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Voorwoord

In februari 2021 bracht ik voor het eerst een bezoek aan de 
Alblasserwaard. De molens bij Kinderdijk boden een opmer-
kelijke aanblik zonder al die hordes toeristen. Het irriteerde 
me mateloos dat ik, bewoner van de hoge gronden, nergens 
kon stoppen om foto’s te maken door de alomtegenwoordige 
sloten, boezems en vaarten. Toch ben ik juist in de loop van 
de opgave dit water gaan waarderen. Het vernuft waarmee 
‘wij Hollanders’ het voor elkaar gekregen hebben dat er 
bewoning, en zelfs landbouw, mogelijk is op grond die zo’n 
anderhalve meter onder NAP ligt, is iets wat me het afgelo-
pen half jaar gefascineerd heeft. 

Het presenteren van eigen werk aan de medewerkers van de 
gemeente Molenlanden en van Blauwzaam, voelde telkens 
weer als een warm bad. Veel lovende woorden, af en toe 
een bruikbare tip en nooit kritiek. In het bijzonder wil ik Arie 
Huisman bedanken voor alle artikelen die hij ons via Dick 
deed toekomen en voor zijn hulp bij de vertaling naar het 
‘Braanker’ dialect.

Verder wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken naar 
het docententeam van Hogeschool Van Hall Larenstein dat 
ons begeleid heeft bij de ontwerpopgave: Dick van Dorp, 
Ad Koolen en Jan Roozenbeek. Dick voor wat ik maar zijn 
ecologisch enthousiasme zal noemen, Jan voor zijn geduld 
en rust, en Ad voor zijn nu al beroemde handschetsen en het 
in mij gestelde vertrouwen dat ik de deadline van dit rapport 
zou halen.

Linda Heijmans
Ooij, 22 juni 2021

 

Samenvatting

De gemeente Molenlanden, in het veenweidelandschap van 
de Alblasserwaard, heeft ons de vraag voorgelegd of we de 
helft van het areaal aan landbouwgrond kunnen omvormen 
naar natuur en daarbij en passant oplossingen kunnen aan-
dragen voor de klimaat- en stikstofcrisis en de vraag naar 
woningen en duurzame vormen van energie.

In eerste instantie heb ik daarbij gezocht naar manieren 
om de veenoxidatie in de Alblasserwaard te stoppen. Het 
onder water zetten van veen bleek daarin de meest haalbare 
kaart. Vervolgens heb ik referentiegebieden onderzocht 
met een vergelijkbare problematiek en gekeken naar hun 
oplossingen. Met name de Onlanden en de Eems-Dollard 
boden inspiratie voor mijn ontwerp. Bij de Onlanden kon ik 
zie hoe men kades plaatste om het gebied om de bewoners 
te behoeden voor natte voeten. Bij de Eems-Dollard liet men 
het water het gebied binnen om slib in te vangen.

Hoewel het onder water zetten van de veenkern om over-
duidelijke redenen mijn focus had, bleef de landbouw niet 
onberoerd. De omslag van intensieve melkveehouderij naar 
agro-forestry en strokenteelt bracht ook een transformatie 
van het boerenland op gang, met veel meer opgaand groen 
dan nu het geval is, een ‘teruggang’ naar de situatie van 
rond 1900 toen bomenrijen langs percelen nog floreerden in 
de Alblasserwaard.

Het midden in de nieuwe Alblasser Veenlanden gelegen 
Brandwijk werd vrij natuurlijk aangewezen als locatie om 
woningen bij te bouwen. Het Braanker schiereiland ver-
scheen als baken in het nieuwe natuur- en recreatiegebied, 
met wooneilanden als een soort van satellieten verbonden 
met het oorspronkelijke bebouwingslint van Brandwijk. 
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1. Inleiding

In het kader van het derdejaars vak Strategisch Ontwerp aan de opleiding Tuin- en Land-
schapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein, kregen we de opdracht van de 
gemeente Molenlanden om meer natuur te maken in de Alblasserwaard. Bodemdaling en 
stikstofuitstoot ten gevolge van veenoxidatie zijn er aan de orde van de dag. 
Allereerst zal ik ingaan op welke problemen specifiek zijn voor het gebied en de Alblasser-
waard wat uitgebreider onder de loep nemen (hoofdstuk 2 en 3). Na referentiegebieden met 
een soortgelijke problematiek onderzocht te hebben (hoofdstuk 4), zal ik mijn toekomstbeeld 
voor de gemeente Molenlanden proberen te schetsen (hoofdstuk 5) om het vervolgens uit te 
werken tot een plan (hoofdstuk 6).
In het tweede deel van dit rapport wordt dieper ingegaan op een specifiek gebied, in dit geval 
de Alblasser Veenlanden en het Braanker schiereiland (hoofdstuk 9). Om tot een ontwerp te 
komen wordt echter eerst nader bekeken hoe het deelgebied precies in elkaar zit en wat er 
speelt (hoofdstuk 7) en wat mijn visie op de deelopgave precies is (hoofdstuk 8). 
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In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van de ontwerpopgave Molenlan-
den waar ik in het kader van het vak Strategisch Ontwerp aan gewerkt heb. Er wordt onder 
meer ingegaan op wat er thans landschappelijk gezien speelt in het plangebied en waarom 
dit vraagt om ingrijpen. Ook wordt een kader geschetst in het licht waarvan de opgave bezien 
moet worden. Tot slot geef ik inzicht in hoe ik de toekomst van het plangebied voor me zie. Dit 
geeft dan ook tevens een inkijk in de oplossingsrichting die ik voor ogen heb met de ontwer-
popgave voor Molenlanden.

