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Hoofdstuk 1:
1.1

Inleiding

Algemeen

Bij de vaststelling van de vigerende streekplannen in de periode
1978 tot 1980 zijn naar aanleiding van een aantal moties door Gedeputeerde Staten enkele toezeggingen gedaan die, in het kort samengevat, op het volgende neerkomen: ten behoeve van de streekplanonderbouwing zullen de natuur- en landschapsgegevens op het vlak van
landschap en cultuurhistorie voor de eerstvolgende vierjaarlijkse
evaluatie aangevuld worden, waarbij de categorie-indeling van het
landelijke gebied op basis hiervan nader zal worden bezien. In bovenstaande toezeggingen ligt de aanleiding tot het onderzoek naar
het landschapsbeeld van Gelderland.
Dit rapport vormt het vierde deelrapport van de serie "Het Landschapsbeeld van Gelderland" en behandelt het landschapsbeeld van het
streekplangebied Rivierenland. In het eerste deelrapport worden de
landschapsstructuur en de in Gelderland voorkomende landschapstypen
beschreven. Het landschapsbeeld van de Veluwe, Midden Gelderland en
Oost Gelderland wordt respectievelijk in de deelrapporten 2, 3 en 5
beschreven.
1.2

Werkwijze

De doelstellingen voor het landschapsbeeldonderzoek zijn als volgt
geformuleerd:
door middel van het landschapsbeeldonderzoek dienen zodanige gegevens over het landschapsbeeld verzameld te worden dat inpassing van het aspect landschap in de streekplannen mogelijk is.
de landschapsgegevens dienen op consistente wijze verzameld te
worden met het oog op controleerbaarheid en herhaalbaarheid.
presentatie van de verzamelde gegevens moet plaatsvinden op een
voor bestuurders inzichtelijke manier.
- behalve voor de streekplannen dienen de gegevens in de weergegeven vorm ook voor andere provinciale taken geschikt te zijn, dan
wel geschikt te zijn als basis voor aanvullend onderzoek ten behoeve van specifieke taken of problemen.
In deelrapport 1 (§ 1.3) is aangegeven dat als methode voor het
landschapsbeeldonderzoek gekozen is voor de methode zoals die door
de IAWM* subgroep landschap ontwikkeld is.
Deze methode gaat ervan uit dat binnen het landschapsonderzoek drie
stappen te onderscheiden zijn:
1
bepaling van de landschapsstructuur
2
onderscheid van landschapstypen
beschrijving van het landschapsbeeld.
3

*Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Milieukartering
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De eerste twee stappen zijn in deelrapport 1 beschreven voor geheel
Gelderland. In dit eerste deelrapport wordt in hoofdlijnen ingegaan
op het ontstaan en de wordingsgeschiedenis van het landschap van de
gehele provincie. Dit vanuit het streven naar een samenhangende beschrijving van het landschapsbeeld van de verschillende streekplangebieden.
Na de beschrijving van de landschappelijke hoofdstructuur') en de te
onderscheiden landschapstypen') in het eerste rapport wordt in vervolgrapporten per streekplangebied het landschapsbeeld verder uitgewerkt.
Hiervoor is een zodanig niveau van beschrijving gekozen dat op korte
termijn de gegevens in de streekplanherziening ingebracht konden
worden. Een gevolg hiervan is dat niet aan alle kenmerken van het
landschap evenveel aandacht is besteed. De nadruk is gelegd op patroonkenmerken van de massa-elementen (spreiding van bebouwing en
beplanting) en een aantal patroonkenmerken van de open ruimtes (als
verkavelingspatroon en wegen- en waterlopenpatroon). Voor andere
provinciale taken dan de vaststelling of herziening van streekplantien moet zonodig ook aan andere aspecten aandacht besteed worden.
Aan het uitgangspunt van bestuurlijke inzichtelijkheid is getracht
te voldoen door de verzamelde gegevens te presenteren in de vorm van
korte gebiedsbeschrijvingen waarbij zo wenig mogelijk gebruik is gemaakt van wetenschappelijke terminologie.
In deelrapport 1, "Landschapsstructuur en landschapstypering" zijn
op basis van een globale studie van de geomorfologie en de occupatiegeschiedenis van Gelderland negentien landschapstypen onderscheiden. De huidige kenmerken van een gebied zijn daarbij bepalend geweest.
Deze zijn beschreven met behulp van beelddragers (dat zijn die elementen of kenmerken van het landschap die in belangrijke mate bijdragen aan het specifieke karakter van het landschapsbeeld van een
bepaald gebied).
De beelddragers zijn van groot belang voor de herkenbaarheid van het
landschap en het landschapsbeeld. Aan een karakteristieke combinatie
van beelddragers herkent men een bepaald gebied.
Bij de totstandkoming van het landschapsbeeld spelen niet alle
beelddragers een even belangrijke rol. Een onderscheid is gemaakt in
beelddragers die in belangrijke mate het landschapsbeeld bepalen en
beelddragers die mede het landschapsbeeld bepalen.
Daarnaast is een onderscheid aan te brengen in positieve en negatieve beelddragers. Positieve beelddragers zijn die beelddragers die
versterkend werken op het landschapsbeeld van een gebied (elementen
die bijdragen tot het specifieke karakter van de onderscheiden landschapstypen). Negatieve beelddragers hebben in die zin een verstorende invloed op het landschapsbeeld (voorbeelden hiervan kunnen
zijn hoogspanningsleidingen, viaducten, agrarische nieuwvestiging
buiten het bestaande bebouwingspatroon van een gebied etc.).
De voor het onderscheid in landschapstypen gehanteerde beelddragers
zijn weergegeven in bijlage 1.

Kaart 1

Landschapstypenaart streekplangebied Rivierenland
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In het streekplangebied Rivierenland komen de volgende landschapstypen voor:
— het ingepolderde uiterwaardenlandschap
— het kassenlandschap
— het kommenlandschap
— het landgoederenlandschap
— het oeverwallen- en stroomruggenlandschap
—
het recreatielandschap
—
het uiterwaardenlandschap.
In de naamgeving van de landschapstypen is getracht de belangrijkste
kenmerken van het betreffende type weer te geven (b.v. het kommenlandschap omvat de open komgebieden die tussen de oeverwallen en
stroomruggen gelegen zijn).
In schema 1 zijn per landschapstype de belangrijkste beelddragers
weergegeven.
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Schema 1: Beelddragers van de onderscheiden landschapstypen.

Hoewel de belangrijkste kenmerken binnen een landschapstype steeds
aanwezig zijn kan het landschapsbeeld binnen een gebied met een bepaald landschapstype nog variëren. Zo zijn binnen het komxnenlandschap zones met ruilverkavelingsboerderijen, onbebouwde zones en gebieden met populierenbossen en grienden te onderscheiden. Verschillen kunnen ontstaan doordat de rangschikking tussen beelddragers
historisch anders gegroeid is (boerderijen in kleine groepjes of

verspreid in het oeverwallen- en stroomruggenlandschap; ten gevolge
van grootgrondbezit kunnen in een gebied meer boselementen aanwezig
zijn dan elders waar het grootgrondbezit minder dominant aanwezig
was etc.), of doordat door ingrijpen van de mens plaatselijk nieuwe
beelddragers ontstaan zijn (bijvoorbeeld snelwegen met karakteristieke doorsnijdingen van open ruimtes, grote bouwwerken). Deze recent-ontstane beelddragers kunnen zowel een verrijkende als een verstorende invloed op het landschapsbeeld uitoefenen, afhankelijk van
of ze de herkenbaarheid van een gebied versterken dan wel afzwakken.
Voor de landschapsbeeldbeschrijving zijn de volgende beelddragers
gebruikt:
BEELDDRAGERS MASSA
-

Bebouwing

- agrarisch
- boerderijen
- kassen
- intensieve veehouderij
- niet-agrarisch
- laagbouw

-

beplantingen

- loofhout

- naaldhout
-

- lintbebouwing
- geconcentreerde bebouwing
- verspreide bebouwing

-

lintbebouwing
geconcentreerde bebouwing
verspreide bebouwing
hoogbouw
industrie
bos
grienden
boomgaarden
houtwallen
houtsingels
hoge wegbeplantingen
hoge erfbeplantingen
solitairen
bos
lijnelementen
solitairen

- puntelementen
- lijnelementen
- vlakelementen
typering elementen - hoogte
- transparantie
- boerderijtype

overige elementen

BEELDDRAGERS RUIMTE
-

bodemgebruik

-

verkaveling

-

maat van de ruimte

-

bouwland
grasland
moeras
zandverstuiving
heide
open water
slagenverkaveling
mozaiekverkaveling
blokverkaveling
modern-rationele verkaveling
kleinste ruimtemaat

-

zeer kleinmatig
klei nmatig
tamelijk grootmatig
grootniatig
zeer grootmatig

relief

-

200
500
1500
4000
vlak
glooiend
heuvelachtig
plaatselijk reliëf

grootste ruimtenat
200
500
1500
4000

m
m
m
m

-7-

-

wegenpatroon

-

-

waterlopenpatroon

-

-

ruimtebegrenzing

-

-

overige elementen

-

-

-

recht
bochtig, slingerend
recht
bochtig, slingerend
strak
grillig
puntelementen
lijnelementen
vlakelementen

Het landschapsbeeld wordt in hoofdstuk 2 beschreven per landschapseenheid'). Deze zijn gerangschikt per landschapstype, welke op alfabetische volgorde behandeld worden. Een landschapseenheid is omschreven als een gebied dat homogeen is naar bepaalde (landschappelijke) kenmerken. Ten einde het aantal landschapseenheden te beperken is daarbij een minimum oppervlakte voor een landschapseenheid
gehanteerd van ongeveer 100 ha. Homogene gebiedjes kleiner dan 100
ha zijn ingedeeld bij naastliggende grotere landschapseenheden en
worden dan als afwijkend element of gebiedje beschreven.
Een voorbeeld van deze situatie wordt gevormd door de landgoederen
bij Waardenburg en Neerijnen. Deze gebieden worden als aparte elementen beschreven bij het omliggende oeverwallen- en stroomruggenlandschap. Een ander voorbeeld zijn kleine bosjes in het komrnenlandschap.
Het grootste deel van de in dit onderzoek verzamelde gegevens is
verkregen door bestudering van luchtfoto's en topografische kaarten.
Doot middel van veldwerk zijn aanvullende gegevens verkregen en zijn
de kaart- en fotogegevens gecontroleerd.

1) In de rapportenserie het landschapsbeeld van Gelderland en in de
Gelderse streekplannen komt een aantal termen voor met daarin
het begrip "landschap". Hieronder volgen de definities van de
verschillende termen.
Landschapsatructuur: de samenhang tussen de verschillende patronen
(a-biotische, biotische en anthropogene) die in het landschap onderscheiden kunnen worden en die samen het landschap vormen.
Landschappelijke hoofdstructuur: (wordt in de streekplannen gebruikt
voor) het zichtbare deel van de landschapsstructuur; datgene wat in
het landschap zichtbaar is van de samenhang tussen de
landschapsvormende patronen.
Landschapstype: een karakteristieke combinatie van landschapskenmerken (en -elementen) die in een bepaalde samenhang voorkomen. Een
landschapstype kan dan ook overal voorkomen.
Landschapseenheid: een gebied wat homogeen is naar bepaalde landschappelijke kenmerken. Een landschapseenheid is dus plaatsbepalend.

1.3

Kwalitatieve landschaosbeoordelin

Het landschap is ten gevolge van maatschappelijke processen voortdurend in beweging, steeds treden veranderingen op. Op sommige plaatsen gaat dit sneller dan op andere, of gaan de ontwikkelingen in een
andere richting.
Ten einde beleidsmatig uitspraken te kunnen doen over al dan niet
gewenste ontwikkelingen in het landschap zijn uit de vigerende Gelderse streekplannen enige beleidsuitgangspunten ten aanzien van het
landschap gedestilleerd. In deelrapport 1 (§ 1.2) zijn deze uitgangspunten als volgt samengevat:
gestreefd dient te worden naar behoud en ontwikkeling van de
kwaliteit en verscheidenheid van het landschap in Gelderland;
daarbij is van belang het behoud dan wel versterking van de essentiële kenmerken van de verschillende landschapstypen;
- door middel van landschapsbouw kan getracht worden alle voor een
landschap geldende doelstellingen te realiseren. Ook kan landschapsbouw een bijdrage leveren aan herstel van de herkenbaarheid van gebieden en daarmee aan het instandhouden of versterken
van de landschappelijke diversiteit.
Onderkend wordt dat het vrijwel onmogelijk is om objectieve uitspraken te doen over kwalitatieve aspecten van het landschap (elke uitspraak is sterk gekleurd door een groot aantal min of meer persoons- en situatiegebonden vooroordelen). Daarom zal in deze paragraaf slechts vergelijkenderwijs, dat wil zeggen relatief, over
landschappelijke kwaliteiten worden gesproken. Begrippen als mooi en
lelijk of goed en slecht zullen daarbij vermeden worden.
Om een kwalitatieve beoordeling van het landschapsbeeld mogelijk te
maken is aansluiting gezocht bij de beleidsuitgangspunten die eerder
in deze paragraaf zijn weergegeven.
Beide eerste uitgangspunten betreffen behoudsaspecten. Hierbij wordt
met name gedacht aan het behoud c.q. de ontwikkeling van de diversiteit in het Gelderse landschap en behoud c.q. ontwikkeling van de
belangrijkste kenmerken van de verschillende landschapstypen. Vooral
behoud van de visuele verscheidenheid staat hierbij op de voorgrond.
Daarbij blijkt uit onderzoek (o.a. Coeterier 1977, 1980, 1983) naar
waarnemen en waarderen dat aan de herkenbaarheid van het landschapsbeeld grote waarde gehecht dient te worden. Onder herkenbaarheid
wordt hier dan verstaan: de mate waarin het totaalbeeld (de beeldstructuur) en de daarin voorkomende beelddragers voldoen aan de omschrijving van het landschapstype en bijdragen aan de totstandkoming
van een eigen identiteit van de landschapseenheid.
Ten einde een relatieve waardering van het landschap te kunnen geven
is een maatstaf nodig; als referentiesituatie is het landschapstype
in de nu aanwezige, meest herkenbare, karakteristieke vorm gekozen.

