Handreiking kwaliteit dijk en oevers
Anne Loes Nillesen- Defacto stedenbouw

Iedere dijk / rivier eigen opbouw en logica (vanuit historie en ondergrond)

Deel Kenschetsen
Kenschets Lek (per rivier)
‘De landelijke Lek(dijk)’

• Dijk als continue lijn tussen de rivier (met gorzen en uiterwaarden) en polder
• Dorps karakter: afwisseling dorpskernen en agrarische linten (vooral achter de dijk)
•Merwede
Buitendijks: natuurlijke oevers met incidenteel bedrijventerreinen
• Tweedeling: getijdenrivier (gorzen en strandjes, benedenstrooms) en bovenrivier (uiterwaarden, bovenstrooms)
• Rivier als ruimtelijke eenheid tussen twee dijken
• Vergezichten over de rivier en het veenweidelandschap
• Rivier en dijk zijn belangrijke recreatiedragers en ontsluitingsroutes voor bewoners
• Bijzondere objecten bestaande uit molens, watertorens, kerken en dijkbebouwing
Diefdijk

Lek

Deel Kenschetsen
Kenschets Diefdijk/Lingedijken
‘Lieflijke Linge en liniedijken’
• Rivier de Linge: smalle begroeide hooggelegen oevers tussen hoge kronkelende dijken
•LekTweedeling: meanderende groene binnenrivier (Linge) en rechte continue liniedijk (Diefdijk)
• Dijk als continue lijn (met kenmerkend stijl en continue profiel) in het landschap
• Landelijke dijken: agrarische bebouwing en relicten nieuwe Hollandse waterlinie, incidenteel dorpskernen
• Dijk met kleinschalige agrarische bebouwing (contrast bebouwing westzijde en incidentele bebouwing oostzijde)
• Rivier en dijk zijn belangrijke recreatiedragers
• Bijzondere objecten bestaande uit relicten waterlinie en wielen
• Afwisseling besloten beplanting en vergezichten over de polder

Noord

Merwede
Linge

Diefdijk

Deel Kenschetsen

Kenschets Merwede
‘De maritieme Merwede(dijk)’

• Dijk soms als herkenbare lijn, soms opgegaan in de (bebouwde) omgeving
• Contrastrijke dynamische rivier: afwisseling maritiem, dorps, stedelijk en natuurlijk karakter
• Buitendijks: grootschalige maritieme bedrijventerreinen en natuur
• Tweedeling: maritieme rivier (benedenstrooms) en natuurlijke rivier (bovenstrooms)
• Afwisselend vergezichten en doorkijkjes over de weidse getijdenrivier
• Rivier en dijk zijn drukke (in het geval van de dijk smalle) verkeersroutes voor industrie en bewoners
• Bijzondere objecten bestaande uit scheepswerven, schepen, watertorens en dijkbebouwing

Merwede

Deel Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten Merwede
1.

rivier als watersnelweg

2.

zichtbare getijdenrivier: rietgorzen, Biesbosch, Avelingen

3.

maritiem karakter en elementen zoals kranen, loodsen, schepen en
hellingen

4.

vestingdriehoek Gorinchem - Woudrichem - Loevestein

5.

dijk met bomenrij

6.

historische dijk met dubbelzijdige dorpslinten en besloten karakter

7.

harde randen (ook van achtertuin woningen) aan het water

8.

grote contrasten in schaal bebouwing

9.

dorpscentra op en en verbonden met de dijk

10. incidentele vergezichten op brede rivier en Biesbosch tussen bebouwing door

Gorinchem
Papendrecht

Hardinveld-Giessendam

Sliedrecht

Deel Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten Lek
1.

Ruimtelijke eenheid tussen twee landelijke dijken

2.

Sequentie open en dicht bebouwingslint

3.

Natuurlijke buitendijkse gebieden/oevers

4.

Variatie bebouwing op, in en aan de dijk

5.