2. Ontwerpopgave

© Linda Heijmans
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Klimaateffectatlas, WUR, bewerking PBL

Afbeelding 2.01. Bodem onder druk 

in Nederland.

2.1 Aanleiding en probleemstelling

Vanuit de opdrachtgever, de gemeente Molenlanden, is ons 
de vraag voorgelegd om met als uitgangspunt het essay ‘Na-
tuurrijk Nederland, budgetneutraal naar een Nederland met 
50% natuur’ (Stratenus & Van Nispen, 2020) een toekomst-
beeld te schetsen voor dit gebied in de Alblasserwaard. Het 
karakteristieke veenweidelandschap in dit laaggelegen deel 
van Nederland wordt bedreigd door een aantal factoren, 
waarvan de aanhoudende bodemdaling door veenoxidatie 
het meest prangend is. Voor de Alblasserwaard lopen de 
schattingen uiteen van 0-5 millimeter per jaar tot 8-10 milli-
meter bodemdaling in het hart van het veengebied (Water-
schap Rivierenland, Strootman, INFRAM, HydroLogic, 2017, 
p. 14). De Klimaateffectatlas gaat uit van meer dan 20 cm 
bodemdaling in de Alblasserwaard in 2050 (zie afbeelding 
2.01 hiernaast.
In de Alblasserwaard en meer specifiek in de gemeente 
Molenlanden is intensieve melkveehouderij de overheersen-
de vorm van landgebruik. Dat houdt in dat het waterpeil in 
deze polders kunstmatig laag gehouden wordt, gemiddeld 
ongeveer 60 cm onder maaiveld, met als gevolg dat het 
veen dat in de kern van het gebied aan de oppervlakte ligt, 
oxideert met CO2-uitstoot en bodemdaling als gevolg.
Naast bodemdaling spelen er nog andere zaken die mee-
genomen dienen te worden in de visievorming voor Molen-
landen. Klimaatwetenschappers zijn het er heden ten dage 
over eens dat de aarde opwarmt en dat de stikstofuitstoot 
teruggebracht dient te worden. Door de klimaatverandering 
zal de zeespiegel stijgen en krijgen we meer te maken met 
periodes van droogte en extreme neerslag. Water dient dan 
ook langer vastgehouden te kunnen worden in een gebied 
dan wel sneller afgevoerd.
De vraag om CO²-emissies terug te brengen hangt ook 
samen met het maken van een omslag in de agrarische 
sector. Het verlies aan biodiversiteit door schaalvergro-
ting en intensivering van de landbouw is in de afgelopen 
decennia fors opgelopen. Bij het schetsen van een toe-
komstperspectief voor de gemeente Molenlanden dient 
dan ook rekening te worden gehouden met zoveel mogelijk, 
zo niet alle, van bovenstaande factoren. Daarbij opgeteld 
komt ook nog de landelijk gevoelde vraag om extra woningen 

om de hoek kijken alsmede de gewenste transitie naar 
duurzame vormen van energie-opwekking. 

2.2 Kader en visie op de opgave

Zoals al aangekondigd in 2.1 ligt het essay ‘Natuurrijk 
Nederland, budgetneutraal naar een Nederland met 50% 
natuur’ (Stratenus & Van Nispen, 2020) aan de basis van 
de ontwerpopgave van Molenlanden. De auteurs van dit 
essay uiten de ambitie om de problemen van klimaatveran-
dering, verlies aan biodiversiteit en woningnood integraal 
aan te pakken door Nederland voor de helft tot natuur te 
maken. Wat zij voor ogen hebben is om landbouwgrond op te 
kopen en om te vormen naar natuur. Op een klein deel van 
dit landbouwareaal worden woningen gebouwd. Daarmee 
wordt niet alleen voldaan aan de vraag om meer woningen, 
maar ook wordt het prijsverschil tussen bouw- en landbouw-
grond gebruikt om boeren een ruimhartige compensatie te 
bieden. Voor een uitgebreidere beschrijving en de berekenin-
gen die ten grondslag liggen aan hun plan verwijs ik graag 
naar het essay van Stratenus en Van Nispen (2020).
Een toekomstbeeld schetsen voor Molenlanden en de 
Alblasserwaard is zonder waarde als de bodemdaling niet 
onmiddellijk een halt wordt toegeroepen. Bij verhoging van 
het waterpeil of het onder water zetten van het veen stopt 
de bodemdaling, en de CO2-uitstoot, per direct. Teneinde 
het plangebied klimaatbestendig en waterrobuust te maken, 
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is een functieverandering op (korte) termijn noodzakelijk. 
Daarbij dient men ook een toekomstperspectief te schetsen 
voor de huidige gebruikers, en niet alleen in financieel 
opzicht. De transformatie van landbouwgrond naar natuur 
zal niet zonder slag of stoot gaan, maar een wegzakkend 
land in combinatie met een stijgende zeespiegel is geen 
lang leven beschoren. In plaats van lijdzaam toe te zien, kan 
men ook het heft in eigen handen nemen en een nieuwe, op 
termijn onvermijdelijke, koers gaan varen. De boer krijgt een 
nieuwe rol met andere werkzaamheden en een andere bron 
van inkomsten. Te denken valt aan de boer als uitbater van 
recreatieve functies, de boer als natuurbeheerder. 
De as van mijn plan rust op een geïntegreerde aanpak van 
de begrippen bodemdaling (tegengaan), water en natuuront-
wikkeling. Alle andere in dit hoofdstuk genoemde aspecten 
zullen ondergeschikt hieraan terug te zien zijn.
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Hoge boezem van de Overwaard © Linda Heijmans