In veel gevallen zal hierbij sprake zijn van een "historisch landschap", doch dit is geen bezwaar omdat in die situatie de samenhang
tussen structuur, bodem, gebruik en beeld aan het begrip herkenbaarheid meer betekenis geeft dan alleen in visuele zin; voorts kan een
relatieve waardering van de herkenbaarheid binnen de landschappen
van een type in principe op elke welomschreven referentiesituatie
gebaseerd worden.
Het streven naar behoud van verscheidenheid dient uitgelegd te worden als het streven naar behoud van herkenbaarheid en identiteit van
het landschap in Gelderland. Het moge overigens duidelijk zijn dat
een oordeel over de mate van herkenbaarheid niet mag worden verward
met beleidsmatige uitspraken over landschapswaarden en daaraan te
verbinden consequenties voor behoud en ontwikkeling. Het eerste kan
wel een overweging zijn voor het laatste.
Gelderland kent nog steeds een grote verscheidenheid aan landschapstypen. Door verschillen in ruimtegebruik (ontstaan door verschillen
in a-biotische omstandigheden) en daarmee samenhangende bewonings-,
begroeiings- en ontsluitingspatronen is deze verscheidenheid in de
loop van de eeuwen tot stand gekomen. Vaak wordt gesteld dat in de
tweede helft van de vorige eeuw de landschappelijke differentiatie
het grootst was.
Door opruimen van beplantingen in kleinmatige, besloten gebieden,
uitzwermen van bebouwing naar onbebouwde gebieden en aanbrengen van
beplantingen in oorspronkelijk open gebieden is een tendens naar
meer gelijkvormigheid in de ontwikkeling van het landschap herkenbaar. Op veel plaatsen, vooral in eertijds kleinxnatige besloten gebieden waar deze ontwikkeling aan de gang is, is echter door middel
van houtwalrestanten, plukken weg- en erfbeplanting en kleine bosjes
de vroegere opbouw van het landschap nog herkenbaar.
De resultaten van het onderzoek kunnen uitgangspunten leveren voor
het terug proberen te brengen van de herkenbaarheid en de eigen
identiteit van gebieden. Daarbij hoeft niet per definitie gedacht te
worden aan restauratie of herstel van oude historische situaties.
Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken.
Het landschap van het rivierengebied werd eertijds gekenmerkt door
een contrast tussen het open kommengebied en de meer besloten oeverwallen en stroomruggen. Landschapsbouw kan hierop aansluiten door
het openhouden van de komen en het door middel van beplantingen accentueren van de oeverwallen en stroomruggen. Ook door gerichte keuze van bouwlokaties kan dit conLrast in stand gehouden worden (zie
figuur 1).
Andere mogelijke toepassingen van de onderzoeksresultaten kunnen van
meer plaatselijke aard zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het door
middel van beplantingen terugdringen van de visuele invloed van
landschapselementen die een als storend ervaren invloed uitoefenen
op het landschapsbeeld. Als alternatief voor het omgeven daarvan met
groensingels kan door middel van versterking van het beplantingspatroon in de omgeving de visuele invloed worden verminderd.
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Behalve aan elementen in het landelijk gebied kan hierbij ook gedacht worden aan vermindering van de visuele invloed van stadsranden
en aan het qua ruimte en vorm inpassen van nieuwe functies in het
landelijke gebied. Een voorbeeld van het laatste kan zijn het voor
recreatief medegebruik geschikter maken van overwegend agrarische
gebieden.
Teneinde het landschapsbeeld op kwalitatieve gronden te kunnen beoordelen is per landschapseenheid aangegeven in hoeverre sprake is
van een herkenbaar landschapsbeeld.
Zoals al eerder opgemerkt betreft het een relatieve beoordeling van
onderling vergelijkbare landschappen binnen een type.
De volgende drie categorieën van herkenbaarheid zijn daarbij onderscheiden:
zeer herkenbaar:
het landschapsbeeld heeft een duidelijke structuur en veel positief bijdragende beelddragers
(dragen sterk bij aan het voor dit type karakteristieke landschapsbeeld)
herkenbaar:
het landschapsbeeld heeft een duidelijke structuur of tiet heeft een duidelijke structuur met
zowel positief als negatief bijdragende beelddragers
weinig herkenbaar: het landschapsbeeld heeft een weinig duidelijke
structuur met veel negatief bijdragende beelddragers.
In § 1.2 is reeds ingegaan op het onderscheid tussen positief en negatief bijdragende beelddragers.
Per landschapstype zal nu aangegeven worden in welke landschapseenheden een zeer herkenbaar en in welke juist een weinig herkenbaar
landschapsbeeld voorkomt. In de overige landschapseenheden is een
"herkenbaar" landschapsbeeld aanwezig, waarop niet nader wordt ingegaan.
Op kaart 2 zijn de landschapseenheden met een zeer herkenbaar, een
herkenbaar en een weinig herkenbaar landschapsbeeld weergegeven.
Het ingepolderde uiterwaarden-landschap
Van het ingepolderde uiterwaaLdenlandschap komen drie landschapseenheden voor binnen het streekplangebied Rivierenland.
Vooral in de landschapseenheden RIIU 9 en het westelijke deel van
RIIU 7 is nog sprake van een zeer herkenbaar landschapsbeeld. Negatieve beelddragers ontbreken hier geheel.
Het landschapsbeeld van landschapseenheid RIIU 8 en het oostelijke
deel van RIIU 7 is nog herkenbaar. In landschapseenheid RIIU8 wordt
het landschapsbeeld sterk bepaald door een net buiten het gebied
staande zeer grote fabriek, terwijl in het oostelijke deel van landschapseenheid RIIU 7 de nieuwe, op een hoge dijk gelegen rondweg
rond Kesteren het landschapsbeeld negatief beïnvloed.
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Het kassenlandscha
Beide landschapseenheden met kassenlandschap hebben een herkenbaar
landschapsbeeld. Het landschapsbeeld van het oostelijke deel van
landschapseenheid RIKS 3 is weinig herkenbaar door de invloed van de
woonbebouwing en industrie van Zaltbommel.
Het kommenlandschap
Alleen landschapseenheid RIKO 16 heeft een landschapsbeeld wat gekenmerkt kan worden als weinig herkenbaar. Het gebied wordt doorsneden door snelwegen met allerlei activiteiten erlangs en er zijn wat
zandwinplassen aanwezig. Hierdoor maakt het gebied een verrommelde
indruk.
Een zeer herkenbaar landschapsbeeld is aanwezig in de landschapseenheden RIKO 17, RIKO 19 (met uitzondering van de zone langs de snelwegen en de spoorlijnen). RIKO 20 (vooral het westelijke deel), RIKO
22, RIKO 24, RIKO 25, RIKO 28, RIKO 29, RIKO 30 en RIKO 31.
Het landgoederenlandschap
Het landgoederenlandschap komt in Rivierenland slechts in twee landschapseenheden voor. In beide gebieden komen weinig tot geen negatieve beelddragers voor. Beide landschapseenheden hebben dan ook een
zeer herkenbaar landschapsbeeld.
Het oeverwallen- en stroomruggenlandschap
Het oeverwallen- en stroomruggenlandschap komt in een groot aantal
landschapseenheden voor. Gebieden met een weinig herkenbaar landschapsbeeld zijn de landschapseenheden RIOE 24 (behalve het noordelijke deel, waar het landschapsbeeld nog herkenbaar is) en RIOE 29.
In landschapseenheid RIOE 24 wordt het landschapsbeeld sterk negatief beïnvloed door infrastructurele doorsnijdingen (snelweg en
spoorlijn. Amsterdam-Rijnkanaal) en door allerlei activiteiten die
bij het sluizencomplex van het Amsterdam-Rijnkanaal tot ontwikkeling
zijn gekomen. In landschapseenheid RIOE 29 wordt het landschapsbeeld
vooral bepaald door de bebouwing van Tiel.
In de landschapseenheden RIOE 22 (met uitzondering van de omgeving
van Kesteren waar enkele grove doorsnijdingen aanwezig zijn en de
omgeving van Rijswijk, waar het Amsterdam-Rijnkanaal de Rijn
kruist), RIOE 25 (behalve de omgeving van de snelweg en de zone tegen het industriegebied van Tiel) RIOE 26 (met uitzondering van de
omgeving van Beesd), RIOE 27 (uitgezonderd het gebied rond Geldermalsen), RIOE 34, RIOE 40 en RIOE 41 (behalve de omgeving van Hedel
en het gebied ten oosten daarvan) is een nog zeer herkenbaar landschapsbeeld aanwezig.
Het recreatielandschap
Het Lingeos (landschapseenheid RIRE 9) is een speciaal aangelegd
recreatie-object. Negatieve beelddragers komen vrijwel niet voor.
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Het uiterwaardenlandscha
Het landschapsbeeld van de uiterwaarden in het streekplangebied Rivierenland wordt vrijwel overal (mede) bepaald door afgravingen,
ontzandingen en ontkleiïngen. Vooral in de landschapseenheden RIUI
25, RIUI 27, RIUI 28 en RIUI 31 overheerst dit aspect zo sterk dat
hier gesproken kan worden van een weinig herkenbaar landschapsbeeld.
Het landschapsbeeld van de landschapseenheden RIUI 26, RIUI 29 (met
uitzondering van de zones bij Beesd en Geldermalsen) en RIUI 34
(uitgezonderd rond de fabriek bij Poederoijensche Hoek) is nog zeer
herkenbaar.
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Hoofdstuk 2: Beschrijving van het landschapsbeeld
In dit hoofdstuk wordt het landschapsbeeld van het streekplangebied
Rivierenland beschreven. De beschrijving vindt plaats aan de hand
van de in hoofdstuk 1 vermelde beelddragers en geschiedt per landschapseenheid.
Op kaart 3 zijn de landschapseenheden weergegeven. Teneinde deze
snel terug te kunnen vinden is een codering gebruikt. De eerste twee
letters verwijzen naar het streekplangebied (RI: Rivierenland).
De volgende twee zijn een codering voor het landschapstype:
IU: ingepolderde uiterwaardenlandschap
KS: kassenlandschap
KO: kornmenlandschap
LA: landgoederenlandschap
CE: oeverwallen- en stroomruggenlandschap
RE: recreatielandschap
UI: uiterwaardenlandschap
Het cijfer aan het einde van de code is een volgnummer. De codering
loopt door over de gehele provincie Gelderland. In het streekplangebied Rivierenland zijn 62 landschapseenheden onderscheiden.
Een aantal landschapseenheden met een codering behorende tot Rivierenland ontbreken in dit deelrapport. Het betreft de landschapseenheden RIKO 23, RIOE 30, RIOE 31, RIOE 32, RIOE 37, RIOE 38, RII.JI 36
en delen van landschapseenheid RIUI 31. Deze landschapseenheden zijn
na de herindeling van de streekplangebieden Midden-Gelderland en Rivierenland in het streekplangebied Midden-Gelderland komen te liggen. Beschrijving vindt dan ook plaats in deelrapport 3, Midden-Gelderland.
Per landschapseenheid is een korte beschrijving opgenomen met zo
mogelijk een of meer schematische tekeningen ter verduidelijking. In
bijlage 2 zijn van alle landschapseenheden de belangrijkste beelddragers schematisch weergegeven. Bijlage 3 geeft een overzicht van
de in dit hoofdstuk beschreven landschapseenheden met daarbij een
verwijzing naar de bladzijde waar de betreffende eenheid beschreven
is.
2.1 Het ingepolderde uiterwaardenlandschap
RIIU 7: De Mars
Deze landschapseenheid bestaat uit een reeds lang geleden ing.dijkt
gebied ten westen van Kesteren. Na afsnijding van een bocht in de
Rijn (de oude loop is nog aanwezig in de vorm van de Oude Rijn) ontstond hier een geheel door dijken omgeven gebied. Vanwege de visuele
overeenkomst met ingepolderde uiterwaarden is het gebied gerekend
tot het ingepolderde uiterwaardenlandschap. Dat het gebied vroeger
(waarschijnlijk) ee -t uiterwaard is geweest kan afgeleid worden uit
de ronde vorm van het gebied en uit de naam van de langs de dijk gelegen waterloop de Oude Rijn. Het gebied wordt geheel omsloten door
dijken. Hierlangs liggen op verschillende plaatsen wielen.
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Bebouwing staat verspreid door het gebied. Een opvallend element is
de poldermolen in de noordwestelijke hoek van het gebied.
Het gebied kent een grote verscheidenheid aan beplantingselementen:
boomgaarden al dan niet omgeven door windsingels, hoge weg- en erfbeplantingen, grienden en wilgenstruwelen langs de in het noordelijke deel aanwezige kleigaten. Het bodemgebruik is afwisselend bouwland, grasland en boomgaard. Het gebied kent een langgerekte blokverkaveling. De open ruimtes zijn overwegend tamelijk grootrnatig met
plaatselijk kleïnxnatige gebieden. De wegen en waterlopen in het
gebied zijn bochtig.
Ten westen van Kesteren is een nieuwe weg aangelegd. Deze weg ligt
grotendeels op een hoog dijklichaam en oefent een grote invloed uit
op het landschapsbeeld in de omgeving.
R1IÏJ 8: De Buitenpolder Munnikenland
De Buitenpolder Munnikenland bestaat uit een open tamelijk grootmatîge door dijken omgeven vlakte. Massa-elementen zijn vrijwel niet
aanwezig, afgezien van een boerderij, het kantoor van de Haagsche
Waterleidingmaatschappij en enkele kleine bosjes en transparante
houtwallen.
Het bodemgebruik in het in regelmatige blokken verkavelde gebied is
in hoofdzaak bouwland. Zowel het wegen- als waterlopenpatroon is regelmatig en opgebouwd uit rechte elementen. Langs de oostelijke dijk
is een moerasachtige zone aanwezig.
Het landschapsbeeld van het gebied wordt sterk beïnvloed door de nabij Poederoijensche Hoek aanwezige fabriek. Deze is over grote afstanden zichtbaar.
RIIU 9: Nederhemert-Zuid
Het gebied rond Nederhemert-Zuid is na de reorganisatie van de Maas
als een schiereiland tussen het water komen te liggen. Een deel van
dit gebied (de Polder van Bern) is oude uiterwaard, het oostelijke
deel ligt hoger en is een oeverwal.
De bebouwing is geconcentreerd in twee kleine nederzettingen (Nederhemert-Zuid en Bern). Beplantingen zijn vooral in het westelijke
deel aanwezig en bestaan uit hoog opgaand loofbos (op en rond de
ruïne van kasteel Nederhemert en een oud fort), boomgaarden, houtsingels en hoog opgaande weg- en erfbeplantingen.
Het gebied wordt doorsneden door een aantal dijkjes. Het bodemgebruik is in het westelijke deel afwisselend bouwland en grasland, in
het oostelijke deel overwegend grasland. In de onregelmatige blokverkaveling zijn op verschillende plaatsen oude rivierlopen te herkennen.
De open ruimtes in het gebied variëren van tamelijk grootmatig in
het oostelijk tot kleinmatig in het westelijk deel van het gebied.
De ondergrond van het gebied is vlak. Er zijn echter zee' veel kleine hoogteverschillen aanwezig in de vorm van dijkjes en steilrandjes. Het wegen- en waterlopenpatroon is zeer onregelmatig.
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Opvallende elementen in het gebied zijn de ruïne van kasteel Nederhemert, de Oude Schans en Huize Wielestein. Beide eerstgenoemde elementen worden omringd door een gracht en zijn begroeid met hoogopgaand bos.
2.2 Het kassenlandschap
RIKS 3: Gameren
Ten westen van Zaltbommel is rond Gameren in de loop van de tijd een
gebied met een hoge concentratie aan kassen ontstaan. De bebouwing
is gerangschikt in linten of staat geconcentreerd in kleine groepjes. Er zijn zeer veel kassen aanwezig. Opvallend is een rijtje grote, Vrij nieuwe kassen tussen Gameren en Zaltbommel.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels
en wegbeplantingen.
Het bodemgebruik in het in regelmatige blokken verkavelde gebied is
afwisselend grasland, bouwland en vollegrondstuinbouw. De open ruimtes zijn over het algemeen tamelijk grootmatig. Tussen de kassen
zijn echter plaatselijk kleinmatige ruimtes aanwezig. Het vlakke gebied wordt doorsneden door een stelsel van rechte wegen en waterlopen.
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In het oostelijke deel van het gebied wordt het landschapsbeeld
sterk beïnvloed door de industrie en woonbebouwing bij Zaltbommel en
de watertoren die in landschapseenheid RIKO 27 staat.
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RIKS 4: Poederoijen
Het kassengebied bij Poederoijen bestaat uit een klein gebiedje,
weggedoken gelegen in een bocht van de dijk langs de afgedamde Maas.
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Fig. 3

