheden
(zoals de bankjes of dorpsboulevards) dienen vanuit externe
financiering te worden bekostigd, bijvoorbeeld vanuit
gemeentelijke budgetten (o.a. voor beheer en onderhoud wegen)
of eventuele subsidies vanuit de provincie en Regio Rivierenland
en/of fondsen.
• Meerkosten voor de gewenste weginrichting zoals in H3
beschreven zijn nog niet berekend. We verwachten dat ze
relatief beperkt zijn.
• Voor het aanleggen van een plek met een bankje rekenen we
voor de meerkosten op 2.500 euro per bankje.
• Voor de locatie en eventueel voor het stalletje moet een
ontwerp gemaakt worden (ca. 10.000 - 15.000 euro), waarna
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ondernemers verder kunnen investeren in de uitrol (deze
investering wordt geschat op 5.000 euro per stalletje).
• Voor het realiseren van een horeca- of stadsknoop kan per
locatie een raming gemaakt worden van de meerkosten
(ontwerp, afwijkende bestrating, aanvullende werkzaamheden
en inrichting). Een prijsindicatie is lastig te geven gezien de
specifieke eisen per locatie, wel kan worden gezegd dat de
kosten voor het opplussen van bestaande knopen aanzienlijk
lager zijn dan voor nieuw te ontwikkelen knopen.
• Voor de aanleg van extra kilometers fietspad door de
uiterwaard houden we rekening met aanlegkosten van 665
euro per meter.
• Een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal is een forse
ingreep. Ter vergelijking: de investering voor de brug
Nigtevecht over dit kanaal bedroeg € 12,5 miljoen. Wellicht
kan deze brug worden aangemerkt als majeur project voor
de logistieke corridor om vanuit de Regio Rivierenland in
aanmerking te komen voor financiering.
Zie bijlage B voor het totale overzicht aan investeringskosten.
Hierin zijn de normbedragen per eenheid vermenigvuldigd met de
gewenste aantallen in het gebied.

4.2.2. Beleving: regionale samenwerking voor een
toeristisch programma rond strategische thema’s
Het tweede deel van het toeristisch-recreatief programma voor
de Waaldijk is de beleving. Een geslaagde en gewaardeerde
toeristische ervaring is steeds vaker een totaalbeleving. “Het
totaalplaatje moet kloppen”, zeggen bezoekers.
Dit betekent dat, om als recreatieve bestemming echt succesvol
te kunnen zijn, naast de fysieke uitstraling van de dijk zelf, ook
de beleving eromheen aangepakt moet worden. De Waal vertelt
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verhalen, en het is aan ons om dat verhaal naar de bezoekers
(recreanten, toeristen en bewoners) te brengen. Wij adviseren om
dit gezamenlijk en thematisch aan te pakken, om over de gehele
linie aansprekende belevingen te creëren en deze aan elkaar te
verbinden
Samenwerking
Gezamenlijk wil zeggen samenwerkend als gemeenten, met RBT
Rivierenland en RBT KAN en, afhankelijk van het thema, ook met
partijen uit het veld zoals ondernemers, Uiterwaarde, culturele
instellingen en vrijwilligers. Succes heeft altijd meerdere vaders,
en dat geldt zeker voor een geslaagde toeristische beleving. Van
online aanwezigheid en informatieborden ter plaatse tot de
horeca en het museum, alle aspecten van de “visitors journey” zijn
belangrijk.
Samenwerking is ook essentieel om een beleving te creëren
die werkelijk bijzonder is; die boven de ‘gewone’ rivier en
groene recreatiebeleving uitstijgt. Bijzonder aanbod, dat is
wat Rivierenland nodig heeft om haar ambities te realiseren
en interessant te worden als toeristische bestemming, zoals is
aangegeven in het Strategisch Marketingplan. Bijzonder aanbod
dat voortbouwt op de identiteit van het gebied versterkt daarbij
de trots van de inwoners en het merk Rivierenland en de Betuwe.
Hier kan vernieuwende toeristisch-recreatieve beleving een plek
krijgen.
Om impact te maken richting bezoekers en in economisch opzicht,
is inzet van mensen en middelen nodig. Dat lukt alleen door het
gezamenlijk op te pakken.