Dorpskernen en bijzondere objecten op de dijk,
boerderijen en woningen achter de dijk

6.

Continue ononderbroken route over de dijk

7.

Zichtbaar contrast tussen dijk en bebouwing

8.

Asymmetrisch dijkprofiel, overwegend eenzijdig
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Vergezichten over de rivier
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10. Constante materialisering dijk
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Deel Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten Diefdijk/Lingedijken
•

Kronkelig verloop met begroeide oevers

•

Variatie bebouwing op, in en aan de dijk

•

Zichtbaar contrast tussen dijk en bebouwing

•

Continue rechte lijnen in landschap

•

Dijken als zichtbare waterkering door wielen

•

Diefdijk als zichtbare waterkering: contrast bebouwing
west en oostkant dijk

•

Diefdijk als zichtbare liniedijk: relicten

•

Ontstaansgeschiedenis zichtbaar door uitgedijkt land

•

Groene dijken: sequentie open met weidse
vergezichten en beplant

•

Dijk aan beide zijden beplant

•

Rivier en dijken als ruimtelijke eenheid, goed zichtbaar

Diefdijklinie

snelweg

polderstructuur

Lingedijken

trein

dijkbebouwing

fort

glasfabriek

drassige polder

verboden kring

dijkwiel

uiterwaarden

kazemat

pollen

strandjes

inundatieveld

uitgedijkt land

zichtlijn

Deel Kernkwaliteiten
Lek
Vergezichten over de rivier

Vanaf de Lekdijken zijn er over een groot deel van
de dijk vergezichten over de rivier; vooral lang het
westelijke deel waar er weinig voorland is (in het
oostelijk deel kennen de uiterwaarden soms hoge
beplanting). Deze zichtrelatie tussen de dijkweg en
de rivier wordt wel steeds verder ingeperkt door de
aanleg van tuimelkades, die het zicht vanuit de binnendijkse dijkwoningen en vanaf de weg blokkeert.
Vanaf deze tuimelkades waarop vaak een fiets of
wandelpad ligt, is er wel weer een weids uitzicht
over de rivier.

kernkwaliteit behouden en versterken

Noord
Oude directeurswoningen op
de dijk

De statige voormalige directeurswoningen aan
de dijk (bij onder andere Alblasserdam) leveren
een bijzonder beeld op. De woningen hebben een
formele gevel dicht op de dijkweg en staan op
kruinhoogte. In de huidige situatie staan ze iets
terugliggend ten opzichte van de dijk zodat tussen
gevel en dijk een iets bredere overgangszone ligt.

kernkwaliteit behouden en versterken

Diefdijk
Merwede
Grote contrasten schaal bebou- Dijken als zichtbare waterkering door wielen
wing
Langs de Merwede is net als langs de Noord een
groot contrast tussen de kleinschalige voormalige
arbeiderswoningen langs de dijk (vooral binnendijks en soms ook buitendijks) en de grote
buitendijkse maritieme loodsen. Dit contrast is zeer
kenmerkend voor dit gebied. De grote schaal van
de bedrijventerreinen heeft niet alleen betrekking
op de bebouwing; ook de doorzichten op de rivier
en de buitendijkse terreinen zelf hebben deze grotere schaal en korrelgrootte. Dit abrupte contrast
in schaal is zeer kenmerkend voor de historisch
ruimtelijke en economische ontwikkeling van het
gebied.

kernkwaliteit behouden

BOCHT MET UITZICHT

De verschillende wielen in het gebied getuigen
van vroegere dijkdoorbraken. De wielen langs de
Diefdijk en Nieuwe Zuiderlingedijk, die niet langs
het water zijn gelegen maken de functie van de
midden in de polder gelegen dijk als waterkering
leesbaar. De continue strakke lijn van de Diefdijk
wordt op drie plekken opvallend onderbroken door
wielen.