De kassen bij Poederoijen

De bebouwing is in linten of groepjes geconcentreerd. Er zijn veel
kassen aanwezig. Beplantingen komen voor in de vorm van kleine bosjes en boomgaarden.
Het bodemgebruik in het blokvormig verkavelde gebied is overwegend
bouwland. Daarnaast komt ook vollegrondstuinbouw voor.
De open ruimtes in het gebied zijn kleinmatig. Zowel de wegen als
waterlopen zijn recht.
2.3 Het kommenlandschap
RIKO 16: Het Eldiksche Veld tot de Blauwe Kamp
Deze landschapseenheid bestaat uit een ten oosten van Tiel gelegen
smalle door de N96 doorsneden kornmenzone. Het landschapsbeeld wordt
vooral bepaald door de snelweg met de bijbehorende kunstwerken.
Afgezien van enkele boerderijen en een bij een zandgat gelegen recreatieterrein annex kamping komt in het gebied geen bebouwing voor.
Verspreid door het als grasland in gebruik zijnde gebied komen kleine populierenbosjes voor. De verkaveling is een blokvormige. De open
ruimtes in het gebied zijn grootmatig.
Zowel wegen als waterlopen zijn recht. Dit geldt minder voor de
Linge die in het westelijke deel een nogal slingerende loop heeft.
Het landschapsbeeld in het westelijke deel van het gebied wordt mede
bepaald door de hiervandaan goed zichtbare sluizen, stuwen en dijken
van het Amsterdam-Rijnkanaal. De snelweg door het gebied wordt begeleid door twee hoogspanningsleidingen. Hoewel het tracé hiervan grotendeels buiten de landschapseenheid ligt wordt !#t landschapsbeeld
van het gebied hierdoor sterk beïnvloed.
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RIKO 17: Het Onnerensche Veld
Deze landschapseenheid bestaat uit een grootmatig open gebied ten
westen van Onzneren. Afgezien van enkele verspreid staande boerderijen en een boomgaard ontbreken massa-elementen geheel. Het in regelmatige blokken verkavelde gebied is geheel in gebruik als grasland.
De ondergrond van het gebied is vlak. Het gebied wordt doorkruist
door een stelsel van rechte wegen en waterlopen.
Naar het noorden toe is er een vrij uitzicht naar de Utrechtse Heuvelrug.
RIKO 18: Het Riiswiiksche Veld
Landschapseenheid RIKO 18 wordt gevormd door het grootmatige tot
zeer grootmatige gebied ten noorden van Tiel. De westgrens van het
gebied wordt gevormd door de dijk langs de Ravenswaaysche wetering.

-

JI.

Fig. i

Westelijke begrenzing van het gebied door de dijk
langs de Ravenswaajjsche Wetering
--

Afgezien van enkele populierenbosjes, transparante beplantingen
langs de wegen en enkele (vrij nieuwe) boerderijen ontbreken massa-elementen geheel. Wel wordt het landschapsbeeld sterk beïnvloed
door het Amsterdam-Rijnkanaal met de bijbehorende kunstwerken en
dijken wat het gebied doorsnijdt.
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Het sluizenconiplex en de dijken van het AmsterdamRijnkanaal

Het in regelmatige blokken verkavelde gebied is geheel in gebruik
als grasland. De wegen- en waterlopen die het gebied doorkruisen
zijn recht.
De zuid-westelijke hoek van het gebied wordt doorsneden door een
hoogspanningsleiding.
RIKO 19: Het Beusichemsche Veld, Oude Hoeven, Nieuwe Hoeven,
Beesdsche Hoogeveld en Rietveld
Deze landschapseenheid omvat het grootste deel van het tussen Lek en
Linge gelegen kommengebied. Het omsluit landschapseenheid RIKO 20,
de Regulieren. Het landschapsbeeld wordt gekenmerkt door de grootmatige open ruimtes die strak omgrensd worden door hoge wegbeplantingen langs de overwegend rechte wegen.
De bebouwing staat verspreid door het gebied. Hier en daar staan
ruilverkavelingsboerderijen, omgeven door erfbeplantingen. Behalve
weg- en erfbeplantingen komen in het gebied nog boomgaarden (voornamelijk in de westelijke zone langs de Diefdijk) en ijle houtsingels
voor. Daarnaast zijn enkele eendekooien aanwezig. Ook de populierenbossen van de Regulieren oefenen een grote invloed op het landschapsbeeld uit.
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Het bodemgebruik in het blokvormig verkavelde gebied is grasland.
Aan de voet van de Diefdijk, een hoge tussen Leerdam en Culemborg
gelegen oude dijk liggen moerassen, grienden en enkele wielen. De
Diefdijk is een zeer opvallend en beeldbepalend element in het westelijke deel van het gebied. Langs de dijk loopt de grens tussen
Zuid-Holland en Gelderland.
Het wegen- en waterlopenpatroon in het gebied is Vrij regelmatig. De
ontwatering wordt gevormd door een groot aantal weteringen.
In het noordelijke deel van het gebied wordt het landschapsbeeld mede bepaald door de bebouwing en industrie van Culemborg. Ook het
tracé van een hoogspanningsleiding speelt daarbij een rol. Het zuidelijke deel van het gebied wordt op enkele plaatsen doorsneden door
op dijkjes gelegen spoorlijnen.
RIKO 20: Het Beesdsche Lage Veld, de Regulieren en Lanxmeer
Het landschapsbeeld in landschapseenheid RIKO 20 wordt in hoofdzaak
bepaald door de vrij hoge dichtheid van populierenbossen, grienden
en eendenkooien. Bebouwing staat verspreid door het gebied. Langs de
spoorlijn Culemborg-Geldermalsen is de dichtheid wat hoger dan in de
rest van het gebied. Ten gevolge van de plaatselijk dichte beplantingen is een tamelijk grootmatig tot kleinmatig landschap ontstaan.
Langs de randen van de landschapseenheid zijn verre doorzichten naar
de omgeving aanwezig.

Fig. 6
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Populierenbossen en grerJen in de Regulieren
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Het geheel als grasland in gebruik zijnde gebied heeft een naar slagenverkaveling neigende blokverkaveling. Lanxneer, wat een cope-ontginning is heeft een echte slagenverkaveling.
De wegen- en waterlopen in het gebied zijn recht.
In het noordelijke deel van de landschapseenheid wordt het landschapsbeeld mede bepaald door de bebouwing van Culemborg. Ook doorsnijdt het tracé van een hoogspanningsleiding dit deel van het gebied. De op een dijk gelegen spoorlijn Culemborg-Celdermalsen doorsnijdt het oostelijke deel van het gebied. Centraal in het gebied
ligt het Proefbedrijf voor de Binnenvisserij.
RIKO 21: De Polder Culemborg en de Hooge Prijs
Het gebied ten westen van Culemborg bestaat uit een relatief droog
gedeelte van het grote tussen Lek en Linge gelegen kommengebied. Het
relatief droge blijkt uit de aanwezigheid van een Vrij groot aantal
boomgaarden en bouwlanden in het gebied.
De bebouwing staat verspreid door het gebied. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van (populieren-)bossen, grienden (vnl. langs de
Diefdijk), boomgaarden en hoge weg- en erfbeplantingen. De open
ruimtes hiertussen zijn tamelijk grootmatig.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. De drogere
delen zijn als bouwland in gebruik. De verkaveling is een regelmatige blokverkaveling.
In het gebied komen geen grote hoogteverschillen voor. Het wegen- en
waterlopenpatroon in het gebied is regelmatig.
Het landschapsbeeld in het oostelijke deel van het gebied wordt mede
bepaald door de bebouwing en de industrie van Culemborg.
RIKO 22: Het Nieuwland
Het Nieuwland is een tussen Tiel en Geldermalsen gelegen vrij kleine
kom. De bebouwing is in een ijl lint geconcentreerd in de omgeving
van Tweesluizen. Daar is ook de meeste beplanting aanwezig (boomgaarden, houtsingels en wegbeplantingen). Het oostelijke deel van de
kom is tamelijk grootmatig, terwijl het westelijke deel grootmatig
is.
Het bodemgebruik in het in langwerpige blokken verkavelde gebied is
overwegend grasland. Het wegen- en waterlopenpatroon is opgebouwd
uit een stelsel van rechte wegen en waterlopen.
Het gebied wordt in zuidwest-noordoost-richting doorsneden door een
hoogspanningsleiding. Aan de zuidoostzijde wordt de kom begrensd
door de N 96.
RIKO 24: De Steendert
De Steendert is een ten oosten van Est gelegen vrij droge kom. Bebouwing komt alleen voor langs enkele insteekwegen, maar b'jft beperkt tot de randen van het gebied. In het centrale deel is teen bebouwing aanwezig.
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Ook beplantingen zijn zeldzaam. Langs de randen wat boomgaarden,
centraal in de kom wat houtsingels en enkele kleine boomgroepen.
Hierdoor is een landschap met enkele grootmatige open ruimtes ontstaan.
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fl. Steendert

