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INLEIDING
Voorgeschiedenis
De Gendtse Waard kent een lange geschiedenis,
ook daar waar het gaat om planvorming door de
overheid. Lange tijd is gewerkt aan plannen voor
het creëren van meer ruimte voor de rivier door
middel van de aanleg van een hoogwatergeul. In
2011 bleek dat voor het realiseren van de doelen
voor de Planologische kernbeslissing Ruimte voor
de Rivier het niet langer noodzakelijk was om een
geul in de Gendtse Waard te realiseren. Ook plannen om de geul aan te leggen als maatregel in
het kader van de Kaderrichtlijn Water bleken niet
haalbaar. De planstudie naar een meestromende
geul door de Gendtse Waard werd vervolgens
stopgezet. Voor de Gendtse Waard resteerde
nog wel een natuuropgave (realisatie hoogwatervluchtplaats voor de grazers die in de Gendtse
Waard door Staatsbosbeheer worden ingezet),
leefden verschillende wensen met betrekking
tot verbeteren van infrastructuur en recreatieve
mogelijkheden en bezat DLG/BBL diverse vastgoedobjecten waar iets mee moest gebeuren.
Planproces
Deze restopgaven, de wens om het vergroten
van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied en de
vervreemding van overheidseigendom, vormden
eind 2011 de aanleiding om een planproces voor
de oeverwal te starten, genaamd “Groeten uit de
Gendtse Waard”. Bij de start van dit project zijn
twee participatie-bijeenkomsten georganiseerd
met betrokkenen uit de omgeving (27 september
en 22 november 2011). Met deze informatie is een
schetsontwerp voor een totaalplan opgesteld
voor de oeverzone waarin de doelen voor water,
natuur, infrastructuur, recreatie, wonen en werken zijn omgezet naar inrichtingsmaatregelen. Dit
schetsplan lijkt procedureel haalbaar en daarom
is volgens DLG de tijd nu rijp om u dit tussenresultaat te presenteren.
Beschrijving maatregelen plan bebouwingszone
De maatregelen voor de bebouwingszone zijn
weergegeven in twee modules. Op dit moment is
de ontwikkeling van module 2 nog te onzeker: rivierkundig kleven hier nog bezwaren aan. Daarom
wordt deze tweede module op korte termijn niet
verder ontwikkeld, maar wordt hier voor de volledigheid wel weergegeven. De eerste module
omvat maatregelen op het gebied van water, natuur, infrastructuur, recreatie en sloop en herbouw.
Deze worden in het blauwe kader hiernaast verder
toegelicht.
Sloop en herbouw van vastgoed
Al de bebouwing in overheidsbezit is in zijn huidige toestand bekeken en beoordeeld. Staat
het pand op een rivierkundig goede plek? Is de
ruimtelijke kwaliteit van het object goed en passend in de omgeving? En is de bestaande functie
gewenst op deze plek? Om de ruimtelijke kwaliteit
van de oeverwal te vergroten worden een aantal beschikbare gebouwen met lage ruimtelijke
kwaliteit gesloopt (voormalig bedrijfspand Mefi
gro, bedrijfspand Polder 32a, woning en schuren
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Maatregelen Module 1
1) Waterveiligheid
•In het plan zijn percelen beschikbaar om reliëfvolgend af te graven voor rivierkundige compensatie
van de voorgenomen maatregelen die opstuwend
werken.
•Huidige hoogwatervrij vergunde terreinen van DLG/
BBL worden ingeleverd waardoor rivierkundige winst
ontstaat
•Verwijderen van opstuwende vegetatie
•Slopen bebouwing op rivierkundig ongunstige locatie.
2) Natuur
In totaal wordt 20 ha. nieuwe natuur gerealiseerd door
de :
•aanleg van een hoogwatervluchtplaats van 4 ha.
Dit zorgt voor jaarrondbegrazing ddor het vee uit de
uiterwaard (maaiveldhoogte 14,4m +NAP).
•aanleg van een hoogwatervluchtterp van 1 ha voor
extreme hoogwatersituaties (maaiveldhoogte 16,5
+NAP).
•aanleg van beplanting op de kades van de voormalige droogvelden.
•ontwikkeling van ooibos in natte delen van de afgegraven droogvelden en ter hoogte van polder 22.
•omvorming van de twee percelen bij de Suikerdam
van landbouw naar natuur.
3) Wonen
Om de ruimtelijke kwaliteit, de economie en de
leefbaarheid te verbeteren en om een deel van het
geïnvesteerde vermogen terug te verdienen worden
de volgende maatregelen met betrekking tot bebouwing voorzien:
•Sloop van ontsierende bebouwing van lage ruimtelijke kwaliteit. Voormalig bedrijfspand Mefigro, Bedrijfspand Polder 32a, Woning en schuren Polder 37,
schuren boerderij van Groningen (Polder 22).
•Verkoop van de manege (Polder 35) en bestaande
woning (polder 22).
•Verbetering ruimtelijke kwaliteit van het vastgoed
door voor de nieuwbouw randvoorwaarden voor de
beeldkwaliteit mee te geven.
Op een beperkt aantal plekken is nieuwbouw voorzien:
•Eén bedrijfswoning op camping ‘Waalstrand’.
•Eén bedrijfswoning op het manegeterrein.
•Nieuwbouw drie middengrote volumes (ca. 240 m2
per stuk) op de locatie Polder 22; wonen met bedrijf/
werkplaats/atelier aan huis. Deze gebouwen worden
geïnspireerd op de historische timmerwerkplaats ’Moskou’ van Terwindt en hebben het formaat en de vorm
van de oude droogloodsen.
•Nieuwbouw van één groter volume (ca. 700 m2) op
Polder 32a, wonen met bedrijf/werkplaats/atelier aan
huis. Dit gebouw kent een groter volume, het aanzicht
wordt geïnspireerd op het steenfabrieksverleden, met
als referentie de vorm van een ouderwetse steenfabriek.
•Nieuwbouw van één klein volume, (ca. 200 m2) op
Polder 37, wonen met kleinschalige recreatieve functie, refererend aan de historische Villa Waalzicht.