Alvorens in te gaan op hoe Molenlanden er landschappelijk uit komt te zien, is het zaak om 
te beschrijven wat de huidige situatie is. Waar ligt de gemeente Molenlanden en wat typeert 
dit plangebied nu eigenlijk? Wat is de structuur van het landschap in dit deel van Nederland? 
Welke bodems treffen we er aan? Hoe gaat men er om met het (alomtegenwoordige) water? 
Kortom, dit hoofdstuk is gewijd aan de vraag wat voor soort landschap we aantreffen in de 
gemeente Molenlanden, wat het DNA van het landschap is. Daartoe ga ik allereerst in op 
de wat meer algemene gebiedsbeschrijving om te eindigen met mijn eigen analyse van het 
gebied. 

3. Gebiedsanalyse
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Afbeelding 3.02. AHN hoogtekaart 

i.c.m. bebouwing Alblasserwaard.

Afbeelding 3.03 Waterstructuur 

Alblasserwaard.

Afbeelding 3.01. Topografische 

kaart Alblasserwaard.

3.1 Ligging en specificiteit

Molenlanden is een gemeente in de zuidoostpunt van Zuid-
Holland, op de grens met de provincies Utrecht en Gelder-
land. In het oosten grenst Molenlanden aan de Utrechtse 
gemeente Vijfheerenlanden, met steden als Vianen en 
Leerdam. Samen met een gordel aan stedelijk gebied die 
van de westzijde via de zuidkant naar Gorinchem loopt, de 
zogenaamde Drechtsteden, vormen zij de Alblasserwaard 
(zie ook afbeelding 3.01). Deze landstreek is een laaggele-
gen en, op de steden na, dunbevolkt agrarisch gebied waar 
overwegend intensieve melkveehouderij wordt bedreven (zie 
de hoogte- en bebouwingskaart, afbeelding 3.02 hiernaast). 
Behalve laaggelegen is de Alblasserwaard ook zeer waterrijk, 
zoals ook de waterstructuurkaart (afbeelding 3.03) laat zien.  
Het gebied wordt in het noorden begrensd door de rivier de 
Lek, in het zuiden door de Merwede en in het westen door 
de Noord. Een aantal veelal gegraven waterlopen, waaronder 
het Merwedekanaal, vormt de oostgrens van deze waard, 
een door water omgeven gebied. Het gebied is verder twee 
kleine, kronkelige en schilderachtige riviertjes rijk: de Alblas 
in vanaf Alblasserdam in oostelijke richting en de Giessen 
die zich een diagonaal een weg baant om bij Hardinxveld-
Giessendam uit te monden in de Merwede. 
Kenmerkend voor dit typisch Hollandse, open veenweide-
landschap van de Alblasserwaard zijn verder de talrijke 
slootjes langs de smalle, langgerekte kavels. Ook telt het 
gebied veel molens die ooit tot taak hadden het overtollige 
water weg te pompen. 

3.2  Ontstaansgeschiedenis

Het agrarisch veenlandschap van de Alblasserwaard heeft 
zijn huidige verschijningsvorm grotendeels te danken aan 
de veenontginningen van zo’n 1000 jaar geleden. Achter 
de strandwallenkust had zich in West-Nederland een groot 
veengebied kunnen ontwikkelen. Plantenresten konden zich 
gedurende vele millennia opstapelen in de ondiepe lagune 
die zich achter de duinenrij gevormd had en vormde zo dikke 
veenpakketten. Door dit gebied liepen rivieren naar zee en 
zetten er klei af. Soms ook brak de zee door een strandwal 
en overspoelde het veengebied met zeeklei. Dit grillige 

Bron: ArcGIS

Bron: ArcGIS

Bron: ArcGIS
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Afbeelding 3.04. Bodemkaart  van 

de Alblasserwaard.