De Steendert is vrijwel geheel als grasland in gebruik. Slechts op
enkele plaatsen langs de randen komen bouwlanden voor. De verkaveling is een zeer onregelmatige blokverkaveling. De ondergrond van
het gebied is vlak met op enkele plaatsen kleine hoogteverschillen.
In de Steendert zijn geen doorgaande wegen aanwezig. Aan alle kanten
steken half- of onverharde slingerende wegen het gebied in. De ontwatering van de Steendert vindt plaats via een aantal slingerende
waterlopen.
De oostelijke punt van het gebied wordt doorsneden door het tracé
van een hoogspanningsleiding.
RIKO 25: Het gebied rond de Bommelsche Weg
Ten noorden van Opijnen ligt, midden in het oeverwallen- en stroomruggengebied een vrij kleine open kom.
Bebouwing komt niet voor. Wel zijn er plaatselijk beplantingen aanwezig in de vorm van populierenbossen, boomgaarden (langs de randen
van het gebied) en wegbeplantingen langs de Bonunelsche weg.
Deze kleine kom is hoofdzakelijk als grasland in gebruik. De verkaveling is een regelmatige, langgerekte blokverkaveling. De richting
hiervan is evenwijdig aan de Hommelsche Weg, nl. zuidwest-noordoost.
De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig.
Zowel de enige weg als de waterlopen in het gebied zijn recht.
RIKO 26: de Tielerwaard-west
Deze landschapseenheid wordt gevormd door de grootste aaneengesloten
kom van Gelderland. Langs noord- en zuidzijde scheiden zeer smalle
oeverwallen de kom van de Waal en de Linge.
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Het gebied wordt vooral gekenmerkt door het regelmatige, vrijwel
rechthoekige wegenpatroon wat in het kader van een ruilverkaveling
is aangelegd. Langs deze veelal door wegbeplantingen begeleide wegen
staan de door erfbeplantingen omgeven ruilverkavelingsboerderijen
(meest langs de oost-west gerichte wegen).

Behalve weg- en erfbeplantingen komen kleine populierenbosjes en
houtsingels voor. Grienden komen voor langs de Zuiderlingedijk en in
Het Broek (waar ook een eendenkooi aanwezig is). Andere opvallende
elementen zijn de met wilgen en populieren begroeide kades van de
Herwijnensche Wetering en van de wetering tussen de twee watermolens
ten westen van het Broek, de molens zelf, enkele verspreid liggende
eendenkooien en de bossen van het Lingebos (landschapseenheid RIRE
9).
Ondanks de aanwezige beplantingen is, door de grote afstanden daartussen, een grootmatig tot plaatselijk zeer grootmatig landschap
ontstaan.

-

Fig. 9

Het gebied ten noorden van Tiel
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Eet bodemgebruik in de Tielerwaard is overwegend grasland. Langs de
zuidelijke rand van het gebied komen wat boomgaarden en bouwlandjes
voor. In het kader van de ruilverkaveling is een blokvormige tot rationele verkaveling aangelegd. Van het oorspronkelijke verkavelingspatroon is vrijwel niets meer te vinden. Zowel de wegen als de waterlopen in het gebied zijn recht. Alleen in het oostelijke deel van
het gebied zijn de patronen wat onregelmatiger.
Het landschapsbeeld in vrijwel het gehele gebied wordt sterk beïnvloed door de N96 en de E6 die het gebied doorsnijden. Zeker in de
toekomst (als de fly-overs bij Deil gereed zijn) zullen ook de
kunstwerken langs genoemde snelwegen het landschapsbeeld sterk gaan
beïnvloeden. Nu geldt dat alleen voor enkele viaducten over de N96.
Langs de N96 is ten noorden van Herwijnen een zandgat aanwezig. Ten
zuiden van de N96 staat een radarstation wat over grote afstanden
zichtbaar is.
RIKO 27: Bommelerwaard-oost
Deze landschapseenheid bestaat uit het grotendeels ten oosten van de
E9 gelegen, voor een kom vrij dicht bebouwde, deel van de Bommelerwaard.

Fig. 10

Boerderijen met erfbeplantingen op regelmatige afstanden langs de wegen

Het landschapsbeeld wordt vooral bepaald door het dichte net van
rechte, van hoog opgaande maar transparante beplantingen voorziene
wegen. Langs de wegen staan, op Vrij korte afstanden van elkaar de
ruilverkavelingsboerderijen, omgeven door erfbeplantingen. Verspreid
door het gebied zijn boomgaarden en populierenbossen aanwezig.
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De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig tot grootmatig. Het in regelmatige blokken verkavelde gebied is hoofdzakelijk
in gebruik als grasland. Langs de randen komt ook bouwland en vollegrondstuinbouw voor.
De wegen en waterlopen in het gebied zijn recht.
Het ten westen van de E9 gelegen gebied (o.a. de Bornmelsche Weiden)
kent minder bebouwing en beplantingen dan de rest van het gebied. De
verkaveling is hier zeer regelmatig.
Het gebied wordt in noord-zuid richting doorsneden door de op een
dijk gelegen spoorlijn Utrecht-'s Hertogenbosch. De grens tussen de
landschapseenheden RIKO 27 en RIKO 28 wordt gevormd door de E9. Alleen in het zuidelijke deel van het gebied, waar deze snelweg op een
talud gelegen is wordt grote invloed op het landschapsbeeld uitgeoefend. Het gebied ten noord-oosten van Hedel heeft door dit talud een
enigszins rommelig karakter.
Ten zuiden van Zaltbommel staat een opvallende watertoren.
RIKO 28: Bommelerwaard-zuid
Het zuidelijke deel van de Bomelerwaard is een open, vrijwel onbebouwde kom. Wel zijn de laatste jaren enkele boerderijen en zeer
grote stallen (o.a. bij Weilseind) in het open gebied gebouwd.
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Fig. 12

Nieuwe boerderij midden in een open ruimte in het 'gebied ten noorden van Nederhemert-Noord

Het gebied wordt doorsneden door een dicht net van door transparante
beplantingen begeleide, enigszins slingerende wegen. Behalve wegbeplantingen komen sporadisch houtsingels voor. In het oostelijke deel
van het deelgebied is een eendenkooi aanwezig.
Het bodemgebruik in de landschapseenheid is hoofdzakelijk grasland.
De verkaveling is een blokverkaveling. In het westelijke deel zijn
de blokken langgerekt van vorm. Het Molenveld is zeer regelmatig
verkaveld. De open ruimtes tussen de wegen zijn grootmatig.
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Door het gebied lopen een aantal slingerende weteringen. Langs de
Drielsche Wetering is een met wilgen en populieren begroeide kade
aanwezig.
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RIKO 29: Bommelerwaard-noord
Het landschapsbeeld in het noordelijke deel van de Bommelerwaard
wordt vooral bepaald door het voor een kommengebied vrij dichte beplantingspatroon. Dit patroon is opgebouwd uit populierenbossen,
grienden, eendenkooien en weg- en erfbeplantingen. Langs enkele oude
weteringen zijn op de kades beplantingen aanwezig. Hierdoor is, zeker in het oostelijke deel, een tamelijk grootmatig tot plaatselijk
kleinmatig landschap ontstaan. Het landschap wordt naar het westen
toe steeds grootmatiger.
Het gebied is grotendeels in gebruik als grasland. De verkaveling is
een langgerekte, regelmatige blokverkaveling.
De wegen en waterlopen in het gebied zijn recht. In het gebied zijn
nog enkele oude weteringen, aanwezig. Veelal zijn deze voorzien van
kades. Langs de weteringen zijn op verschillende plaatsen recreatiegebieden ingericht.
De westgrens van het gebied wordt gevormd door de Meidijk, een oude
noordzuid lopende dijk. Langs deze dijk zijn een aantal wielen (de
Meidijksche Wielen) aanwezig.
Het gebied wordt in oost-west richting doorsneden door de Van Heemstraweg, een vrij brede secundaire weg.
RIKO 30: Bommelerwaard-west
Landschapseenheid RIKO 30 bestaat uit een grootmatige open kom. Bebouwing is slechts weinig aanwezig en bestaat uit verspreid door het
gebied gelegen boerderijen.
Beplantingen zijn hoofdzakelijk aanwezig langs de rechte wegen en
rond de boerderijen. Ook komen wat kleine populierenbosjes voor.
Langs de westrand van het gebied zijn, onderlangs de dijk en rond de
daar liggende wielen wilgenstruwelen aanwezig. Hier liggen ook enkele moerasachtige gebieden.
Het bodemgebruik is hoofdzakelijk grasland. Langs de noordrand komt
daarnaast wat vollegrondstuinbouw voor. De verkaveling is een langgerekte blokverkaveling. De wegen en waterlopen in het gebied zijn
recht en zijn in een regelmatig patroon gerangschikt.
Het landschapsbeeld wordt, vooral in het westelijke deel van het gebied sterk beïnvloed door de grote bij Poederoijensche Hoek gelegen
fabriek.
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RIKO 31: Het Drielsche Broek
Deze tussen Bedel en Kerkdriel gelegen landschapseenheid, bestaat
uit een open grootmatige kom. De bebouwing bestaat uit enkele verspreid staande ruilverkavelingsboerderijen en enkele pasgebouwde bedrijfsgebouwen. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van weg- en
erfbeplantingen.
Het bodemgebruik is overwegend grasland, de verkaveling een zeer regelmatige blokverkaveling. Het wegen- en waterlopenpatroon is opgebouwd uit rechte, vrijwel loodrecht op elkaar staande wegen en waterlopen.
De zuidgrens van het gebied wordt gevormd door de dijk langs de Maas.
2.4 Het landoederenlandscha
RILA 22: Mariënwaard
Tussen Beesd en Tricht ligt op de noordelijke Lingeoever het landgoed Mariënwaard, bestaande uit een tegen de dijk gelegen hoog opgaand loofbos doorsneden door slingerende paden. Tegen dit bos is
het landhuis en wat andere bebouwing gelegen.
Verder bestaat het gebied uit een groot als bouwland en boomgaarden
in gebruik zijnd agrarisch gebied. Centraal in dit gebied staat een
boerderij. Het agrarische gebied wordt omgeven en doorsneden door
een stelsel van hoog opgaande lanen. Ook tussen bos en agrarisch gebied ligt een laan.
De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig. De verkaveling is modern-rationeel.
Langs de noordzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn
Leerdam-Geldermalsen.
RILA 23: Buren
Deze landschapseenheid bestaat uit het versterkte stadje Buren, het
daarbij gelegen kasteelterrein en het zich naar het westen uitstrekkende lanenstelsel daaromheen. Buren ligt op de plaats waar de Maurikse Wetering overgaat in de Korne, een van de zijrivieren van de
Linge.
De bebouwing is voornamelijk geconcentreerd in het gedeeltelijk nog
omwalde Buren. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van laanbeplantingen (naar het westen uitstralend vanuit Buren), boomgaarden en
bos wat op het kasteelterrein opgeslagen is.
Het bodemgebruik in de open gebieden, die kleinxnatig tot tamelijk
grootmatig van maat zijn, is overwegend grasland.
De ondergrond van het gebied is vlak, plaatselijk (o.a. op het kasteelterrein) komen hoogteverschillen voor.
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2.5 Het oeverwallen- en stroomruggenlandschap
RIOE 21: Goilberdingen
Landschapseenheid RIOE 21 bestaat uit een smal, ten westen van Culemborg gelegen gebiedje. De bebouwing is in een transparant lint
onderlangs de Vrij hoge Lekdijk gelegen. Beplantingen zijn aanwezig
in de vorm van boomgaarden en houtsingels. Het bodemgebruik is overwegend grasland. De verkaveling is een loodrecht op de dijk gerichte
langgerekte blokverkaveling.
De open ruimtes in het gebied zijn tamelijk grootmatig. Op veel
plaatsen zijn doorzichten naar het kommengebied van landschapseenheid RIKO 21 mogelijk.
De dijk speelt in het landschapsbeeld van het gebied een grote rol,
vrijwel vanuit het gehele gebied is hij zichtbaar. Andere opvallende
elementen zijn de korenmolen bij Culemborg en de twee oude forten
(o.a. Fort Everdingen) die in of tegen de dijk liggen.
In het oostelijke deel wordt het landschapsbeeld mede bepaald door
de bebouwing van Culemborg.
RIOE 22: Het gebied tussen Culeinborg en Opheusden
Landschapseenheid RIOE 22 omvat het grootste deel van de binnen
streekplangebied Rivierenland gelegen zuidelijke Rijn-oeverwal. Het
is een langgerekt, smal (alleen tussen Maurik en Lienden wat breder)
gebied. Bij Asch en bij Onmierenveld heeft het gebied twee uitlopers
naar het zuiden. Het landschapsbeeld van landschapseenheid MGOE 12
(een klein gebiedje ten oosten van Opheusden) sluit geheel aan bij
het voor dit gebied beschreven landschapsbeeld.
De agrarische bebouwing staat verspreid, of is in linten gegroepeerd
door het gebied. De niet-agrarische bebouwing is geconcentreerd in
de dorpen zoals Ommeren, Lienden, Maurik, Beusichem etc.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van grienden (ten noorden van
Zoelmond), zeer veel boomgaarden, houtsingels en weg- en erfbeplantingen. Een opvallend beplantingselement is aanwezig ten noorden van
Culernborg. Met behulp van essenlanen is een vierkant opgedeeld in
vier kleiner vierkanten. Het kruispunt van de middelste lanen wordt
gevormd door een hoger gelegen, met kastanjes ingeplant terreingedeelte, langs de randen van het gebied staan populieren.
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Het bodemgebruik in het gebied is afwisselend grasland, bouwland en
vollegronds tuinbouw.
De verkaveling is een onregelmatige, blokverkaveling. Langs de randen van de oeverwal is op enkele plaatsen een langgerekte blokverkaveling aanwezig. De blokken zijn hier van de oeverwal af de kom in
gericht. Bij Onuneren en bij Asch liggen gebieden met gebogen kavels.
De open ruimtes in het gebied zijn kleininatig tot tamelijk grootmatig. De ondergrond van het gebied is vlak, plaatselijk komen kleine
hoogteverschillen of licht golvende gebieden voor.
Behalve imposante boerderijen komen in het gebied enkele buitens en
kasteelruïnes voor. Dit zijn het kasteelterrein van kasteel Culemborg en het buiten De Bol bij Culemborg en Engelrode (bij Zoelmond),
een boerderij op de grondresten van een oud kasteel.
De wegen- en waterlopen slingeren door het gebied. Op een aantal
plaatsen lijken oude stroomruggen van de Rijn gevolgd te worden. Alleen rond Onm'ierenveld zijn de patronen veel regelmatiger, het wegenpatroon daar lijkt meer op dat van een koirnengebied.
Bij Asch wordt het gebied doorsneden door een hoogspanningsleiding,
terwijl rond Rijswijk het landschapsbeeld sterk beïnvloed wordt door
de sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Verspreid door het gebied
komen enkele campings voor.
RIOE 23: Het gebied tussen Echteld en Eldik
Landschapseenheid RIOE 23 is het ten Oosten van Tiel gelegen gebied
langs de noordelijke Waal-oever. De agrarische bebouwing staat verspreid door het gebied, of is gegroepeerd in linten. De niet-agrarische bebouwing is geconcentreerd in de dorpen. Opvallende bebouwing is bij Echteld aanwezig in de vorm van de Wijhenburg, een oud
kasteel, en in de vorm van verspreid staande grote boerderijen. In
het gebied komen Vrij veel beplantingen voor: boomgaarden, houtsingels, weg- en erfbeplantingen (o.a. tussen Echteld en Ochten
staan boerderijen met imposante rode beuken).
Het bodemgebruik in het gebied is afwisselend bouwland en grasland
met op een aantal plaatsen vollegrondstuinbouw. De verkaveling is
een tamelijk regelmatige blokverkaveling. De open ruimtes in het gebied zijn kleininatig tot tamelijk grootmatig. De ondergrond van het
gebied is vlak, plaatselijk komen echter steilrandjes en kleine
hoogteverschillen voor (o.a. ten zuiden van Echteld). Zowel de wegen
als de waterlopen slingeren zich door het gebied.
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Bij Echteld wordt het gebied doorsneden door enkele hoogspanningsleidingen. De spoorlijn Tiel-Eist vormt daar een deel van de grens
van het gebied. De westgrens van het gebied wordt gevormd door de
opritten voor de Waalburg bij Beneden Leeuwen. Het landschapsbeeld
van dit deel van het gebied wordt sterk door de brug met zijn opritten beïnvloed. Bij Eldik is een zeer grote camping aanwezig.
RIOE 24: Hornixveld-Echteld
Deze landschapseenheid bestaat uit een ten Oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen noordzuid gericht tamelijk grootrnatig oeverwallengebied. De bebouwing staat verspreid door het gebied of is gegroepeerd in kleine, ijle linten. Beplantingen zijn aanwezig in de
vorm van boomgaarden en wegbeplantingen. Ook komen plaatselijk wat
houtsingels voor.