4) Infrastructuur
Voor het verbeteren van de veiligheid en de bereikbaarheid voor zowel bewoners als bedrijven in deze
uiterwaard wordt een aantal infrastructurele ingrepen
gedaan:
•Een nieuw tracé voor een deel van de polderweg
ter hoogte van Mefigro, inclusief het ophogen van het
maaiveld.
•De overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de gehele wegtracé van de Polderweg aan
één partij.
•De aanleg van een aantal recreatieve wandelpaden
(zie recreatie en toerisme).
5) Cultuurhistorie
Om de historie van het gebied te markeren zijn alle
maatregelen gebaseerd op de eeuwenoude bewoning op de oeverwal en de dynamiek van de rivier.
De periode van de baksteenfabricage in deze uiterwaard wordt beter beleefbaar gemaakt en er wordt
ook naar andere historische tijdlagen gerefereerd. De
ingrepen die hier bijhoren zijn:
•Het herstel van de kades rond de voormalige droogvelden.
•Het herstel van route over de Kaakse Dam en de
benutting hiervan als fietspad.
•Het plaatsen van een herinneringskunstwerk ter
plaatse van de ruïne Gannita-circuit, als markering
van twee verdwenen steenfabrieken.
•Het creeeren van een rust- of uitkijkpunt als ‘Baken
aan de Waal’, markering van de Oranje-Limes (periode 80-jarige oorlog), ter plekke van de nieuwbouw
Polder 32a.
Ook de nieuw te bouwen woningen die als optie zijn
opgenomen in het plan worden geïnspireerd op het
verleden van het gebied.

Polder 37, schuren bij Polder 22). De manege, Polder 35,
blijft in de huidige staat behouden. Dit geldt ook voor de
woning op Polder 22, die in de huidige staat verkocht zal
worden.
Vanuit de beleidslijn grote rivieren (RWS) moet nieuwbouw in de uiterwaarden met grote terughoudendheid
worden benaderd: uitsluitend herbouw van de te slopen
objecten zonder functieverandering lijkt mogelijk. Dit is
dan ook het uitgangspunt bij de voorgestelde nieuwbouw. De nieuw te bouwen volumes vormen qua verschijningsvorm een eenheid met elkaar die geïnspireerd
is op de baksteenfabricage. Tussen 1900 en 1970 stonden
er in de Gendtse Waard verschillende bouwwerken die
elk hun functie hadden in deze industrie. Ze varieerden
in functie en maat van kleine arbeiders(rijtjes)-woningen,
via chique directeurswoningen, tot langgerekte droogloodsen en grote steenfabrieken. Elk van deze elementen komt in de nieuwbouw terug, met nieuwe en verschillende functies. Voor de nieuwbouw wordt gezocht naar
locaties en bouwvormen met ruimtelijke kwaliteit, op
riviertechnisch gunstige plekken met een goede functie.
Op dit moment komen wij op deze manier tot 5 opties
voor nieuwbouw. Wat exact mag worden teruggebouwd
is nog afhankelijk van de vraag wat vergunbaar is,
mede vanuit een nog te volgen bestemmingsplantraject. In ieder geval wordt er op deze manier nooit meer
teruggebouwd dan wat gesloopt wordt en verdwijnt een
fors volume aan bedrijfsgebouwen en schuren voorgoed
uit het gebied. Op het terrein van de camping en de
manege bestaat de optie een bedrijfswoning toe te voegen. Daarnaast zijn er nog drie geschikte en beschikbare
locaties waar gebouwd kan worden.