Thematisch middels verhalen
De drie verhalen die tijdens de sessies naar voren kwamen zijn (zie ook § 3.2):
1. Het landschap van de rivier;
2. Rampen en Hoog Water;
3. De dijk in tijd van oorlog .
Deze drie verhalen (zie kaders hieronder) vormen een leidraad voor nieuwe
toeristisch-recreatieve productontwikkeling, samenwerking en het onder de
aandacht brengen van zowel bestaande als nieuwe producten (marketing). Ook
voor het communiceren over de dijkverzwaring en het nut en noodzaak hiervan
door het Waterschap richting het publiek, kunnen deze verhalen een kapstok
vormen. Het is een mooi moment om de ingrepen te koppelen aan recreatieve
beleving en hiermee belangstelling te vergroten.
Om de ultieme “Waal-beleving” te creëren is een samenhangend pakket nodig
van recreatief (en educatief) aanbod, online en offline publicaties, films en
foto’s. De verhalen brengen hierin samenhang aan. Experts op het gebied van
landschap en cultuurhistorie dragen bij aan de totstandkoming van relevante
historische verhalen en linken deze aan plekken in het gebied. Op deze plekken
wordt verwezen naar de verhalen, bijvoorbeeld via informatieborden of
op digitale wijze. Ook de streekmusea besteden aandacht aan het verhaal
en ruimen plek hiervoor (tijdelijk) in, in hun tentoonstelling. Ondernemers
refereren aan het thema en brengen zo de bezoeker in de juiste sferen.
Deze gekozen verhalen (landschap, rampen en oorlog) overstijgen de
gemeentelijke schaal en zijn karakteristiek voor de regio. Daarbij sluiten de
verhalen aan bij programma’s en initiatieven die al lopen, zoals Nationaal
Park Hollandse Delta. In de drie kaders hieronder wordt aangegeven
op welke wijze de verhalen kunnen worden benut in de regio en welke
samenwerkingspartners hiervoor benodigd zijn.

Verhaal 1: Het landschap van de rivier
Kern van het verhaal
Contrast natuur buitendijks en cultuur binnendijks. De dijk als landschappelijke,
culturele en economische drager. De dijk als icoon van het rivierengebied.

Deelverhalen
• Fruitdelta: landschap vol bloesem in het voorjaar en oogst in het najaar.
• Natuurbeleving en bewegingsvrijheid uiterwaarden.

Bestaande producten
• Fruitcorso
• Ri4daagse
• Struinroutes, Bloesemtocht

Samenwerkingspartners
Uiterwaarde, natuurpartners (o.a. Staatsbosbeheer), RBT Rivierenland, RBT KAN,
vrijwilligers.

Mogelijke bijzondere nieuwe producten
• Bijzondere verblijfsaccommodatie op de dijk of in de uiterwaarde (zoals tiny
house of erfgoedlogies).
• Serie aantrekkelijke hippe fruitstalletjes.
• Productontwikkeling gericht op riviernatuur.
• Het unieke karakter van de dijk als infrastructuur kan vanuit een sportieve
invalshoek worden benadrukt. Dit kan bijvoorbeeld met evenementen als:
• een (hard)loopwedstrijd voor de lange afstand;
• voor fietsers de ‘Omloop van Rivierenland’ langs Rijn, Lek, Waal en
Merwede;
• een dag van de motor, waardoor deze specifieke groep niet alleen wordt
bestreden maar ook een keer de ruimte wordt geboden om van de dijk
te genieten (terwijl men zich aan de verkeersregels houdt);
• een triatlon of survivalrun, waar het gebied zich uitstekend voor leent
vanwege de combinaties verhard en onverhard en nat en droog.
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Verhaal 2: Rampen en hoog water

Verhaal 3: De dijk in de tijd van oorlog

Kern van het verhaal

Kern van het verhaal

De dijk als waterstaatkundig monument. Bescherming tegen hoog water en
strijdtoneel van historisch gevecht tegen het water.

De strategische positie van de rivier en de dijk in oorlogstijd.
Vanwege de geografische kenmerken speelt de rivier in elke oorlog een rol, als
grens, als route en als waterleverancier voor inundatiegebieden. Bruggen zijn
strategische doelen. De dijk toont hier op verschillende plekken sporen van. De
Romeinen, de Tweede Wereldoorlog (Liberation Route) en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie kunnen zich alle drie verheugen op toenemende belangstelling,
alsook de Tachtigjarige oorlog.

Deelverhalen
• Overblijfselen van voorgaande overstromingen (wielen en kolken).
• Verdronken dorpen.
• Hoog water en evacuatie 1995.

Bestaande producten
Fietsroute ‘de strijd tegen het water’.

Samenwerkingspartners

RBT Rivierenland, RBT KAN, erfgoedpartners, waterschap, RWS.

Mogelijke bijzondere nieuwe producten
• Verhaal Hoog water 1995 vertellen met behulp van augmented of virtual
reality, oral history en tegelijk sporen aan de dijk die zichtbaar maken.
Tentoonstelling 25 jaar later, samen met musea.
• Wandelroutes rondom de dijk koppelen aan oude locaties van dijken,
verdronken dorpen en wielen.

Deelverhalen
•
•
•
•
•

Hollandse Waterlinie, diverse forten en Slot Loevestein.
Geofort.
Tweede Wereldoorlog.
Romeinen en Romeinse Limes.
Tachtigjarige oorlog.

Bestaande producten
•
•
•
•

Veerverbinding Woudrichem.
Fort Vuren en Slot Loevestein (in toeristisch seizoen).
Liberation Route.
Producten Hollandse Waterlinie.

Samenwerkingspartners
Erfgoedpartners, RBT Rivierenland, RBT KAN.