/

Fig.

boerderijen in het Horrdcveld

Het bodemgebruik is afwisselend bouwland en grasland, waarvan het
grasland het meeste voorkomt. Het gebied is verkaveld in vrij grote,
regelmatige blokken. Er komen weinig hoogteverschillen voor. De wegen en waterlopen in het gebied hebben een bochtige, slingerende
loop.
Vooral in het zuidelijke deel wordt het landschapsbeeld sterk bepaald door stedelijke elementen. De sluizen en de dijken van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn al van verre zichtbaar, evenals de brug met
bijbehorende opritten over de Waal bij Beneden-Leeuwen. Daarnaast
wordt dit deel van het gebied nog eens doorsneden door de N96, twee
hoogspanningsleidingen en de hier op een lage dijk gelegen spoorlijn
Tiel-Elst.
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De sluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn van grote
afstand zichtbaar

Rond de plaats waar de Linge onder het Amsterdam-Rijnkanaal doorgaat
is een deel van het gebied vergraven. Ook langs de N96 is een groot
zandgat aanwezig.
RIOE 25: Zoelen-Buren
Deze ten noorden van de Linge gelegen landschapseenheid is een zeer
fraai voorbeeld van het oeverwallen- en stroomruggenlandschap. De
bebouwing staat verspreid door het gebied. Vanuit de dorpen, waar de
niet-agrarische bebouwing geconcentreerd is, stralen Vrij ijle bebouwingslinten het omliggende gebied in.
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Vooral in de omgeving van Kerk Avezaath
en Zoelen zijn een aantal boerderijen
op hogere plekken in het landschap gelegen. In het gebied komen Vrij veel
imposante boerderijen, kastelen en buitens voor: o.a. Teisterbant (bij Kerk
Avezaath) en Kasteel Soelen, Aldenhage
en Djoerang bij Zoelen. Ten westen van
Zoelen staat een molen.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm
van bossen (bij Zoelen), populierenaanplanten, boomgaarden, houtsingels en
hoge weg- en erfbeplantingen (vooral
ij de grote Betuwse boerderijen).
bodemgebruik is afwisselend grasHet
land en bouwland. Vollegrondstuinbouw
komt wel voor, maar in mindere mate.
De verkaveling is een zeer onregelmatige blokverkaveling. Bij Zoelen en bij
Erichem komen gebogen percelen voor.

De open ruimtes in het gebied zijn
kleininatig tot tamelijk grootmatig.
Het gebied is overwegend vlak, tussen Zoelen en Kerk Avezaath zijn
kleine hoogteverschillen aanwezig. De wegen en wkterlopen in het gebied slingeren sterk.
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Het gebied wordt doorsneden door een drietal hoogspanningsleidingen
en door de N96. Deze snelweg vormt een grote barriëre tussen Kapel
Avezaath en Kerk Avezaath. Ten oosten van Zoelen wordt het landschapsbeeld sterk beïnvloed door de dijken langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het industrieterrein wat ten noorden van Tiel tot ontwikkeling wordt gebracht.
RIOE 26: Acguoy-Beesd
Deze landschapseenheid bestaat uit het westelijke deel van de noordelijke Linge-oeverwal. De agrarische bebouwing is langs de dijk gerangschikt in linten, terwijl de niet agrarische bebouwing geconcentreerd is in de dorpen. Bij Beesd staan enkele kassen.
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Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels
en hoge wegbeplantingen. Opvallend daarbij zijn de fruitbomen langs
de wegen en op de dijkjes.
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F - l~itbomen P en langs de Lingedijk