6) Recreatie en toerisme
•Het realiseren van een struinpad tussen de camping
en het dorp.
•Het aanleggen van een karrespoor op de kades
rondom de voormalige droogvelden voor wandelaars.
•De aanleg van een fiets-/wandelpad op de Kaakse
dam.
•Het aanleggen van struinpaden langs de Waal.
•Twee recreatieplekken met rustpunt en informatiepanelen.
7) Economie
De maatregelen bevorderen de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied en de hierin liggende bedrijven
(camping) en bieden door het vestigen van nieuwe
woon- en werklocaties nieuwe mogelijkheden.
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REALISATIEPLAN

NATUUR EN WATER
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NIEUWBOUW
bedrijfswoning bij camping
woonfunctie
100 m2 (tot max 150 m2) footprint, 450 m3 (tot max 675 m3)
(1 van 2 alternatieven)

bedrijfswoning bij camping
woonfunctie
100 m2 (tot max 150 m2) footprint, 450 m3 (tot max 675 m3)
(1 van 2 alternatieven)

OPTIE 3: 1 volume
2 woonlagen met kap, woon- en recreatieve functie
200 m2 footprint, 1500 m3
overige functie
100 m2 footprint, 300 m3
bedrijfswoning bij manege
1 woonlaag met kap, woonfunctie
100 m2 (tot max 150 m2) footprint, 450 m3 (tot max 675 m3)
overige functie
100 m2 footprint, 300 m3

OPTIE 2: 1 volume
1 woonlaag met kap, totaal 700 m2, waarvan:
woonfunctie
230 m2 footprint, 1035 m3
overige functie
470 m2 footprint, 2115 m3

OPTIE 1: 3 volumes
1 woonlaag met kap, totaal 720 m2, waarvan:
woonfunctie
240 m2 footprint, 960 m3
overige functie
480 m2 footprint, 1920 m3
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NIEUWBOUW
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9,5 - 11,0 NAP

11,0 - 12,5 NAP

12,5 - 14,0 NAP

14,0 - 15,5 NAP

+ 15,5 NAP

+ 16,5 NAP

talud hoogwatervluchtplaats en -terp

steilrand

winterdijk

kade

hoogte in NAP

te verwijderen weg

nieuw onverhard pad

nieuwe weg/inrit

bestaande weg

INFRASTRUCTUUR

te verwijderen bebouwing

bestaande campping

recreatief punt

cultuurhistorisch punt

nieuwbouw overige functie

nieuwbouw woonfunctie

bestaande bebouwing

BEBOUWING

nieuw aan te planten bomen

bestaande bomen

bestaande rabatten

bestaand zandstrand

max 3m reliefvolgend afgraven
tbv riviercompensatie
4 ha hoogwatervluchtplaats +14,4 m NAP
+ 1 ha hoogwaterterp +16,5 m NAP

water

NATUUR EN WATER

VERVOLG
Om tot uitvoering van het voorgestelde plan (module1) te komen is aanvullende financiering noodzakelijk. De voorgestelde nieuwbouw is te beperkt
om alle kosten van de uitvoeringsmaatregelen te
kunnen dekken. DLG is met verschillende (overheids)partijen in gesprek om mede-financiering
te vinden, onder andere vanuit het programma
Waalweelde van de provincie. In de zomer van
2013 is naar verwachting duidelijkheid over de
financiële haalbaarheid, over de vergunbaarheid
en daarmee over de definitieve voortzetting van
het plan voor de bebouwingszone. Als dan echter
geconcludeerd moet worden dat het project
niet haalbaar is, kan het voorgestelde plan niet
worden gerealiseerd en betekent dit dat DLG zich
genoodzaakt ziet haar reeds verworven bezittingen op de oeverwal, met behoud van de huidige
(bedrijfsmatige) bestemmingen, te verkopen.
Voor de maatregelen rondom de steenfabriek
(module 2) geldt dat er op dit moment nog te veel
risico’s bestaan op het gebied van onder meer rivierkundige effecten. Daarom wordt deze module
niet op korte termijn opgepakt.
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CONTACT
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact
opnemen met één van onderstaande personen,
allen werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied.
Elizabeth Hartgers (projectleider)
tel: 06 29012481 of e-mail: e.m.hartgers@dlg.nl
Gerrit Dijkstra (omgevingsmanager)
tel: 06 54964677 of e-mail: g.dijkstra@dlg.nl
Jaap van Maanen (grondzaken)
tel: 06 31966256 of e-mail: j.vmaanen@dlg.nl
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