Mogelijke bijzondere nieuwe producten
Markeer belangrijke plekken op de dijk, en vertel het verhaal dat hierbij hoort
(sluit hierbij qua uitstraling en vertelstijl aan bij de Hollandse Waterlinie, de
Limes en de Liberation Route). Benut Geofort als plek waar deze strategische en
geografische betekenis van de rivier en de dijk verteld en ontdekt kan worden.
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Investeren in het benutten van kansen
Het uitwerken van de verhalen vergt een investering. Per verhaal
schatten we in dat met €20.000 een stimulans georganiseerd kan
worden. Dit betreft dan o.a. het verkennen en uitwerken van de
verhaallijnen met historisch experts en experts imagineering/
storystelling, het selecteren van interessante locaties en in beeld
brengen van het verhaal in tekst en beeld. Het eigenaarschap voor
de totstandkoming van deze verhalen ligt bij voorkeur bij de RBT’s,
vanwege hun kennis en ervaring op dit gebied. Gemeenten en
overige benodigde partijen leveren eveneens input.

4.3. Vervolgstappen
Om de visie en het programma verder uit te bouwen,
te agenderen en daadwerkelijk te laten aanhaken op de
dijkversterking zijn vervolstappen nodig. Hierbij wordt de grote
lijn uit deze visie vastgehouden, bijvoorbeeld om het gewenste
(rij)gedrag op de dijk te bereiken, maar wordt tevens rekening
gehouden met lokale wensen en mogelijkheden per gemeente.
Gemeentelijk commitment
Als voorbeeld kan hiervoor het proces van de Diefdijk worden
genomen, waarbij een samenwerkingsovereenkomst is getekend.
Om hiertoe te komen, moeten alle 6 gemeenten deze visie
(inclusief een oplegnotitie van bijvoorbeeld de ANWB) vaststellen,
waarmee zij hun gezamenlijke intentie uitspreken voor de
recreatieve en toeristische benutting van de Waaldijk. Na verdere
uitwerking, zowel verkeerskundig als toeristisch-recreatief, kan
daarna een - niet-vrijblijvende - samenwerkingsovereenkomst
worden opgesteld door de zes gemeenten en het waterschap,
waarin ook afspraken worden gemaakt over de taakverdeling en
de financiering.