Het bodemgebruik in het gebied is afwisselend grasland en bouwland,
terwijl ook vollegrondstuinbouw voorkomt. De verkaveling is een onregelmatige, plaatselijk langgerekte blokverkaveling. De open ruimtes in het gebied zijn over het algemeen kleinniatig. Wel komen
plaatselijk enkele tamelijk grootmatige delen voor. De ondergrond
van het gebied is vlak, op enkele plaatsen zijn kleine hoogteverschillen aanwezig. De wegen slingeren zich door het gebied.
Ten noorden van Beesd is het landschap, ten gevolge van de doorsnijding van het gebied door de E9 en de op een dijk liggende spoorlijn
van Leerdam naar Geldermalsen Vrij rommelig. Ook het recreatieterrein Betuwestrand draagt aan dit rommelige karakter bij.
RIOE 27: De zuidelijke Linge-oeverwal
De zuidelijke Linge-oeverwal wordt gekenmerkt door een naar het oosten steeds toenemende breedte. Tussen Asperen en Rumpt is de oeverwal slechts enkele kavels breed, verder naar het oosten gaat de
oeverwal een aanzienlijke oppervlakte omvatten.
De bebouwing is geconcentreerd in kleine linten en dorpjes. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels en hoge
weg- en erfbeplantingen.
Behalve als boomgaard is de bodem zowel in gebruik als gras- als als
bouwland. Ook komt vollegrondstuinbouw in het gebied voor. De verkaveling is een langgerekte blokverkaveling. De kavels zijn vrijwel
allemaal loodrecht op de Linge georiënteerd. Ten gevolge van de grote hoeveelheid boomgaarden is een kleinniatig landschap ontstaan. De
ondergrond van het gebied is vlak, met op enkele plaatsen kleine
hoogteverschillen. De wegen in het gebied volgen de Linge-oeverwal
en hebben dan ook een bochtige en slingerende loop.
Vanaf Gellicum naar het oosten wordt het gebied doorsneden door de
secundaire weg Leerdam-Tiel. Verdere doorsnijdingen vinden plaats
door de E9 (bij Enspijk), de spoorlijnen Geldermalsen-Tiel en Celdermalsen-'s Hertogenbosch en een hoogspanningsleiding.
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RIOE 28: Het gebied tussen Tricht en Buren
Landschapseenheid RIOE 28 ligt ten noorden van Geldermalsen waar de
Korne en de Linge samenkomen. De bebouwing is geconcentreerd in de
dorpen en in vrij transparante, van de dorpen uitstralende linten.
Eet gebied kent een vrij dicht beplantingspatroon. Boomgaarden,
houtsingels en hoge wegbeplantingen zorgen voor een kleininatig landschap. Ten zuiden van Buren ligt een natuurgebiedje bestaande uit
oude leemputten omgeven door hoog opgaande beplantingen.
Behalve als boomgaard is de bodem zowel als grasland als als bouwland in gebruik. De verkaveling van het gebied is een langgerekte
blokverkaveling. Ten noorden van Tricht is deze loodrecht op de
flooglandsche Wetering gericht. Het gebied is Vrij vlak, plaatselijk
komt wat reliëf voor. De wegen- en waterlopen in het gebied hebben
een enigszins slingerende loop.
Ten noorden van Tricht komen twee op dijkjes gelegen spoorlijnen bij
elkaar. Hier is het landschapsbeeld enigszins rommelig van karakter.
Bij Tricht zijn twee oude kasteelterreinen aanwezig. Op het ene
(Crayenstein) is een woning, op het andere (Reygersvoort) een boerderij gebouwd.
RIOE 29: Tiel-west
Tussen de westelijke stadsrand van Tiel en de Linge liggen nog twee
vrij kleine stukjes oeverwal. De stedelijke druk in dit gebied is
hoog, zowel visueel als functioneel. De bebouwing staat in linten
gerangschikt door het gebied. Door de nog aanwezige boomgaarden,
houtsingels en hoge weg- en erfbeplantingen is een kleinmatig tot
tamelijk grootmatig landschap ontstaan.
Het bodemgebruik is afwisselend bouwland, grasland en vollegrondstuinbouw. Het gebied kent een blokvormige verkaveling.
De ondergrond van het gebied is vlak, plaatselijk komen wat kleine
hoogteverschillen voor.
RIOE 33: Tielerwaard-west
Ten zuidwesten van Tiel ligt, op een breed complex van oeverwallen
en stroomruggen landschapseenheid RIOE 33. De bebouwing is in groepjes, dorpen of linten (o.a. tussen Est en Wadenoijen en ten noorden
van Ophemert) geconcentreerd.
Beplantingen zijn in het gebied aanwezig in de vorm van populierenbosjes, boomgaarden, houtsingels en hoog opgaande weg- en erfbeplantingen (voornamelijk bij enkele oude boerderijen). In dit gebied komen wat minder boomgaarden voor dan in de rest van het oeverwallen- en stroomruggenlandschap. Hierdoor, en doordat in het gebied
twee open komgebieden (de Steendert, landschapseenheid RIKO 24; en
het gebied rond de Bonunelsche Weg, landschapseenheid RIKO 25) aanwezig zijn is een tamelijk grootmatig landschap met plaatselijk verre
doorzichten ontstaan
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Het bodemgebruik in het gebied is afwisselend bouwland en grasland.
In de buurt van bebouwingsconcentraties komt wat vollegrondstuinbouw
voor. De verkavelingspatroon in het gebied is opgebouwd uit een
langgerekte blokvormige kavels. De ondergrond van het gebied is
vlak, met op enkele plaatsen kleine hoogteverschillen. Zowel de wegen- als de waterlopen in het gebied hebben een bochtige, slingerende loop.
Langs de noordzijde wordt het gebied doorsneden door de N96 en de
spoorlijn Geldermalsen-Tiel. Westelijk van Tiel vormt het Inundatiekanaal een duidelijke grens tussen de stedeijke bebouwing van Tiel
en het landelijke gebied. Zowel in het midden als langs de westgrens
van het gebied zijn hoogspanningsleidingen aanwezig.
RIOE 34: De Waal-oeverwal tussen Dalem en Ohemert
De noordelijke Waal-oeverwal bestaat uit een smalle zone die op een
aantal plaatsen wat breder is. Bij Waardenburg is een uitloper naar
het noorden aanwezig. Tot Herwijnen bestaat het gebied uit een langs
de dijk gelegen zone van een of twee kavels breedte.
De bebouwing is geconcentreerd in kleine dorpjes en groepjes langs
de dijk. Hoewel er Vrij veel boomgaarden aanwezig zijn is het landschap toch tamelijk grootmatig door de doorzichten in de richting
van het komengebied.
Oostelijk van Herwijnen is het landschap kleinmatiger. De bebouwing
gaat verder het gebied in dan westelijk van Herwijnen en ook het
aantal boomgaarden neemt verder toe. Behalve boomgaarden komen in
het gebied nog populierenbossen, houtsingels en weg- en erfbeplantingen voor. Bij Waardenburg en Neerijnen is hoog opgaand loofbos
aanwezig.
Het bodemgebruik in het gebied is, afgezien van de boomgaarden afwisselend grasland en bouwland terwijl ook vollegrondstuinbouw wel
voorkomt. De verkaveling in het gebied is een hoofdzakelijk loodrecht op de rivier gerichte langgerekte blokverkaveling. De ondergrond is vlak, hoewel op een aantal plaatsen kleine hoogteverschillen aanwezig zijn.
Het wegen- en waterlopenpatroon in het gebied is opgebouwd uit bochtige, slingerende elementen. Bij Tuil komen zeer typerende gebogen
vormen voor. Hier liggen twee wegen aan weerszijden van een oude
Waalarm.
Opvallende elementen in het gebied zijn de restanten van het Redoûte
Vuren (een oud fort) wat ten westen van Vuren in de Waaldijk gelegen
is, en de kasteeltjes met omringende beplantingen bij Waardenburg,
Neerijnen en Ophemert.
Het landschapsbeeld rond Waardenburg wordt mede bepaald door de E9,
de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch en een hoogspanningsleiding
die hier de Waal oversteken. Ook bij Varik is een hoogspanningsleiding zichtbaar.
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RIOE 35: Het gebied tussen Brakel en Nieuwaal
Deze zeer smalle landschapseenheid wordt gevormd door de zuidelijke
oeverwal van de Waal. Ten westen van de Meidijk heeft het gebied een
uitloper naar het zuiden. De bebouwing in het gebied is geconcentreerd in de dorpen of staat in kleine linten verspreid door het gebied. In het gebied is veel tuinbouw aanwezig, wat zich uit in de
aanwezigheid van kassen.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels
en wegbeplantingen. Bij Brakel ligt rond het Nieuwe Huis Brakel en
de ruines van het Huis Brakel een hoog opgaand loofbos. Ondanks deze
beplantingen is het gebied Vrij open en tamelijk grootmatig.
Het bodemgebruik in het gebied is, afgezien van de boomgaarden, afwisselend bouwland, vollegrondstuinbouw en in mindere mate grasland.
Het gebied kent een langgerekte, loodrecht op de rivier gerichte
blokverkaveling met vrij kleine kavels. De wegen door het gebied
Zijn Vrij recht.
Opvallende elementen in het gebied zijn de al genoemde Oude en Nieuwe Huizen Brakel en de Meidijk. Deze oude, noord-zuid gerichte dijk
ligt ten westen van Zuilichem. Door de Vrij grote hoogte is het een
dominant element in het landschap. Aan de voet van de Meidijk zijn
enkele wielen aanwezig.
RIOE 36: Zaltbommel - Rossuni
Landschapseenheid RIOE 36 wordt gevormd door het oostelijke oevervallen gebied van de Bomrnelerwaard. Het is een gebied met een dicht
bebouwingspatroon. In het noordelijke deel is de bebouwing geconcentreerd in linten, terwijl in het zuidelijke deel de bebouwing veel
meer verspreid door het gebied aanwezig is. In het gebied zijn Vrij
veel kassen aanwezig. Kleine concentraties hiervan komen voor bij
Oensel, Kerkdriel en Velddriel.
Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van boomgaarden, houtsingels
en hoge weg- en erfbeplantingen. Opvallend is dat langs een aantal
vegen de wegbeplantingen bestaan uit verschillende soorten fruitbomen.
Het bodemgebruik in het gebied is hoofdzakelijk grasland en vollegrondstuinbouw. Hier en daar komt wat bouwland voor. De verkaveling
is een uit kleine percelen opgebouwde langwerpige blokverkaveling.
De open ruimtes in het deelgebied zijn kleininatig tot tamelijk
grootmatig.
Zowel de wegen- als waterlopen in het gebied hebben een bochtige,
slingerende loop. Alleen tussen Hurwenen en Rossuii zijn de wegen en
waterlopen recht. Door de zuidwest-noordoost gerichtheid is hier een
duidelijke richting in het landschap ontstaan. Bij Oensel wordt het
landschapsbeeld mede bepaald door de bruggen bij Zaltbommel en de
hier aanwezige hoogspanningsleiding.
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RIOE 39: Alem
Landschapseenheid RIOE 39 wordt gevormd door het driehoekige gebied
rond het dorpje Alem. Dit gebiedje lag vroeger aan de zuidzijde van
de Maas en behoorde bij Noord-Brabant. Door het rechttrekken van een
Maasmeander kwam het echter aan de Gelderse zijde van de Maas terecht.
De bebouwing is geconcentreerd in Alem. Daarnaast zijn nog wat verspreide boerderijen aanwezig. De beplantingen bestaan uit enkele populierenbosjes, transparante houtsingels en enkele boomgaarden dicht
bij het dorp. Het gebiedje wordt aan alle kanten omgeven door dijken. Deze vormen de begrenzing van de tamelijk grootmatige Vrij open
ruimte waaruit het gebiedje bestaat.
Het bodemgebruik is afwisselend bouwland en grasland. Ontsluiting
geschiedt vanaf de dijken. De ontwatering vindt plaats via enkele
rechte waterlopen-.
RIOE 40: Bruchem-Kerkwijk
Landschapseenheid RIOE 40 bestaat uit een Vrij dicht bebouwde
noord-zuid gericht stuk oeverwal wat midden in het komrnengebied van
de Bommelerwaard gelegen is. De bebouwing is geconcentreerd in
Bruchem en Kerkwijk of staat in linten langs de wegen. Er Zijfl Vrij
veel oude boerderijen aanwezig, een deel hiervan staat op pollen. In
het gebied komen ook een aantal kassen voor.

Beplantingen komen voor in de vorm van boomgaarden, houtsingels en
hoge wegbeplantingen.
Het bodemgebruik in het gebied is zowel grasland als bouwland. Ook
komt wat vollegrondstuinbouw voor. Het gebied kent een langgerekte
slagenverkaveling. De kavels zijn in hoofdzaak noordwest-zuidoost
gericht. Door de dichte bebouwing en beplanting is een kleinrnatig
landschap ontstaan met op enkele plaatsen doorzichten naar de het
gebied omringende open kommen. De ondergrond van het enigszins hoger
dan de omgeving gelegen gebied is vlak. Doordat een aantal boerderijen op pollen liggen komen in het gebied wel enkele kleine steilrandjes voor. De wegen in het gebied hebben een slingerende loop.
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RIOE 41: Het gebied tussen Nederhernert-Noord en Eedel
Tussen Nederhemert-Noord en Hedel ligt langs de Maas een kleinmatig
stuk oeverwal. De bebouwing is geconcentreerd in enkele dorpjes of
staat verspreid door het gebied. Beplantingen zijn aanwezig in de
vorm van boomgaarden en hoge weg- en erfbeplantingen.
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Het verkaveling in het gebied is een langgerekte blokverkaveling die
grotendeels loodrecht op de Maas gericht is. Tussen Well en Axnmerzoden ligt (waarschijnlijk) een op een oude Maasarm georiënteerde
boogvormige zone met kleine kavels. Langs twee zijden wordt deze zone begrensd door wegen, centraal is een sloot aanwezig.
De ondergrond van het gebied is vlak, hoewel op enkele plaatsen
(o.a. bij AITDnerzoden en Well) kleine steilrandjes voorkomen. Het wegen- en waterlopenpatroon is opgebouwd uit bochtige, slingerende
elementen.
Bij Well en Ammerzoden zijn twee kastelen aanwezig, het Slot te Well
en Kasteel Anmierzoden.
Het landschapsbeeld ten oosten van Hedel wordt sterk bepaald door de
opritten voor de bruggen over de Maas die daar aanwezig zijn. Ook
wordt het gebied hier doorsneden door een hoogspanningsleiding.
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2.6 Het recreatielandscha
RIRE 9: Het Lingebos
Het Lingebos is een speciaal voor recreatie ingericht gebied in het
westelijke deel van de Tielerwaard. Het bestaat uit een door populierenbos omgeven zandwinplas. Langs de plas zijn stranden aangelegd. Door de dichte bebossing is het gebied kleininatig tot tamelijk
grootmatig. De ondergrond van het gebied is vlak. Op enkele plaatsen
zijn kunstmatige heuvels opgeworpen. In het Lingebos is een kampeerterrein aanwezig.
2.7 Het uiterwaardenlandscha
RIUI 24: De Coilberdinger waarden
Landschapseenheid RIUI 24 bestaat uit de ten westen van Culemborg
gelegen Goilberdinger waarden. Deze uiterwaarden worden gekenmerkt
door het geheel ontbreken van bebouwing en doordat er op enkele
struwelen nook geen beplantingen voorkomen.
Het gebied is daardoor tamelijk grootmatig tot grootmatig. Langs de
dijk zijn een tweetal forten aanwezig, het oude Fort Everdingen (op
de grens van Zuid-Holland en Gelderland) en een ten Oosten daarvan
gelegen militaire versterking.
De Goilberdinger waarden zijn geheel in gebruik als grasland, wat
blokvormig verkaveld is. In het gebied zijn enkele moerassige terreinen aanwezig. Door afgraving is het gebied vrijwel vlak geworden.
Wel komen plaatselijk kleine hoogteverschillen voor. Langs de dijk
zijn enkele oude rivierlopen aanwezig.
Bij Culemborg wordt de uiterwaard doorsneden door de spoorlijn
Utrecht-'s Hertogenbosch en is een industrieterrein aanwezig.
RIUI 25: De Redichemsche Waard
De Redichemsche waard bestaat uit een grotendeels ontzande uiterwaard. Rondom de zandplas komen nog onvergraven delen voor waarin
het oude reliëf nog redelijk goed herkenbaar is.
Bebouwing is in het geheel niet aanwezig, beplanting alleen in de
vorm van enkele solitaire bomen en boomgroepjes. Het landschap is
hierdoor tamelijk grootmatig tot grootmatig. Het onvergraven deel
van het gebied is in hoofdzaak als grasland in gebruik.
RIUI 26: De Beusichemsche Waard
De Beusichemsche Waard is een Vrij open, tamelijk grootmatige tot
grootmatige uiterwaard. Bebouwing is alleen aanwezig in de vorm van
een drietal op pollen gelegen boerderijen, beplanting alleen in de
vorm van houtsingels.
Het blokvormig verkavelde gebied is hoofdzakelijk in gebruik als
grasland.
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In de ondergrond van het gebied is nog duidelijk een patroon van
richels en droge geulen te herkennen, met name in het westelijke
deel, het oostelijke deel is vlakker. Langs de dijk zijn enkele oude
rivierlopen aanwezig.
Set gebied wordt doorsneden door een op een slingerend dijkje gelegen weg. Midden in het gebied is bij het Veerhuis een camping aangelegd. De oostgrens van het gebied wordt gevormd door de zwaaikom van
het Amsterdam-Rijnkanaal.
RIUI 27: De Rijswijksche Buitenpolder, de Koornwaard en de Mauriksche en Ecksche Waarden
Landschapseenheid RIUI 27 bestaat uit een aantal uiterwaarden waarin
sterk door de mens is ingegrepen. Twee bochten van de Rijn zijn afgesneden (hierdoor is de Koornwaard tn het Geldersche komen te liggen), ten noorden van Maurik is in de Rijn een stuwen- en sluizen~
complex aangelegd, het Amsterdam-Rijnkanaal kruist in het westelijke
deel van het gebied de Rijn met zijn uiterwaarden, en grote delen
van de uiterwaarden in dit gebied zijn afgegraven ten behoeven kleiwinning voor de vijf steenfabrieken die in het gebied aanwezig zijn.
Behalve uit steenfabrieken bestaat de bebouwing uit enkele op pollen
staande boerderijen, een molen (ten noorden van Rijkswijk) en een
jachthaven met camping. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van
bosjes, struwelen en houtsingels.
De bodem van het blokvormig verkavelde gebied is grotendeels in gebruik als grasland. Ook zijn enkele kleigaten aanwezig. Alleen in
het westelijke deel van de Koornwaard is het van nature aanwezige
reliëf nog aanwezig. De steilrandjes in de rest van het gebied zijn
ontstaan door verschillen in de diepte tot waarop klei gewonnen is.
Ook zijn in het gebied enige dijkjes aanwezig (o.a. rond de meest
westelijk gelegen steenfabriek). Het gebied wordt doorsneden door
een aantal rechte, veelal op dijkjes gelegen wegen.
RIUI 28: De Ingensche Waarden, de Tollewaard, de Middelwaard en
de Wolfswaard
Landschapseenheid RIUI 28 bestaat uit de tussen Ingen en Opheusden
gelegen smalle, sterk vergraven uiterwaarden. Bebouwing is vrijwel
alleen aanwezig in de vorm van steenfabrieken en een jachthaven (ten
noorden van Kesteren). Bij de steenfabrieken zijn zand- en grindgaten aanwezig. Beplantingen komen alleen voor in de vorm van houtsingels. Hierdoor is een tamelijk grootmatig landschap ontstaan.
Het landschapsbeeld in dit gebied wordt mede bepaald door de
Utrechtse Heuvelrug die over grote afstanden zichtbaar is.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland, de verkaveling is een blokvormige.