Afbeelding 3.05. Geomorfologische 

kaart van de Alblasserwaard.

systeem van getijdekreken in het veenlandschap is ook goed 
te zien op de geomorfologische kaart, die opgenomen is als 
afbeelding 3.05 hiernaast. Vanuit deze kreken overstroomde 
het veen en werd er klei op afgezet. De kreken verzand-
den. Het veen klonk echter meer in dan de oude verzande 
kreek. Wat eerst een geul was, kwam nu als een rug in het 
landschap te liggen. Dit noemen we een inversielandschap 
en is het duidelijkst waarneembaar in de zuidwesthoek van 
de Alblasserwaard, waar ook nog zeeklei aan de oppervlakte 
ligt (zie ook de bodemkaart, afbeelding 3.04). Ook andere 
voormalige rivierlopen met hun oeverwallen zijn in het land-
schap te herkennen aan hun ietwat verhoogde ligging. Op de 
geomorfologische kaart strekken die zich in noordoostelijke 
richting uit vanuit het middelpunt van Molenlanden.
In de Alblasserwaard zijn ook nog overblijfselen van vóór 
de veenvorming zichtbaar aanwezig in het landschap. In de 
laatste ijstijd was het landschap kaal en schaars begroeid. 
De wind had vrij spel en zette zand af op hoogtes in het 
landschap, zoals bij begroeiing langs rivieren. De meeste 
rivierduinen in het westen van Nederland zijn later bedekt 
met veen of rivierafzettingen, maar waar een rivierduin nog 
boven de klei- of veenlaag uitsteekt, spreken we van een 
donk. De Donk is hier een zeer tot de verbeelding sprekend 
voorbeeld van. 
De veenwildernis werd vanaf ongeveer de 10e eeuw 
systematisch ontgonnen vanaf een ontginningsbasis, een 
bestaande veenstroom of gegraven wetering. Zo ontstond 
de kenmerkende verkaveling in lange, smalle, stroken, van 
elkaar gescheiden door afwateringssloten. De veenkades 
en weteringen werden vaak als nieuwe ontginningsbasis 
gebruikt en zo ontstonden hier de achter elkaar liggende 
lintdorpen. 
Vanaf de 15e eeuw stopte men met ontginnen. Vanwege het 
hoge kleigehalte was het veen langs de rivieren niet geschikt 
voor turfwinning en werd het veen afgegraven om er akker-
bouw te bedrijven. Door sterke veenoxidatie werd het veen te 
nat en schakelde men later over op graslanden. 
Windmolens zorgden voor het afwateren van de polders op 
de boezemwateren bij Kinderdijk, deze functie werd in de 
nieuwste tijd overgenomen door gemalen.

GEBIEDSANALYSE

3.3 Groen in de loop der tijd

Zoals ik in hoofdstuk 2 beschreven heb, bestaat de opgave 
voor Molenlanden eruit om 50% natuur te creëren in de Al-
blasserwaard en een klein deel van de landbouwgrond om te 
vormen naar bouwgrond om deze grootschalige transforma-
tie te kunnen bekostigen. Het verdient aanbeveling om aller-
eerst na te gaan hoeveel en welk type natuur er al aanwezig 
is in de gemeente Molenlanden. In tweede instantie zal dan 
nagegaan worden hoe het opgaand groen in dit gebied sinds 
1900 eigenlijk vergaan is vergaan is. 
Het totale oppervlak aan aanwezige natuur in Molenlan-
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Afbeelding 3.06. Natuurbeheerty-

penkaart Molenlanden. 

Afbeelding 3.07. Aandeel natuurty-

pen Molenlanden.

den heb ik berekend door alle natuurbeheertypen die de 
gemeente rijk is bij elkaar te tellen (Provincie Zuid-Holland, 
Natuurbeheerplan 2022). De ongeveer 775 hectare aan 
aanwezige natuur valt in het niet op de totale gemeentelijke 
oppervlakte van meer dan 19.000 hectare, ongeveer 4% 
(zie ook het schijfdiagram van afbeelding 3.07 op de pagina 
hiernaast). De meest voorkomende natuurbeheertypen zijn 
veenmoeras en weidevogelgrasland, waarvan het meren-
deel bij Kinderdijk respectievelijk de Donkse Laagten ligt. 
In afbeelding 3.07 zijn de diverse natuurbeheertypen die 
voorkomen in de gemeente Molenlanden uitgesplitst.

Het loont de moeite om een beeld te krijgen van het 
opgaand groen in de polder in de 20e eeuw. De gehecht-
heid aan het  weidevogelgrasland is groot, maar een kijkje 
in de historie laat zien dat het landschap hier niet altijd 
zo open oogde als nu het geval is. Daartoe analyseren we 
het opgaand groen in een centraal deel van Molenlanden, 
het gebied rondom Molenaarsgraaf (zie het witte kader in 
afbeelding 3.08 op de volgende pagina voor de plaatsaan-
duiding).

De analysetekeningen van het opgaand groen op de 
pagina’s die volgen (afbeeldingen 3.09 tot en met 3.11) zijn 
gebaseerd op de historische kaarten van 1900, 1950 en 
1980. Deze laten overtuigend zien dat het ‘groene beeld’ 
rondom Molenaarsgraaf ingrijpend veranderd is in de relatief 
korte periode van amper anderhalve eeuw. De lange, lijnvor-
mige beplantingselementen, knotwilgenrijen met her en der 
elzensingels, die zich aanvankelijk uitstrekten tot ver in de 
ommelanden, tot aan de veldkavels, werden tussen 1900 en 
1950 ingekort om nog maar de huiskavel te flankeren. Veel 
bomenrijen verdwenen zelfs compleet, een trend die zich 
tot ver in de jaren ‘80 doorzette. Tegenwoordig bevindt het 
meeste opgaande groen zich, behalve in particuliere tuinen, 
langs bebouwingslinten, waterlopen en doorgaande wegen 
die haaks op de langwerpige strokenverkaveling staan, zoals 
de afbeeldingen 3.12 en 3.13 laten zien. Met het verdwijnen 
van de talrijke bomenrijen langs de kavels is een compleet 
ander landschapsbeeld ontstaan. In de volgende paragraaf 
gaan we daar verder op in.
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Afbeelding 3.10. Opgaand groen 

Molenaarsgraaf 1950.