Rol Waterschap en Regio Rivierenland
Waterschap Rivierenland is trekker voor de ontwikkeling van
fietspaden en het uitwerken van kansen in het wegprofiel die in
dit rapport zijn beschreven.
Regio Rivierenland ondersteunt het initiatief om met de
versterking van de Waaldijk ook deze meekoppelkansen voor
recreatie en toerisme te realiseren. Het sluit immers perfect aan
bij het speerpunt recreatie en toerisme.
Voor de uitvoering van activiteiten door de Regio, zoals
procesbegeleiding, is een opdracht van de gemeentes inclusief
financiering vereist. De regio kan op dit moment de volgende
bijdragen leveren:
• Een ondersteuningsbrief schrijven;
• Ruimte beschikbaar stellen voor bijeenkomsten;
• Resultaten delen tijdens een speerpuntberaad R&T;
• Nieuwberichten schrijven en exposure geven op onze
website’s, social media etcetera;
• Meedenken over hoe ondernemers gekoppeld kunnen worden
aan dit initiatief met als doel dat er een RIF- (Regionaal
Investeringsfonds) aanvraag uit voortkomt.
Gezamenlijke financiering
De meekoppelkansen voor de versterking van de Waaldijk, vormen
een onlosmakelijk deel van de dijkversterking. De financiering
moet daarom ook gezamenlijk worden opgepakt. Alleen hierdoor
kan werk met werk gemaakt worden. De Waaldijkpartners zijn
op verschillende manieren en voor verschillende onderdelen
betrokken. Het waterschap staat aan de lat voor de investeringen
die horen bij de dijkversterking. De gemeenten stimuleren
duurzame economische ontwikkeling.
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Belangrijk is om vanuit goede afstemming tussen verschillende
bestaande budgetten en aanvullende projectfinanciering te
werken aan meerwaarde voor de gehele Waaldijk. De regio
kan werken aan een regionaal investeringsfonds, zoals hiervoor
aangestipt.
De provincie kan vanuit haar doelstellingen mee-investeren.
Fietskoers Gelderland biedt bijvoorbeeld een concreet
aanknopingspunt ten aanzien van fietsen. Waalweelde 2.0 kan
een bredere kapstok vormen voor het recreatieve en toeristische
programma. De komst van dit programma en de contouren ervan
zijn nog niet duidelijk.
De samenwerking kan verbreed worden naar Staatsbosbeheer die
vanuit haar doelen ‘beschermen, benutten en beleven’ kansen
verkent die raakvlakken hebben met de Gastvrije Waaldijk.
Europese kansen voor subsidie kunnen worden verkend met de
provincie en regio. Afhankelijk van het onderwerp en de mate
waarin het aansluit bij de Europese prioriteiten (waaronder
innovatie, CO2 reductie, transnationaal toeristische of culturele
samenwerking) kunnen er mogelijkheden zijn vanuit Interreg of
andere programma’s zoals COSME of Creative Europe.
Om de gewenste toeristische en recreatieve mogelijkheden
daadwerkelijk te realiseren, is nauw contact tussen alle Waalpartners noodzakelijk op zowel ambtelijk als bestuurlijk vlak.
Het is belangrijk om ook het Waterschap hierbij steeds te laten
aansluiten.
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Meekoppelkansen per gemeente
Door middel van informatie uit de werksessies en documentatie
over de dijk (zie overzicht bronnen in Bijlage E) is het
mogelijk geweest om kaarten op te stellen waarin diverse
meekoppelkansen per gemeente worden aangegeven. De kansen
die hierop staan zijn te verdelen in twee types: kansen voor
brandpunten en lokale meekoppelkansen op het gebied van
toerisme en recreatie. De kansen voor brandpunten komen voort
uit voorgaande visie en analyse. De lokale meekoppelkansen zijn
benoemd door ambtenaren van de deelnemende gemeentes
of komen uit beleidsstukken. De kansen zijn op de kaart met
symbolen aangegeven. Groene symbolen staan voor lokale
meekoppelkansen, roze voor mogelijke locaties voor nieuwe
brandpunten en wit voor bestaande elementen. Op de legenda op
pagina 49 wordt de verdere betekenis per symbool aangegeven.
Zoveel mogelijk kansen op het gebied van recreatie en toerisme
komen in deze kaarten naar voren. Echter, de kansen die
hier worden getoond zijn niet limitatief. Het is denkbaar dat
aanleidingen voor bijvoorbeeld historische verhalen, ecologische
maatregelen of brandpunten nu op meerdere plekken gevoeld
worden of zich nog zullen aandienen gedurende de planvorming
voor de dijkversterkingsprojecten.
Veel interessante kansen voor de gemeentes zijn in de
kwaliteitskaders van het waterschap genoemd en bij informatiebijeenkomsten die in het kader van de dijkversterking zijn
gehouden. Wanneer kansen worden ontwikkeld is het raadzaam
om ook de adviezen in deze kwaliteitskaders nog eens te
bestuderen.
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Meekoppelkansen voor het gehele gebied
Een aantal meekoppelkansen is niet gebonden aan een
locatie, maar interessant voor het gehele dijktraject. Deze
meekoppelkansen zijn:
• Ontwikkeling van brandpunten.
• Zichtbaar maken van cultuurhistorie in het landschap romdom
de dijk, door bv. bomen aan te planten op bijzondere plekken.
• Herinrichten van de dijk met als uitgangspunt het gezamelijke
basiswegprofiel. Per gemeente kan worden uitgewerkt waar
en hoe het basisprofiel wordt aangepast aan lokale situaties.
Benut bijv. overhoogte op de dijk voor aanplant van bomen.
• Een aaneengesloten fietsroute over het gehele dijktraject.
Met het nieuwe basisprofiel verschuift de aandacht naar
recreatief verkeer, waardoor de dijk zelf aantrekkelijker wordt
als fietsroute. De aanleg van fietspaden in de uiterwaarden
zorgt voor een bijzondere afwisseling in landschapsbeleving.
• Ontwikkeling van een bloemrijk talud. Dit is vooral interessant
op de zuidkant van de dijk. Dit versterkt de ecologische
waarde van de dijk en levert daarnaast een aantrekkelijk beeld
op.
• Ontwikkeling van eenzelfde huisstijl voor straatmeubilair van
Nijmegen tot Gorinchem. Om te beginnen kan dit worden
ingevoerd met de nieuw te plaatsen banken. Op termijn kan
het bestaande meubilair worden vervangen om zo op de rest
aan te sluiten.

Legenda
Bestaand landschap- en cultuurhistorie
steenfabriek in/buiten gebruik
wiel
waterstaatkundig relict
molen
kasteel/fort

Meekoppelkansen
ontwikkelen wandelroute

bloemrijk talud

ontwikkelen fietsroute

ontw. (nieuwe) eco. en recr. uiterwaarden

ontwikkelen pleisterplaats langs de dijk

natuuruitzichtpunt (bv. vogelkijkhut)

ontwikkelen verblijfsmogelijkheid

P

ontwikkelen dorpse functies op de dijk

koppeling maken met bestaande routes

ontwikkelen TOP

zichtbaar maken c.h. en recr. verbinding

aanleggen oplaadpunt e-bike

zichtbaar maken dijkdoorbraak

ontwikkelen stedelijk uitloopgebied

zichtbaar maken historische waterloop/strang

ontwikkelen intensieve recreatie

herstellen zichtlijn

inundatiegebied

Bestaande brandpunten
bankje
TOP
horeca
veerpont
b&b / herberg
camping
museum
stad-/ of dorpsboulevard

aanpassen parkeren

toevoegen of aanpassen dijkmeubilair
ontwikkelen rivierpleisterplaats
ontwikkelen waterrecreatie
ontwikkeling recreatiehaven
toevoegen veerpont
dijk opnieuw inrichten
extra bomen aanplanten

?

ontwikkelen ...
dijk autoluw

Nieuwe brandpunten
bankje
fruitstal / ijskraam
horeca
stad-/ of dorpsboulevard
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Gemeente Lingewaal