kernkwaliteit behouden en versterken

Ruimtelijke en waterveiligheidsopgaven bij elkaar brengen
• Neem gebiedskwaliteiten mee bij dijkversterkingsprojecten
• Wees allert op meekoppelkansen

Deel Bouwblokken
Kernkwaliteit Lek
Vergezichten over de rivier

Vanaf de Lekdijken zijn er over een groot deel van
de dijk vergezichten over de rivier; vooral lang het
westelijke deel waar er weinig voorland is (in het
oostelijk deel kennen de uiterwaarden soms hoge
beplanting). Deze zichtrelatie tussen de dijkweg en
de rivier wordt wel steeds verder ingeperkt door de
aanleg van tuimelkades, die het zicht vanuit de binnendijkse dijkwoningen en vanaf de weg blokkeert.
Vanaf deze tuimelkades waarop vaak een fiets of
wandelpad ligt, is er wel weer een weids uitzicht
over de rivier.

kernkwaliteit behouden en versterken

BOCHT MET UITZICHT

Bouwblok: open vergezichten op rivier in bochten dijk
Vooral langs de Lek en de Noord, maar ook langs de Merwede ontstaan
steeds meer tuimelkaden bij dijkversterkingen. Deze hebben als voordeel
dat er mogelijkheden ontstaan voor vrijliggende voet- en fietspaden op de
dijk, maar ontnemen vaak wel het zicht vanaf de hoofdweg op de rivier.
Langs de Lek zijn in de bochten de dijken vaak wel integraal verhoogd
waardoor er op deze plekken nog weidse vergezichten over de rivier zijn.
Op deze wijze blijft de relatie met de rivier, zij het gefragmenteerd, in de
bochten nog wel beleefbaar. Dit ontwerpprincipe waarbij als uitzondering
op de tuimelkade de bochten integraal worden versterkt, kan goed
worden toegepast in de bochten van de Lek en de rivier de Noord.

Deel Bouwblokken
Bouwblokken aan de hand van thema’s
• Nieuwbouw langs de dijk
• Recreatie en toerisme
• Cultuurhistorie
• Verkeer op de dijken
• Dijkversterking
• Natuur en ecologie
• Transformatie buitendijkse gebieden
• Algemene kwaliteitsprincipes

Bouwblok struinpaden

Zoekgebieden
Zoekgebied struinpad in uiterwaarden
Vrijliggend wandelpad langs waterkering
Bestaand wandelnetwerk
Waterkering

Inspiratiekaart recreatie
Natuurgebied

Waterlinie

Grasland

Attracties

Vestingen

Bos

Forten en batterijen

Rietvegetatie

Kazematten

Strand

Scheepswerf
Karakter maritieme industrie
Zoekgebied vrijliggend
recreatief fietspad

TOP

1000 meter verboden kringen

Zoekgebied struinpaden
buitendijks

TOP

Boerenlandroute
Kanoroutes
Dijkwielen

TOP

Nieuwe verbindingen

TOP

Waterbus
Veerboot
TOP

Riveer

TOP

TOP

TOP

TOP

Bouwblok 16: verbinding
attracties over water
Het waternetwerk in de regio is vooral langs de rivieren zeer goed
ontwikkeld. Er is een waterbusverbinding en er zijn (recreatieve)
oeververbindingen. De vestingdriehoek is over het water verknoopt
en er zijn verschillende toeristische overstappunten (TOP’s) waarbij
verschillende recreatieve gebieden en routes via het water verbonden
zijn. De ambitie is om het recreatieve netwerk nog verder te versterken
door recreatieve plekken aan de overzijde van de rivier via het water met
de dijken te verbinden.
Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gekeken of er verbindingen te maken
zijn met de Sophiapolder (nu alleen verbonden vanaf de overzijde), Huis
te Merwede bij Dordrecht en de Biesbosch. Daarbij is het belangrijk ook
de beleefbaarheid van bijzondere plekken vanaf het water te versterken
en voldoende aanlegplaatsen te creëren.