Afbeelding 3.11. Opgaand groen 

Molenaarsgraaf 1980.

Afbeelding 3.12. Opgaand groen 

Molenaarsgraaf anno nu.

Afbeelding 3.13. Bomenkaart 

gemeente Molenlanden.

Afbeelding 3.09. Opgaand groen 

Molenaarsgraaf 1900.

Afbeelding 3.08. Plaatsaanduiding 

Molenaarsgraaf.
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Afbeelding 3.14  Ruimte-massa-

kaart.

Afbeelding 3.15. Polder ten noorden 

van Brandwijk. 

Afbeelding 3.16. Polder ten zuiden 

van Brandwijk.

3.4 Ruimtevorm en landschapsstructuur

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er zich de af-
gelopen honderd jaar een ware kaalslag aan opgaand groen 
heeft plaatsgevonden in de Alblasserwaard. In 3.4.1 gaan 
we die ontstane ruimtes nader onderzoeken om vervolgens 
ook de andere aanwezige landschapsstructuren onder de 
lope te nemen in 3.4.2.

3.4.1 Ruimtevorm

In paragraaf 3.3 hebben we gezien dat het meeste opgaand 
groen in het plangebied zich langs hoofdwaterwegen, be-
bouwing en hoofdwegen bevindt. Aangezien de bebouwings-
structuur min of meer samenvalt met het groen, nemen we 
de bomenkaart (afbeelding 3.13) als basis om een massa-
-ruimtekaart tot stand te brengen. Deze is weergegeven in 
afbeelding 3.14 hiernaast. 
Wat opvalt zijn de smalle, open ruimtes tussen lintbebouwing 
van soms wel 15 kilometer lang die zich in de hart van de 
gemeente Molenlanden bevinden. Naar de Drechtsteden in 
het zuiden toe, waar ook de bebouwing intensiever wordt, 
gaat dit gepaard met een afname in lengte (maar nog altijd 
enkele kilometers). Schuift men op naar het oosten, naar 
de buurgemeente Vijfheerenlanden, dan draaien de ruimtes 
met de verkaveling (en bebouwing) mee en worden ze 
kleiner en diffuser, ook omdat men hier meer opgaand groen 
aantreft dan in Molenlanden.
Toen ik in februari van dit jaar de Alblasserwaard voor het 
eerst bezocht, was zoveel ruimte om mij heen een nieuwe 
gewaarwording. Voor mij als zuiderling, opgegroeid op de 
Limburgse zandgronden met veel bossen en bomen om 
mij heen, voelde mijn huidige woonplaats, de Ooijpolder 
bij Nijmegen, al als één grote open vlakte (gelukkig was er 
de stuwwal om mij op te oriënteren). Maar aanbeland in 
Molenlanden voelde ik me werkelijk ontheemd en zonder 
gevoel voor richting: zoveel openheid had ik nog nooit gezien.  
Om deze sfeer te verbeelden heb ik hiernaast als afbeelding 
3.15 en 3.16 twee karakteristieke foto’s opgenomen die 
ik destijds maakte (en die ook laten zien dat ik naarstig op 
zoek was naar een plukje groen).

Bron: ArcGIS, bewerking Linda Heijmans

© Linda Heijmans

© Linda Heijmans
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Veenbodem in bovenlaag

Veenbodem met dunne kleilaag

Veenbodem met dikke kleilaag

Kleibodem

Aaneengesloten opgaand groen

Bebouwingskernen

Bebouwingslinten

Afbeelding 3.17. Landschapsstruc-

tuurkaart Alblasserwaard.

3.4.2 Landschapsstructuur

De landschapsstructuurkaart in afbeelding 3.17 laat zien 
dat er maar zeer weinig aaneengesloten opgaand groen te 
vinden is in de Alblasserwaard. De bebouwingslinten lopen 
meestal in oost-westrichting, en dit vanaf de noordkant van 
het gebied tot aan de Drechtsteden in het zuiden. Deze 
worden door een lint van spoorwegen, waaronder de Betu-
welijn, afgesneden van het landelijk gebied, de overgang is 
vrij abrupt. In Molenlanden zelf lopen geen snelwegen, maar 
wel vormen twee N-wegen er een kruis.  
Van buiten naar binnen neemt de hoeveelheid klei die in de 
bodem zit, en daarmee de bodemvruchtbaarheid, af. In het 
hart van het gebied treft men veen aan in de bovenlaag. Op 
de landschapsstructuurkaart heb ik de belangrijkste rivieren, 
kanalen en boezemwateren weergegeven. Zoals gezegd is 
water is alomtegenwoordig in de Alblasserwaard. In para-
graaf 3.5 gaan we hier dieper op in, niet alleen op wat de 
huidige situatie is, maar ook welke bedreigingen en mogelijk 
oplossingen er zijn.