Gemeente Neerijnen

De meest interessante kansen voor de gemeente Lingewaal op het
gebied van recreatie en toerisme:
• Fort Vuren is een recreatief aantrekkelijk punt vanwege de
cultuurhistorie en de recreatiemogelijkheden. Bezoekers
kunnen er eten, drinken en slapen. Om dit punt nog beter
te ontwikkelen kan het tot toeristisch overstappunt (TOP)
worden benoemd en kunnen de parkeergelegenheden worden
verbeterd.
• Naast de pont bij Herwijnen stond vroeger een Mauritstoren.
Deze toren kan weer terug worden gebouwd op aantrekkelijke
wijze, waardoor bezoekers de geschiedenis van deze torens
kunnen terugzien. Dit kan met kleinschalige horeca en met een
aanlegsteiger voor een hotelboot t.b.v. Geofort.
• Ontwikkelen van een dorpsboulevard bij Vuren. De dijk is nu
een autoweg, maar heeft de kans om ontwikkeld te worden als
plek waar bewoners een ommetje over maken en eventueel
even kunnen verblijven.
Andere kansen zijn bijvoorbeeld het toegankelijk maken van
omdijkingen bij Herwijnen voor fietsers en wandelaars. Daarnaast
is het een kans om meer routes, voor fietsers en wandelaars, door
de uiterwaarden aan te leggen. Voor de aantrekkelijkheid van het
landschap is het ontwikkelen van de natuur op het dijktalud en in
de uiterwaarden een kans.

Voor de gemeente Neerrijnen liggen de grootste kansen voor
recreatie en toerisme in de uiterwaarden. De uiterwaarden in
deze gemeente zijn groot en bieden kans voor:
• Natuurontwikkeling en natuurrecreatie in de uiterwaarden.
Bijvoorbeeld in de Crobse Waard, kan de toegankelijkheid
verbeterd worden. Ten oosten van Opijnen kan een
uitzichtpunt worden gemaakt in de uiterwaarden met
informatie over de natuur die er gespot kan worden.
• Natuurvoorzieningen op en aan de dijk, zoals bloemrijke taluds
en insectenvoorzieningen.
• Het terugbrengen van een haventje voor recreatievaart bij Tuil.
Hierbij kan ook een rivierpleisterplaats worden ontwikkeld.
• Ontwikkelen van rivierpleisterplaats bij Varik.
Opvallend in deze gemeente zijn de omdijkingen, waar vanwege
dijkversterking een geheel nieuwe dijk is aangelegd. Een kans
is om deze omdijkingen een nieuwe inrichting te geven waarin
ze toegankelijk zijn voor wandelaars en/of fietsers. Een andere
kans is onder andere het ontwikkelen van intensievere recreatie
op landgoed Waardenburg. Behoud en mogelijk versterk, het
landgoedkarakter. Ook de relatie tussen landgoed – dijk – rivier
kan verbeterd worden. Verder biedt het Bitumarinterrein kansen
voor ontwikkeling. Het moet nog verder onderzocht worden hoe
dit terrein het beste kan ontwikkelen.
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Gemeente Tiel
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Gemeente Tiel

Gemeente Nederbetuwe

De belangrijkste kansen voor recreatie in de Gemeente Tiel zijn
het aantrekkelijker maken van het centrum en het continueren
van het fietsen over de dijk en langs de rivier. De kansen hiervoor:
• In Tiel is de stad over de dijk heen gegroeid en heeft de dijk
een ander karakter dan elders. Om de dijk en rivier hier
nog meer te benutten kan hier een stadsboulevard worden
ontwikkeld, waarbij er langs het water op aantrekkelijke wijze
gewandeld en gezeten kan worden. Op enkele plekken is dit al
het geval, maar dit kan verder uitgebouwd worden.
• Een fiets- en wandelbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal;
voor de oversteek moet nu een stuk worden omgefietst
om vervolgens bij een drukke verkeersbrug over te steken.
Aantrekkelijker zou het zijn als er een fietsbrug dichter bij de
dijk en bij de rivier komt voor fietsers en voetgangers.
Daarnaast zijn er in de gemeente Tiel nog andere kansen. Er
kunnen langs de dijk in de bijzondere gebouwen pleisterplaatsen
ontwikkeld worden. Nabij centrum van Tiel is er de wens om
een passantenhaven te ontwikkelen. Ten zuidwesten van Tiel
heeft het kwaliteitskader de kans beschreven om van de dijk een
‘parkdijk’ te maken. Dit kan onder andere door ontwikkeling van
een recreatieve verbinding tussen de woonwijken (Passewaay en
Hertogenwijk) en de dijk, zodat bewoners voor een wandelrondje
de dijk op kunnen. Hier kan vercolgens de kans ontstaan een
aantal recreatieve functies langs de dijk te ontwikkelen en
struinpaden in de uiterwaarden door te trekken, bijvoorbeeld
met een verbinding over het inundatiekanaal. Ter hoogte van het
buurtschap aan de Ophemertsedijk zou de dijk als een dorpsdijk
ingericht kunnen worden. Elders langs de Ophemerstedijk zou aan
de binnendijkse zijde een leeflaag op de berm kunnen worden
aangelegd waarop agrarische en recreatieve functies een plek
kunnen krijgen, zoals een natuurspeeltuin of pluktuinen.