- 43 -

De ondergrond is vrij vlak, slechts enkele plaatsen (het westelijke
deel van de Ingensche Waarden, en delen van de Wolfswaard) kennen
nog het natuurlijke reliëf van richels en droge geulen. In de rest
van het gebied zijn kunstmatige hoogteverschillen aanwezig.
Ten noorden van Kesteren wordt het gebied doorsneden door de opritten voor de Rijnbrug naar Rhenen.
Tussen Kesteren en Opheusden liggen de restanten van een oude fortificatie: de Spees.
RIUI 29: De Linge-uiterwaarden
Langs de Linge ligt een strook vrij smalle uiterwaarden. Ten noordoosten van Geldermalsen lopen deze langs de Korne, een zijrivier van
de Linge.
In de Linge-uiterwaarden komt vrijwel geen bebouwing voor. Bij
Tricht is in de uiterwaarden echter een steenfabriek aanwezig. Deze
oefent daar een sterke invloed op het landschapsbeeld uit. Beplantingen komen wel veel voor: kleine populierenbosjes, grienden, langs
en op de dijken boomgaarden (voornamelijk in het oostelijke deel),
houtsingels en rijen knotwilgen.
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Door de plaatselijk dichte beplantingen, het sterke meanderen van de
Linge en de boomgaarden langs de dijken
is een landschap bestaande uit in elkaar overlopende kleininatige tot
(plaatselijk) tamelijk grootmatige open
ruimtes ontstaan.
Het bodemgebruik in de Linge-uiterwaar-den is hoofdzakelijk grasland, het gebied kent een onregelmatige blokvormige
verkaveling.
De ondergrond is vlak, op
kele plaatsen komen kleine
hoogteverschillen
voor. Deze zijn meestal van natuurlijke
oorsprong, sommigen zijn echter ontstaan door vergraving.
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Op een aantal plaatsen worden de Linge-uiterwaarden doorsneden door
infrastructurele voorzieningen. Dit is het geval bij Beesd, Geldermalsen, ten noorden van Wadenoijen en bij Kerk-Avezaath. Vooral bij
Beesd en bij Geldermalsen is hierdoor een rommelig landschap met
grote overhoeken ontstaan. Door de kleinmatigheid van het landschap
zijn de doorsnijdingen door hoogspanningsleidingen slechts plaatselijk zichtbaar. Deze oefenen dan ook geen grote invloed uit op het
landschapsbeeld. Dit is wel het geval met het industrieterrein bij
Ti.el wat het landschapsbeeld van het gebied ten oosten van Zoelen
beïnvloed.
RIUI 30: de WillemsDolder

De Willemspolder is een grote, ten oosten van Tiel gelegen uiterwaard. Afgezien van twee steenfabrieken en enkele kleine houtsingels
komen in de Willemspolder geen massa-elementen voor. Het landschapsbeeld wordt daardoor bepaald door een open grootmatige ruimte, begrensd door de dijken en daarachter gelegen bebouwing en beplanting.
Dit beeld van een grootmatige ruimte wordt echter verstoord door de
opritten van de tolbrug naar Beneden-Leeuwen. Hierdoor wordt de
ruimte in twee delen gesplitst.
De Willemspolder is geheel als grasland in gebruik, en heeft een
enigszins onregelmatige blokverkaveling. Grote delen van de uiterwaard hebben nog een natuurlijk, zwak golvens reliëf. Alleen bij de
steenfabrieken, bij de brugopritten en ten zuiden van IJzendoorn
zijn delen vergraven. Bij IJzendoorn is een groot zandgat aanwezig.
Het gebied tussen het zandgat en het dorp is sterk opgehoogd. Bij
Tiel mondt het Amsterdam-Rijnkanaal uit in de Waal. Vooral ten
westen van de monding is de omgeving sterk vergraven. De Willemspolder wordt ontsloten door een zwak slingerende weg.
RIUI 31: Heesseitsche Middelplaat, De Kop, Stiftsche Uiterwaarden en
de Fassewaai.
In landschapseenheid RIUI 31 liggen behalve de in de kop genoemde
uiterwaarden ook nog de Dreuinelsche Waard en de Wamelsche Waard.
Beide laatste uiterwaarden liggen na de bijstelling van de streekplangrenzen in streekplangebied Midden Gelderland en worden dan ook
daar behandeld (deelrapport 3, Midden Gelderland).
Landschapseenheid RIUI 31 bestaat (met uitzondering van de Stiftsche
Uiterwaarden) grotendeels uit vergraven uiterwaarden. Vooral het
westelijke deel (de Reesseitsche Middelplaat) is door vergraving een
gatenkaas geworden. In de andere uiterwaarden betreft het afgegraven
gebieden van kleinere omvang.
Afgezien van steenfabrieken bij Heesselt en bij Passewaai komt in
het gebied geen bebouwing voor. Beplantingen zijn vrijwel uitsluitend aanwezig in de vorm van langs de dijk gelegen natte bossen en
struwelen. Een aantal hiervan ligt op rabatten.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling. Dooi het vrijwel ontbreken van massa-elementen is een grootmatig landschap ontstaan.
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De ondergrond in het gebied is vlak met plaatselijk kleine hoogteverschillen. De meeste hiervan zijn ontstaan ten gevolge van ver schillende niveaus van ontkleiing. Alleen in de Stiftsche Waard is
in grote delen het natuurlijke reliëf nog aanwezig. In deze uiterwaard zijn nog een drietal oude rivierarmen te herkennen. In de Passewaai is een oude rivierarm vergraven. Hierin zijn enkele gedeelten
met open water aanwezig.
RIUI 32: De Gouverneursche Polder
De Gouverneursche Polder is een ongeveer voor de helft afgegraven en
geëgaliseerde uiterwaard ten oosten van Ochten. Afgezien van een
steenfabriek in de oostelijke punt komt geen bebouwing voor. Beplanting is aanwezig in de vorm van (kleine) bosjes, struwelen en transparante houtsingels. Door de grote afstanden tussen de massa-elementen is een grootmatig landschap ontstaan.

Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland, de verkaveling een tamelijk regelmatige blokverkaveling. De ondergrond van het
gebied is vlak, er komen echter Vrij veel zowel kunstmatige als natuurlijke hoogteverschillen en steilrandjes voor. In het gebied zijn
een aantal oude rivierlopen nog duidelijk herkenbaar, sommige als
lager gelegen terreingedeeltes, andere als open wateren.
Vlak bij Ochten is een zandgat aanwezig. Elders in het gebied komen
(kleinere) kleiputten voor.
RIUI 33: Dalemsche Waard, Herwijnsche Benedenwaard, Herwijnsche
Bovenwaard, Crobsche Waard, Gamerensche Waarden, Kerkenwaard en de Hurwenensche Uiterwaarden
Landschapseenheid RIUI 33 bestaat uit een aantal langs de Waal gelegen, gedeeltelijk vergraven uiterwaarden. Afgezien van de Crobsche
Waard en de Hurwenensche Uiterwaarden betreft het smalle, langgerekte uiterwaarden.
Bebouwing is, behalve steenfabrieken bij Vuren, Herwijnen, Crob,
Hurwenen en Gameren en enkele verspreide andere elementen niet aanwezig. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van struwelen en houtsingels. Ook komen solitaire bomen en struiken voor. Door de smalle
uiterwaarden en slingerende dijken erlangs en de aanwezige beplantingen is een tamelijk grootmatig en plaatselijk kleinmatig landschap ontstaan.
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Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. Plaatselijk
zijn moerasachtige gebieden aanwezig in de Crobsche Waard, bij Waardenburg en in de Hurwenensche Uiterwaarden.
Bij Haaften is een deel van de uiterwaard opgespoten. Het is de bedoeling dat dit gebied als industrieterrein gebruikt gaat worden.
Momenteel is het nog een zandvlakte. De verkaveling in de rest van
het gebied is een onregelmatige blokverkaveling.
Doordat in het gebied veel terreinen afgegraven zijn, zijn op veel
plaatsen kleine hoogteverschillen aanwezig. Alleen in het zuidelijke
deel van de Hurwenensche Uiterwaarden en het oostelijke deel van de
Kerkenwaard is het natuurlijke reliëf van geulen en richels nog herkenbaar. In deze gebieden zijn een aantal oude rivierlopen te herkennen.
In de Grobsche Waard, het westelijke deel van de Kerkenwaard, de Gamerensche waarden en de Hurwenensche Uiterwaarden zijn grote zanden/of kleigaten aanwezig. In de andere uiterwaarden in het gebied
zijn deze veel kleiner.
Het landschapsbeeld in de Kerkenwaard wordt mede bepaald door het
rivierfront van Zaltbommel en de bruggen over de Waal.
Op verschillende plaatsen komen langs de dijken wielen voor.
RIUI 34: Munnikenland, Brakelsche Benedenwaarden, Ruyterwaard en de
Breemwaard
Deze landschapseenheid bestaat uit een aantal uiterwaarden waarin
weinig open water voorkomt. Het Munnikenland en de Brakelsche Benedenwaarden zijn vrijwel onvergraven, de Ruyterwaard en de Breemwaard
zijn grotendeels afgegraven of afgeticheld.
Afgezien van enkele steenfabrieken komt vrijwel geen bebouwing voor
in het gebied. Een zeer opvallend element is het in het uiterste
westen van het gebied gelegen Slot Loevestein met de daaromheen aangelegde versterkingen.
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Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van struwelen en grienden
(Munnikenland), houtsingels en solitaire bomen en struiken. Rond
Slot Loevestein is de beplanting veel dichter dan in de rest van het
gebied.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. In het Munnikenland komen tichelgaten voor, omgeven door moerassige terreinen.
Ook in de andere uiterwaarden in het gebied zijn moerasachtige gebieden aanwezig. De verkaveling is een blokverkaveling. In het Munnikenland is deze regelmatig, in de rest van het gebied onregelmatig.
De open ruimtes in het gebied zijn overwegend tamelijk grootmatig.
De ondergrond is vlak, met op een aantal plaatsen kleine hoogteverschillen. In de Brakelsche Benedenwaarden zijn een aantal zuidwest - noordoost gerichte oude rivierlopen herkenbaar.