© Linda Heijmans
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3.5 Huidig en toekomstig watersysteem

In deze paragraaf staan we stil bij hoe al dat water in de 
Alblasserwaard eigenlijk afgevoerd wordt, wat de eventuele 
knelpunten zijn en welke verbeteringen men kan doorvoeren. 
Ik baseer me hierbij voornamelijk op het rapport Een nieuw 
begin voor een iconische polder: visie voor 2050 op het wa-
tersysteem in de Alblasserwaard (Waterschap Rivierenland, 
Strootman, INFRAM, HydroLogic, 2017).

3.5.1 Huidig watersysteem

Om in de Alblasserwaard droge voeten te houden, en 
veeteelt te kunnen bedrijven, moet het grondwaterpeil kunst-
matig laag gehouden worden. Het water wordt via boezem-
wateren afgevoerd naar het laagstgelegen punt, de boezems 
bij Kinderdijk, en uitgemalen in de Lek. Er zijn simpel gesteld 
twee bemalingsgebieden te onderscheiden in het landelijk 
deel van de polder, de Overwaard en de meer zuidwestelijk 
gelegen Nederwaard. Op afbeelding 3.18 op de volgende 
pagina is deze tweedeling vereenvoudigd weergegeven. Het 
water van de Overwaard maalt uit op de Hoge boezem van 
de Overwaard, dat van de Nederwaard op de Hoge boezem 
van de Nederwaard, beide bij Kinderdijk. 
In het huidige systeem moet het water uit de Overwaard 
over grote afstanden, soms enkele tientallen kilometers,  
weggepompt worden naar het uitwateringspunt bij Kinder-
dijk. Ook zal door de toename van piekbuien in de toekomst 
en door de hogere rivierstanden het uitmalen alleen maar 
lastiger worden. Waterschap Rivierenland & Strootman 
(2017, p. 6) schatten dat er door klimaatverandering (zie 
ook 2.1 voor deze problematiek) circa 15% meer water in 
de Alblasserwaard zal komen en dat de belasting op de 
boezems navenant stijgt. Tel daarbij op de almaar voort-
gaande bodemdaling in het gebied en de boezemkades 
die niet allemaal meer voldoen qua hoogte en stabiliteit 
en de noodzaak om het watersysteem van de Alblasser-
waard anders in te richten dient zich aan: ‘Op basis van de 
klimaatopgave, de wateropgaven (ook watertekort) en de 
significante opgave bij de kades is te concluderen dat één 
uitmaalpunt (bij Kinderdijk) onvoldoende is om het water-
systeem tot 2050 robuust te laten functioneren. Omdat 
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de huidige ruimtelijke inrichting uitgangspunt is voor het 
toekomstbeeld is het streven dan ook om meerdere uitmaal- 
en inlaatpunten te realiseren om de hoeveelheid te bemalen 
water per gemaal te verkleinen’ (Waterschap Rivierenland & 
Strootman, 2017, p. 19).

3.5.2 Toekomstig watersysteem

Het toekomstbeeld dat de auteurs schetsen voor het 
watersysteem van de Alblasserwaard in 2050 is allereerst 
gebaseerd op een andere indeling van de Overwaard en de 
Nederwaard. Het noordwestelijk uitsteeksel van de Over-
waard wordt nu bij de Nederwaard getrokken en de grens 
tussen de bemalingsgebieden komt in noord-zuidrichting 
te liggen. Afbeelding 3.19 toont deze nieuwe voorgestelde 
indeling. Door extra gemalen te plaatsen aan de noord- en 
zuidzijde, bij respectievelijk Groot-Ammers en Hardinxveld-
-Giessendam, verhoogt men de uitmaalcapaciteit van de 
Overwaard aanzienlijk en hoeft het water ook niet meer 
over grote afstanden verplaatst te worden. Ook komt er 
een flexibele afsluiting bij het Achterwaterschap te liggen, 
de dubbele pijl van afbeelding 3.19, waardoor overloop 
tussen de bemalingsgebieden mogelijk wordt gemaakt. De 
Nederwaard en de Overwaard krijgen met deze ingrepen een 
robuuster en beter beheersbaar watersysteem, met gemalen 
die tevens functioneren als inlaatpunten. 
Inmiddels is het Waterschap Rivierenland begonnen met de 
werkzaamheden om een nieuw gemaal te realiseren bij Har-
dinxveld-Giessendam (Koster, P. ‘De kogel is door de kerk: 
nieuw gemaal komt toch bij Hardinxveld’, Algemeen Dagblad, 
1 december 2020).
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Afbeelding 3.18. Watersysteem 2020.

De huidige bemalingsgebieden van de Alblasserwaard, de Overwaard en 

de Nederwaard malen uit op hetzelfde punt bij Kinderdijk. Water uit de 

Overwaard moet over grote afstand hier naartoe getransporteerd worden. 

De boezems zullen naar verwachting het extra water dat uitgepompt dient te 

worden niet aankunnen in de toekomst niet aankunnen. De bodemdaling die 

in het gebied gaande is, verergert dit nog eens.
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Nederwaard

Overwaard

Kinderdijk

© Linda Heijmans
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Afbeelding 3.19. Watersysteem 2050.