De dijk in de gemeente Nederbetuwe heeft veel tekenen van de
strijd tegen het water. Deze kunnen nog meer zichtbaar gemaakt
worden voor bezoekers van de dijk. Daarnaast liggen er twee
dorpen langs de dijk die van oorsprong gericht zijn op de Waal:
Ochten en Dodewaard. Dit biedt kansen voor ontwikkeling.
• Het ritme van brandpunten kan verder ontwikkeld worden,
met als trekkers de dorpsboulevards in Ochten en in
Dodewaard. In Ochten staan er al een aantal woningen direct
aan de dijk en is de dijk een aantrekkelijke plek met uitzicht
over de rivier. Wanneer de dijk hier meer als verblijfsplek
wordt ingericht, met langzamer rijdend verkeer, kunnen
bewoners en recreanten beter gebruik maken van deze mooie
plek langs de rivier. Deze kans sluit tevens goed aan op de al
lopende plannen voor de veerhaven om een TOP te realiseren
en onderzoek naar de mogelijkheden voor een recreatieve
haven.
• Op verscheidene plekken zijn dijkdoorbraken geweest, zoals
aangegeven op de kaart. Een aantal plekken leent zich ervoor
om op indringende wijze het verhaal van de dijkdoorbraken
en wielen te vertellen aan bezoekers. De kans is hier om de
wielen meer zichtbaar te maken en aantrekkelijke informatie
te bieden.
Andere kansen liggen in de uiterwaarden. In de plassen in de
uiterwaarden liggen kansen voor watersport. Een van de plekken
waar dit een kans is, is in de Willemspolder, ten oosten van Tiel.
Hier zou klei gewonnen kunnen worden en de plassen worden
benut voor de ontwikkeling van watersport. Naast watersport zijn
de grote uiterwaarden in deze gemeente ook aantrekkelijk voor
wandelen en het maken van zogenaamde ‘Waalommetjes’.
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Gemeente Overbetuwe
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Gemeente Overbetuwe

Gemeente Nijmegen

In de gemeente Overbetuwe liggen langs de dijk al aantrekkelijke
plekken voor recreatie, zoals het Landgoed Loenen,
Landschapspark De Danenberg en het Strandpark Slijk-Ewijk. De
grootste kansen liggen daarom direct langs de dijk. Kansen voor
recreatie en toerisme zijn onder andere:
• Maak de cultuurhistorie van het gebied ook vanaf de dijk
zichtbaar, door bijvoorbeeld oude laanstructuren van Landgoed
Loenen te herstellen en hier recreatieve verbindingen tussen
binnendijks en buitendijks te maken. De legende van het
kasteel is interessant voor een aansprekend recreatief verhaal.
Buitendijks, ter hoogte van Wolferen, is de cultuurhistorie te
vinden in een oude strang. Deze is nu bijna niet meer zichtbaar
en kan weer herkenbaarder worden gemaakt.
• Afstemming met de landschappelijke en recreatieve
ontwikkelingen van Landschapspark
• De Danenberg. Vooral waar het gaat om de aansluiting van
recreatieve routes (fiets- en wandelverbindingen) op de dijk.
• Het versterken van de entreefuncties voor de dijk van de
dorpen Slijk-Ewijk en Oosterhout. Dit door de dijktoegangen
van een nieuwe inrichting te voorzien.
Andere kansen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een beter
herkenbare verbinding van Slijk-Ewijk naar het voetveer en
het ontwikkelen van extensieve recreatie (wandelen) in de
Oosterhoutsche Waarden. Zie de kaart voor nog meer kansen.
Bij een eventuele dijkteruglegging komen Brasserie De Grote
Altena en Camping De Grote Altena buitendijks te liggen. Dit
schept mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling (ontwikkeling
recreatief eiland met horeca en camping). Ook kan er mogelijk een
langsdam komen als er een dijkteruglegging komt. Deze langsdam
kan benut worden als aanlegplaats voor de recreatievaart.

De gemeente Nijmegen werkt hard aan de ontwikkeling van de
oevers van de Waal, zoals de nieuwe boulevard bij Lent. Deze
ontwikkelingen kunnen nog beter aansluiten op de omgeving,
door bijvoorbeeld straatmeubilair ook op de dijk richting
Oosterhout eenduidig te maken en de dijk verderop autoluw te
maken. De interessantste kansen op het gebied van recreatie en
toerisem liggen voornamelijk in het Oosterhoutsche Waarden.
Deze uiterwaard kan zich ontwikkelen als uitloopgebied voor de
omliggende woongebieden en kan zo complementair zijn op de
Spiegelwaal. Dit kan door:
• De oude rivierdijk in de Oosterhoutsche Waarden te benutten
als recreatieve wandelroute (struinen).
• In de Oosterhoutsche Waarden is er het verhaal van een
verdronken dorp. Dit zou zichtbaar en beleefbaar kunnen
worden gemaakt.
Andere kansen liggen in zichtlijnen en verbindingen vanaf de dijk,
zoals zicht op huis Oosterhout, zicht op de rivier vanaf de bocht bij
restaurant Sprok en de verbinding met Park Lingezegen.
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Overzicht investeringen meekoppelkansen