Bouwblok: verbeteren entrees van
recreatiegebieden (toiletten, informatie en eventueel koffie)
Binnen een bredere strategie voor recreatie en toerisme is het goed om
te kijken waar de beste mogelijkheden zijn voor informatievoorziening en
eventuele bezoekerscentra waar (afhankelijk van het aantal bezoekers)
informatie, toiletten, koffie of zelfs gidsen te vinden zijn. Dergelijke
plekken zijn niet makkelijk te exploiteren en locaties dienen dan ook met
zorg gekozen te worden.
Bijvoorbeeld op basis van de beschikbaarheid van bestaande
voorzieningen, aantal bezoekers, spreiding over het gebied, of daar waar
een bezoekerscentrum (bijvoorbeeld als entree van een recreatiegebied)
een groot verschil zou kunnen maken voor bezoekers.

i

Bouwblok: vrijliggend
fietspad als onderdeel
van de recreatieroute
Lek

Natuurgebied

Waterlinie

Grasland

Attracties

Vestingen

Bos

Forten en batterijen

Rietvegetatie

Kazematten

Strand

Scheepswerf
Karakter maritieme industrie
Zoekgebied vrijliggend
recreatief fietspad

TOP

1000 meter verboden kringen

Zoekgebied struinpaden
buitendijks

TOP

Boerenlandroute
Kanoroutes
Dijkwielen
Nieuwe verbindingen

TOP
TOP

Waterbus
Veerboot
Riveer

TOP

TOP

Bouwblok: versterk
beleefbaarheid strijd
tegen het water/wielen
langs de dijk

Inspiratieschets

Voorbeelden referentie getijden
/ plekken aan het water

Westerkade Rotterdam, Piet Oudolf

Wervenpark Dordrecht

Hafencity Hamburg

Bouwblok 6: verdichten of vernieuwen bebouwd dijklint
Zowel bij dubbel als enkelzijdig bebouwde dijklinten kan indien gewenst
incidenteel worden verdicht of individuele bebouwing worden vernieuwd.
Daarbij is het belangrijk dat de nieuwe bebouwing past binnen de
karakteristiek van het bestaande bouwlint. Vaak bestaan de bestaande
bouwlinten al uit bebouwing met verschillende schalen, bouwstijlen en uit
verschillende tijdsperioden. Nieuwbouw passend binnen het karakter van
het bestaande bebouwingslint betekent doorgaans:
• Individuele gebouwen met wisselende schaal, hoogte, maat en
bouwstijl
• Variatie in de rooilijn (positie van het gebouw tot de straat)
• Afwisseling in voorruimte (brede stoep versus voortuin)
• Afwisseling in parkeren (oprit naast de woning of parkeren op straat)
• Beperkte hoogte zodat de bebouwing in verhouding is met het vaak
smalle profiel van de straat
   

Bouwblok nieuwbouw

Benader opgaven integraal, wees alert op meekoppelkansen (Mercon Kloos)

Locatie 2

MIDDEN

Inspiratiekaart, bijvoorbeeld Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Waterlinie

Rijksmonumenten

Vestingen

Bijzondere patronen

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Forten en batterijen

Natuurgebied

Windmolen

Kazematten

Scheepswerf

Watertoren

Oude Hollandse Waterlinie

Dijkwielen

Kerk

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Veenweide met
rivierinvloeden

Poort
Brug
Landhuis

Landgoedbiotoop
Basisstructuur landgoed
Zichtlijn landgoed

1000 meter verboden kringen
Orientatie forten
Inundatiegebied
Hoofdinlaatpunt inundatie

Benader opgaven integraal, wees alert op meekoppelkansen (Gorinchem vestingwal)

D.T.H. +7,30m
MHW +5,75m

dijkprofiel
N.A.P.

vesting profiel

AW386 +065 m.