Door extra gemalen te realiseren aan de noord- en zuidzijde wordt de 

uitmaalcapaciteit van met name de Overwaard vergroot. Het water tussen 

de bemalingsgebieden is uit te wisselen via een flexibele afsluiting bij het 

Achterwaterschap. De nieuwe uitlaatpunten bij Groot-Ammers aan de Lek en 

Hardinxveld-Giessendam aan de Merwede doen tevens dienst als inlaten in 

tijden van watertekort.
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Nederwaard

Achterwaterschap

Groot-Ammers

Kinderdijk

Hardinxveld-Giessendam

Overwaard
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Nu we weten hoe het gebied dat centraal staat in de ontwerpopgave Molenlanden er ruimte-
lijk uitziet en we ons verdiept hebben in de problematiek, bekijken we in dit hoofdstuk andere  
gebieden die als aanknopingspunt kunnen dienen voor een ontwerprichting. Het betreft 
voormalig landbouw- en veenweidegebied De Onlanden, slibwinning in de Eems-Dollard, een 
gebied dat ook geteisterd wordt door bodemdaling, en het inlaten van water in het Friese 
dorpje Holwerd. 

4. Referentiegebieden

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-onlanden/projecten/klimaatbuffer-de-onlanden
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Bron: QGIS

Bron: QGIS

Afbeelding 4.02 Luchtfoto de 

Onlanden.

Afbeelding 4.01. Topografische 

kaart De Onlanden.

Afbeelding 4.03. AHN hoogtekaart 

van de Onlanden. 

4.1 Natuur- en waterbergingsgebied de Onlanden

Van 2008 tot 2013 vond er in de kop van Drenthe een 
grootschalig herinrichtingsproject plaats. Om de stad Gro-
ningen, net ten noordoosten ervan gelegen (zie afbeelding 
4.01), te beschermen tegen hoogwater dat in deze laagge-
legen beekdalvlakte uitstroomt vanaf het Drents plateau, 
vond een transformatie plaats van extensieve landbouw 
naar natuur- en waterbergingsgebied. Tot de herinrichting 
aan het begin van deze eeuw was De Onlanden een veen-
weidegebied, gekenmerkt door veelal kleinschalige, natte 
graslanden. Het laagveengebied viel onder de Ecologische 
Hoofdstructuur EHS, maar grote stukken van het gebied 
waren nog bij boeren in eigendom. Het gebruik van het land 
door de boeren en natuurbeheerders was extensief. Door 
ontwatering met behulp van gemalen oxideerde het veen en 
was ook hier sprake van bodemdaling.
Door het aanleggen van kades om de Onlanden op natuur-
lijke hoogtes in het landschap, veelal bestaande wegen die 
minder te lijden hebben gehad van de bodemdaling, en het 
verhogen van het waterpeil, is een robuuste ecologische 
moeraszone van zo’n 2500 hectare ontstaan. Door de meer 
natuurlijke, fluctuerende waterstand wordt het Onlandenge-
bied nu veel natter in herfst en winter en langzaam droger 
in de lente en zomer. Het gebied is ingrijpend van karakter 
veranderd. Er is veel meer open water (zie ook bijvoorbeeld 
afbeelding 4.02 hiernaast) ook zijn de veenweiden voor 
een groot deel zo nat geworden dat de historische term 
‘Onlanden’ weer zeer toepasselijk is geworden. 
Een aantal ontwerpprincipes van de Onlanden is zonder 
meer toepasbaar op de ontwerpopgave voor Molenlanden. 
Het voormalig veenweidegebied is bedijkt met kades en men 
heeft er het peil opgezet. In de zo ontstane natte moeras-
zone is niet alleen de bodemdaling een halt toegeroepen, 
maar ook is er prachtige verblijfsnatuur ontstaan, een zeer 
succesvolle ‘achtertuin’ voor inwoners van de stad Gronin-
gen.
De kades die aangebracht zijn bij de Onlanden volgen de 
oorspronkelijke kavelstructuur en min of meer de natuurlijke 
hoogtes in het landschap. Op de AHN hoogtekaart en de 
luchtfoto (afbeeldingen 4.02 en 4.03 hiernaast) is de bedij-
king goed te zien. 

REFERENTIEGEBIEDEN
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Afbeelding 4.04. Uitsnede topografi-

sche kaart de Onlanden. Kade volgt 

kavelstructuur.

Afbeelding 4.05. Uitsnede topografi-

sche kaart de Onlanden. Bebouwing 

en provinciale weg buitendijks.

Afbeelding 4.06. Luchtfoto dubbele 

dijk Eems-Dollard.

Afbeelding 4.07. Pilot dubbele dijk 

Eems-Dollard.

De schaarse woningen, meestal boerderijen, in het gebied 
liggen buitendijks. Ook doorkruist een bedijkte provinciale 
weg, de N372, de Onlanden. De kaartuitsnedes die zijn 
opgenomen als afbeelding 4.04 en 4.05 illustreren dit.
Voor de ontwerpopgave Molenlanden is het zinvol om een 
soortgelijk systeem van (al dan niet al aanwezige) kades in 
combinatie met het opzetten van het waterpeil in overweging 
te nemen.