Maatregel

Kostenberekening

Kostendrager

normbedrag

hoeveelheid

prijs globaal

gemeenten

waterschap

bankjes

€2.500

26

€65.000

x

x

stalletje nieuw

€5.000

11

€70.000

x

horecaknoop bestaand

€30.000

3

€90.000

horecaknoop nieuw

€125.000

10

stads- of dorpsknoop nieuw

€350.000

stads- of dorpsknoop
bestaand

provincie

RBT's

private partij overig

x

x

Prototype

x

x

x

x

x

€1.250.000

x

x

x

x

5

€1.750.000

x

x

x

x

€75.000

2

€150.000

x

x

x

fietspad door uiterwaard

€665

27,5 km

€18.287.500

x

x

x

weginrichting op dijk

n.n.b.

60 km

n.n.b.

x

x

uitwerken verhalen en
marketing

€20.000

3 verhalen

€60.000

x

fruitinrichting
wegaansluitingen

€3.000

11

€33.000

x

natuurbeleving (bijv.
vogelkijkhut)

€15.00045.000

5

€150.000

brug over AR-Kanaal

€12.500.000

1

onderdoorgang A2

n.b.

1

x
x

x

Fondsen zoals Bernard
Cultuurfonds

x

Natuur- landschapsorganisaties,
fondsen

x

x

Natuurorganisaties (SBB), fondsen

€12.500.000

x

x

x

??

x

x

x

x
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Inventarisatiekaarten huidige situatie
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Recreatieve routes

LF-routes
Fietsknooppuntennetwerk
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Rustpunten
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Relatie dorp/stad met dijk
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Steenfabrieken
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Natuurlijk sturen
De gebruikelijke wegontwerpmethodiek is gebaseerd op de
uitgangspunten van Duurzaam Veilig Verkeer, ontwikkeld
door de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid). Deze uitgangspunten zijn voor concreet
ontwerpgereedschap uitgewerkt in richtlijnen wegontwerp, zoals
de ASVV voor wegen en straten binnen de bebouwde kom en
het Handboek Wegontwerp voor wegen buiten de bebouwde
kom. Deze richtlijnen omvatten strikte maten en uitvoeringen
voor ontwerp en inrichting voor wegen, straten en andere
verkeersvoorzieningen. In de praktijk blijken de uitgangspunten
en strikte richtlijnen echter (steeds meer) tot tekortkomingen en
knelpunten te leiden. Vooral het strenge streven naar scheiding
in weggedeelten voor de diverse soorten weggebruikers, de
slinkende ‘geloofwaardigheid’ van de weginrichting en de als
gevolg hiervan onbeheersbaarder wordende snelheden leiden tot
steeds meer kanttekeningen en vraagtekens bij de functionaliteit
van Duurzaam Veilig Verkeer.
Als reactie op de strikte ontwerprichtlijnen zijn er initiatieven
genomen die streven naar een meer maatschappelijk
geaccepteerde weg- en omgevingsinrichting. Een ervan is
‘Natuurlijk Sturen’. Men had vooral bezwaar tegen de aantasting
van het landschappelijk schoon van de omgeving bij regionale
wegen – ‘de buitenwegen’ of ‘plattelandswegen’. Het was toch
denkbaar dat het gedrag van bestuurders gunstig beïnvloed kon
worden door de eigenschappen van de omgeving, het landschap
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zelf? Dan was het toch ook denkbaar dat je dat kon toepassen
in de vorm van ‘landschapseigen’ aanpassingen, zonder al te
harde, louter verkeerstechnische verminkingen van de omgeving?
De aanhangers van dit idee ontwikkelden aanvankelijk naïef
romantische redeneringen en brachten ontwerpen in de praktijk
die eraan tegemoet moesten komen. Hierbij speelden ruimtelijke
ontwerpers een belangrijke rol, die ontwerpen maakten vanuit
esthetica, vanuit het creëren van een mooie omgeving en streven
naar een, vanuit ontwerp, kwalitatieve ruimtelijke inrichting.
Een belangrijk aspect wordt hierbij al gauw over het hoofd gezien,
namelijk het effect van die ruimtelijke inrichting op het gedrag van
verkeersdeelnemers. Die verkeersdeelnemers gebruiken de ruimte
om ergens te komen, die gebruiken de ruimtelijke inrichting om
zich te kunnen oriënteren, die halen informatie uit die ruimtelijke
inrichting om zich efficiënt te kunnen verplaatsen. Dat doen ze
vooral door wat ze al dan niet bewust visueel waarnemen, dus
zien. En hier leggen we de vinger op een kwetsbaar punt dat
soms over het hoofd wordt gezien. Nu is dat niet zo vreemd,
want de juiste kennis over het functioneren van het visueel
waarnemingsproces in het verkeer is nog niet zo groot. Dat laat
onverlet dat de wel beschikbare kennis onvoldoende wordt
gebruikt. Binnen ‘Natuurlijk Sturen’ zijn er al initiatieven die op
ambachtelijke wijze, doch wel gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten, wegontwerpen maken en toetsen. In dit licht bezien
komt ook het voorstel om voor de Waaldijk een basisprofiel van