aEYe ox R VA~tl<

Fig. 27

De fabriek bij Poederoijensche Hoek vanaf het parkeerterrein van Slot Loevestein

In het Munnikenland wordt het landschapsbeeld mede bepaald door de
grote veevoederfabriek bij Poederoijensche hoek.
RIUI 35: Rijswaard en de Heesseitsche Uiterwaarden
Landschapseenheid RIUI 35 bestaat uit twee vrij grote, gedeeltelijk
vergraven uiterwaarden aan de noordzijde van de Waal. Afgezien van
twee steenfabrieken komt in het gebied geen bebouwing voor. Ook beplantingen zijn vrij schaars, alleen struwelen en houtsingels komen
voor. Het landschap is hierdoor tamelijk grootmatig tot grootmatig.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. Het gebied
ten westen van Waardenburg is voor een deel moerasachtig. De verkaveling is een onregelmatige blokverkaveling.
De ondergrond van het gebied is vlak. Er is echter wel wat microreliëf aanwezig in de vorm van steilranden (Heesseitsche Uiterwaarden)
of een patroon van geulen en richels (Rijswaard). Zowel in de Rijswaard als in de Heesseitsche Uiterwaarden zijn oude rivierlopen te
herkennen. Ook is in beide uiterwaarden langs de dijk een zone uitgegraven, waarschijnlijk om de dijk op te hogen.
In de Heesseitsche Uiterwaarden zijn een aantal slingerende op dijkjes gelegen wegen aanwezig.
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Bij Opijnen is bij de Heesseitsche Uiterwaarden in de Waal een extra
stevige oeverbescherming aangebracht. Verspreid door het gebied zijn
een aantal kleine zand- en kleigaten aanwezig.
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Oeverversterkingen langs de Waal bij Opijnen

Het landschapsbeeld van de Rijswaard wordt sterk beïnvloed door de
bruggen over de Waal bij Waardenburg en de achter de dijk gelegen
hoog opgaande beplantingen rond Kasteel Waardenburg en Kasteel
Neerijnen.
RIUI 37: De Poederoijensche Waarden, de Konijnenwaard en de Nes,
de Arkenswaard, de Doornwaard en Slijkwel
Langs de Afgedamde Maas ligt een aantal gedeeltelijk vergraven, gedeeltelijk (nog) gave uiterwaarden. In het gebied is weinig bebouwing aanwezig: enkele steenfabrieken (bij Aalst en bij Nederhemert-Noord) en wat huisjes langs de dijk bij Poederoijen. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van houtsingels, solitaire bomen en
struiken. Hierdoor is een grootmatig landschap ontstaan.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. Langs de
Doornwaard en Slijkwel komen moerasachtige gebieden voor, terwijl
verspreid door het gehele gebied rietlanden aanwezig zijn. De verkaveling is een blokverkaveling.
De ondergrond van het gebied is vlak. Op een aantal plaatsen komen
kleine hoogteverschillen voor. Alleen ten zuiden van Aalst en in de
Arkenswaard zijn deze ontstaan door aftichelen, in de rest van het
gebied hebben ze een natuurlijke oorsprong. In de Konijnenwaard en
de Nes zijn een aantal kleine door dijkjes omgeven poldertjes aanwezig. Langs de dijken zijn, behalve in de Arkenswaard, oude rivierlopen herkenbaar.
Het landschapsbeeld van de Poederoijensche Waarden wordt sterk beïnvloed door de brug over de Afgedamde Maas bij Giessen en de grote
veevoederfabriek bij Poederoijensche Hoek.
De bossen rond de kasteelruïne in Nedt'-hemert-Zuid (landschapseenheid RIIU 9) beïnvloeden sterk het landsiapsbeeld in het zuidelijke
deel van het gebied.
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RIUI 38: Buitenpolder Heerewaarden, Alemsche Overwaard, Marensche
Waarden, Alemsche en Drielsche Uiterwaard, Piekenwaard,
Boven Drielsche Uiterwaard en de Hedelsche Bovenwaarden
Deze landschapseenheid bestaat uit een aantal slechts plaatselijk
vergraven Maasuiterwaarden. Bebouwing is alleen aanwezig in de vorm
van enkele steenfabrieken en enkele boerderijen in de Hedelsche Bovenwaarden. Bij Alem zijn enkele jachthavens aanwezig. Beplantingen
zijn aanwezig in de vorm van houtsingels en solitaire bomen langs de
Maas (wat zeer karakteristiek is voor deze rivier). Door de Vrij
grote afstanden tussen de beplantingselementen is een grootmatig
landschap ontstaan.
Het bodemgebruik in het gebied is overwegend grasland. Langs oude
rivierlopen zijn plaatselijk moerasachtige zones aanwezig. De verkaveling is een plaatselijk regelmatige, maar overwegend onregelmatige
blokverkaveling.
De ondergrond van het gebied is vlak. Wel zijn overal kleine hoogteverschillen aanwezig, veelal van natuurlijke aard (patronen van geulen en richels), in de Alemsche en Drielsche Uiterwaard, de Marensche Waard en de Buitenpolder Heerewaarden zijn ze echter ontstaan
door vergraving en af ticheling. Op een aantal plaatsen in het gebied
zijn oude rivierarmen herkenbaar. In de Hedelsche Bovenwaarden is
een oude rivierarm dichtgespoten en opgehoogd. In het verkavelingspatroon is deze arm aan de veel regelmatiger verkaveling goed te
herkennen.
Rond Alem (landschapseenheid RIOE 39) is door kanalisatie van de
Maas een ingewikkelde situatie ontstaan. Alem lag vroeger aan de
Brabantse kant van de Maas. Na de werkzaamheden aan de Maas ligt het
als een eilandje omgeven door water en uiterwaarden in Gelderland.
Op een aantal plaatsen in het gebied liggen kleine zand- en grindgaten. Bij Hedel wordt het landschapsbeeld mede bepaald door de bruggen over de Maas.
RIUI 39: Hedelsche Benedenwaarden, Bernsche Uiterwaarden en de
Hemertsche Waard
Landschapseenheid RIUI 39 bestaat uit een aantal langgerekte uiterwaarden langs de Maas. Een groot deel van het westelijke deel (ten
westen van Hedikhuizen (N.Br.)) bestaat uit recente, regelmatig verkavelde uiterwaarden. Deze uiterwaarden zijn ontstaan toen de Maas
afgedamd en de Bergsche Maas gegraven is. Bij Hedel en direct ten
noorden van Hedikhuizen zijn twee delen van oude Maaslopen dichtgespoten. De rest van het gebied is nog grotendeels onvergraven. Afgezien van een jachthaven bij Ammerzoden komt in het gebied geen bebouwing voor. Beplantingen zijn aanwezig in de vorm van houtsingels
(o.a. meidoornhagen in de Bernsche Uiterwaarden) en solitaire bomen.
Het landschap heeft dan ook een grootmatig en plaatselijk tamelijk
grootmatig karakter.
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Fig. 29

=-----

Plas in de uiterwaarden bij Well

Het bodemgebruik is overwegend grasland. In de enkele oude rivierlo-.
pen in het gebied zijn moerassige delen aanwezig. De verkaveling is
een blokverkaveling in de recente uiterwaarden regelmatig, in de
rest van het gebied onregelmatig. De ondergrond van het gebied is
vlak, plaatselijk komen kleine hoogteverschillen voor. Ook zijn
kleine plasjes aanwezig.

IllrnqÏiEiJ

-

1
Fig. 30

Meidoornhagen in de uiterwaarden bij Well

In het oostelijke deel van het gebied wordt het landschapsbeeld mede
bepaald door de Maasbruggen bij Hedel. Het landschapsbeeld van de
Hemertsche Waard wordt mede bepaald door het rivierfront van Heusden
met scheepswerven en de op de wallen geplaatse molens en de Maasbruggen ten westen van Heusden.
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Bijlage 1

Voor indeling in landschapstypen gebruikte beelddragers

Voor de indeling van het landschap in verschillende landschapstypen
zijn de volgende beelddragers (gesplitst naar beelddragers massa en
beelddragers ruimte) gebruikt:
Beelddraers massa:
- bebouwing:
- beplantingen:
-

lintbebouwing
verspreide bebouwing
geconcentreerde bebouwing
loofhout
- solitairen
- erfbeplantingen
- wegbeplantingen
- houtwallen
- houtsingels
- boomgaarden
- grienden
- bos
- naaldhout
- solitairen
- lijnelementen
- bos
- overige elementen:
- puntelementen
- lijnelementen
- vlakelementen.
Beelddraers ruimte:
- bodemgebruik:
- grasland
- bouwland
- heide
- moeras
- zand
- verkaveling:
- modern-rationele verkaveling
- blokverkaveling
- rnozaiekverkaveling
- slagenverkaveling
- maat van de ruimte:
kleinste grootste
ruimteruimtemaat
maat
- zeer kleinmatig
+
200 m
- kleinrnatig
200 4
500 m
- tamelijk grootmatig
500 + 1500 m
- grootmatig
1500 4
400 m
- zeer grootmatig
4000 4
- reliëf:
- plaatselijk reliëf
- heuvelachtig
- glooiend
- vlak
- wegenpatroon:
- rationeel, recht
- slingerend
- begrenzing van de ruimte: - strak
- grillig
- overige elementen:
- puntelementen
- lijnelementen
- vlakelementen.
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Bijlage 2

Schematisch overzicht van de belangrijkste beelddragers
per deelgebied

Omdat niet alle landschapskenmerken in gelijke mate bijdragen aan de
tot standkoming van het landschapsbeeld is binnen de beelddragers
een hiërarchie aangebracht. In de schema's is dit weergegeven met de
tekens 1 en 4
1 Betekent dat het betreffende kenmerk in belangrijke mate het
landschap bepaald of in overheersende mate aanwezig is.
1 Betekent dat het betreffende kenmerk mede het landschapsbeeld
bepaald of in mindere mate aanwezig is.
De codering onder het kopje 'overig' is ontleend aan Burrough c.s.
(Het informatiesysteem landschap) en is een manier om elementen die
niet in de rest van het schema passen weer te kunnen geven. De gehanteerde codering is bijgevoegd.
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Bijlage 3

Overzicht van de beschreven landschapseenheden

code

landschapseenheid

RIIU 7
RIIU 8
RIIU 9

De Mars
De Buitenpolder Munnikenland
Nederhemert-Zuid

14
15
15

RIKS 3
RIKS 4

Garneren
Poederoijen

16
17

RIKO
RIKO
RIKO
RIKO

Het Eldiksche Veld tot de Blauwe Kamp
Het Ommerensche Veld
Het Rijswijksche Veld
Het Beusichemsche Veld, Oude Hoeven, Nieuwe
Hoeven, Beesdsche Hoogeveld en Rietveld
Het Beesdsche Lage Veld, de Regulieren
en Lanxxneer
De Polder Culemborg en de Hooge Prijs
Het Nieuwland
De Steendert
Het gebied rond de Bommelsche Weg
De Tielerwaard-west
De Bommelerwaard-oost
De Bommelerwaard-zuid
De Bomnielerwaard-noord
DE Bomnielerwaard-west
Het Drielsche Broek

17
18
18

20
21
21
21
22
22
24
25
27
27
28

RILA 22
RILA 23

Mariënwaard
Buren

28
28

RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE
RIOE

Goilberdingen
Het gebied tussen Culeniborg en Opheusden
Het gebied tussen Echteld en Eldik
Hornixveld-Echteld
Zoelen-Buren
Acquoy-Beesd
De zuidelijke Linge-oeverwal
Het gebied tussen Tricht en Buren
Tiel-west
Tielerwaard-west
De Waal-oeverwal tussen Dalem en Ophemert
Het gebied tussen Brakel en Nieuwaal
Zaltbommel-Rossum
Alem
Bruchem-Kerkwijk
Het gebied tussen Nederhemert-Noord en Hedel

29
29
30
31
32
34
35
36
36
36
37
38
38
39
39
40

16
17
18
19

RIKO 20
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO
RIKO

21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

21
22
23
24
25
26
27
28
29
33
34
35
36
39
40
41

blz.

19

-

code

landschapseenheid

RIRE 9

Het Lingebos

41

De Goilberdinger waarden
De Redichemsche Waard
De Buchichemsche Waard
De Rijswijksche Buitenpolder, de Koornwaard,
en de Maur±ksche en Ecksche Waarden
De Ingensche Waarden, de Tollewaard, de
Middelwaard en de Wolfswaard
De Linge-uiterwaarden
De Willemspolder
De Heesseitsche Middelplaat, De Kop, de
Stiftsche Uiterwaarden en de Passewaai
De Gouverneursche Polder
Dalemsche Waard, Herwijnensche Benedenwaard,
Herwijnensche Bovenwaard, Crobsche Waard,
Gamerensche Waarden, Kerkenwaard en de
Hurwenensche Uiterwaarden
Munnikenland, Brakelsche Benedenwaarden,
Ruyterwaard en de Breemwaard
Rijswaard en de Heesseitsche Uiterwaarden
De Poederoijensche Waarden, de Konijnenwaard
en de Nes, de Arkenswaard, de Doornwaard en
Slijkwel
Buitenpolder Heerewaarden, Alemsche Overwaard,
Marensche Waarden, Alemsche en Drielsche Uiterwaard, Piekenwaard, Boven Drielsche Uiterwaard
en de Hedelsche Bovenwaarden
Hedelsche Benedenwaarden, Bernsche Uiterwaarden
en de Hemertsche Waard

41
41
41

RIUI
RIUI
RIUI
RUil

24
25
26
27

RIUI 28
RIUI 29
RIUI 30
RIUI 31
RIUI 32
RIUI 33

RUil 34
RIUI 35
RIUI 37

RIUI 38

RIUI 39

blz.

42
42
43
44
44
45

45
46
47
48

49
49
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