de weginrichting voor te stellen, zoals hiervoor bij ‘Basisprofiel’
uitgewerkt.
Hier moet worden opgemerkt dat Natuurlijk Sturen nog geen op
wetenschappelijke kennis uitgekristalliseerde ontwerpfilosofie
is. Veel moeten we nog via ambachtelijke weg toetsen aan
functionaliteit en toepasbaarheid. Het blijft voorlopig dus nog
‘trial and error’. Maar als we niets doen komen we ook niet
verder. Anderzijds is Duurzaam Veilig evenmin gebaseerd op
wetenschappelijke kennis, functioneert het niet beter en is het op
veel onderdelen zelfs contraproductief.
Een discussiepunt kan zijn dat voor beïnvloeding van
verkeersgedrag functionele ontwerpmaatregelen kunnen
conflicteren met de visie/filosofie van ruimtelijke ontwerpers
en met wat zij denken (mooi versus effectief). Ook hier is het
voorlopig nog een kwestie van ‘trial and error’. Voor recreatie en
toerisme zijn beide aspecten immers van wezenlijk belang.
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Bronnen
ANWB
• ANWB – Gastvrije Waaldijk, inventarisatie & analyse (januari, 2016)
Gemeentes
•
•
•
•
•

Gemeente Lingewaal – Actieplan Recreatie & Toerisme Lingewaal 2016-2018
Gemeente Lingewaal en Gemeente Overbetuwe – Nota toerisme & recreatie 2017-2022
Gemeente Lingewaal (uitgevoerd door BügelHajema) – “Het Manifest van Lingewaal”, structuurvisie Plus 2030.
Gemeente Neerijnen – Toeristisch recreatieve visie gemeente Neerijnen (2012)
Gemeente Neder-Betuwe – Natuurlijk in Neder-Betuwe, Visie Recreatie en Toerisme gemeente Neder-Betuwe (april 2013)

Regio
• Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland – Doelgroepen in rivierenland (2016)
• Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland – Strategische Marketingvisie 2017-2020, kiezen voor de toekomst (2016) → zie
vooral p. 19-23.
• Regio Rivierenland – Ambitiedocument 2016-2020
• Regio Rivierenland – Versterken en uitbouwen. Toeristisch recreatieve visie Regio Rivierenland 2012-2015.
• Regio Rivierenland – Verrassend Rivierenland, Waard om bij stil te staan 2012-2015.
WaalWeelde
• Visie Waalweelde (2009)
• Visie WaalWeelde, Bijlage C. Recreatie en toerisme per deelgebied van de Waal (oktober 2010)
• Visie WaalWeelde, Gebiedsgerichte uitwerkingen (oktober 2010)
Provincie Gelderland e.a.
•
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Prv Gelderland, Rijkswaterstaat e.a. (uitgevoerd door Terra Incognita e.a.). Handreiking ruimtelijke kwaliteit voor de Waal (2009)

Kwaliteitskaders Waterschap Rivierenland
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door HNS) – Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg (mei
2015)
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Royal HaskoningDHV en HNS) – Mobiliteitstoets Dijkverbetering Gorinchem Waardenburg,
verkenningsfase (mei 2015)
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Bosch Slabbers) – Dijkverbetering Tiel-Waardenburg, ruimtelijk kwaliteitskader (augustus
2016)
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Bosch Slabbers) – Gebiedsatlas dijkverbetering Tiel – Waardenburg (april 2016)
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Juust) – Mobiliteitstoets TiWa (april 2016).
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Juust) – Mobiliteit kaart huidige situatie (april 2016)
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Juust) – Mobiliteit kaart wensbeeld (april 2016).
• Waterschap Rivierenland (geschreven door Frank Bolder) – De dijk is van ons allemaal. (november, 2016)→ zie vooral p. 11-24.
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Witteveen en Bos) – Ruimtelijk kwaliteitskader Wolferen-Sprok, rapportage ruimtelijke
kwaliteit (maart 2017).
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Stroom) – Belevingswaardenonderzoek Wolferen-Sprok (oktober 2016).
• Waterschap Rivierenland (uitgevoerd door Witteveen en Bos) – Dijkversterking Wolferen-Sprok mobiliteitstoets (september 2016).
Overig
• Innovatiepraktijk W. van de Geijn – Meekoppelkansen Spaargarenvariant (december 2016)
• Leisure Result – Kansen tussen de dijken, Toeristisch-recreatieve visie en actieplan Rivierenland, 2007-2011 (2006)
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Terra Incognita
stedenbouw en landschapsarchitectuur
Rotsoord 13b
3523 CL Utrecht
T 030-251.30.23
info@terra-i.nl
www.terra-i.nl