4.2 Dubbele dijk Eems-Dollard

Op dit moment vinden aan de monding van de Eemsdel-
ta in noordoost Groningen werkzaamheden plaats als 

Bron: QGIS https://eemsdollard2050.nl/project/dubbele-dijk/

https://eemsdollard2050.nl/project/dubbele-dijk/Bron: QGIS

onderdeel van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl (zie 
afbeelding 4.06 voor het werk in uitvoering). In plaats van 
dijken alsmaar op te hogen wordt in een soort ring achter 
de hoge zeedijk een tweede, lagere binnendijk aangelegd en 
het zoute water binnengelaten door een opening in de dijk. 
Afbeelding 4.07 is een reconstructie van het eindbeeld. Net 
als in Molenlanden hebben de Groningers hier te maken met 
veenoxidatie en bodemdaling, in een zeekleilandschap dat 
ver onder zeeniveau gelegen is. Wanneer die klei inklinkt en 
verdroogt, komen er scheuren en gaten in waardoor zuurstof 
in aanraking komt met het veen eronder met bodemdaling 
en stikstofuitstoot tot gevolg. 
Door een getijdenduiker in de dijk te plaatsen kan niet 
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Afbeelding 4.09. De Onlanden.

Afbeelding 4.08. De Onlanden.
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alleen het overtollige slib weg uit het estuarium. Het slib 
kan bezinken in het tussengebied en wordt nadrukkelijk als 
delfstof gezien. Het wordt, uiteraard na zuivering, uitgereden 
over de landbouwgronden als bodemverrijker of men laat 
het klei rijpen ter versterking van dijken. Ten derde, en dit 
is wellicht het meest interessant voor onze ontwerpopgave 
gezien de problematiek van bodemdaling door veenoxidatie 
die er speelt, gebruikt men het slib om de polder te laten 
meegroeien met de zeespiegel. (Bloemink, 2021).
De Alblasserwaard is natuurlijk geen Eemsdelta. De getij-
denwerking is hier een stuk minder (maar nog wel aanwezig, 
XXX, verschil tussen eb en vloed = XXX) waardoor er minder 
slib ingevangen kan worden en de aangroei van land langer 
kan duren. Op 12 april jl. had ik een gesprek met de project-
leider van EcoShape, dhr. Luca Sittoni. EcoShape heeft de 
kleirijperij in de Eems-Dollard tot stand gebracht. Hij noemt 
het binnenlaten van rivierwater en het invangen van slib 
in de Alblasserwaard de moeite van het proberen waard, 
een ‘initiatief van de toekomst’. Als men bovendien gebruik 
maakt van de natuurlijke dynamiek en waterstroming, is 
dat helpend om een duurzaam ecosysteem te maken. Een 
voordeel voor Molenlanden is volgens hem echter wel dat er 
nauwelijks zout water in de rivieren zit. 
Kortom, bovenstaande is een warm pleidooi om te denken 
zoals de pioniers uit Groningen: “We lopen steeds meer 
risico op veenoxidatie, nu nog geen ramp, maar als we niks 
doen, wel voor toekomstige generaties” (Bloemink, 2021).

4.3 Relevantie voor Molenlanden

De in de voorgaande paragrafen beschreven referentiege-
bieden van de Onlanden en de dubbele dijk van de Eems-
Dollard zijn op onderdelen inpasbaar in het ontwerp voor de 
gemeente Molenlanden. Beide referentiegebieden hebben 
te kampen met bodemdaling, voor beide is het onder water 
zetten, al dan niet met slibinvang, als oplossing gekozen om 
veenoxidatie tegen te gaan. Uiteraard spelen er daarnaast 
nog gebiedsspecifieke problemen, zoals de aanwezigheid 
van overtollig slib in de Eemsdelta en het bergen van water 
in de Onlanden om de stad Groningen voor overstromingen 
te behoeden. Maar het aanleggen van een dubbele dijk 
om een einde te maken aan het alsmaar ophogen van de 

zeedijk, het binnenlaten van vruchtbaar slib zodat het land 
kan mee groeien met de zeespiegel, het aanleggen van 
kades om binnendijks het waterpeil op te zetten zodat er  
prachtige moerasnatuur kan ontstaan, spreken zeer tot de 
verbeelding. Maar bovenal zijn het voorbeelden van welke 
kansen zo´n praktisch en dringend probleem als bodem-
daling met zich mee kan brengen. De afbeeldingen 4.08 en 
4.09 hieronder zijn daar voorbeelden van. Aan de dubbele 
dijk in de Eems-Dollard (2018-2022) wordt op dit moment 
de laatste hand gelegd, maar ook hier stond vorige lente 
opeens alles vol met echte kamille, een typische pioniers-
vegetatie waar de firma Cruydt-Hoeck (letterlijk) de vruchten 
van plukt (Bloemink, 2021).
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Afbeelding 4.10. Analysekaart maai-

veldhoogtes in het centrale deel van 

Molenlanden.

4.4 Toepassing op plangebied

Met de problematiek van bodemdaling in het centrale veen-
gebied van Molenlanden als uitgangspunt en de referentie-
gebieden van de Onlanden en Eems-Dollard in het achter-
hoofd, kunnen we nu met langzaam maar zeker toewerken 
naar een plan waar het onder water zetten van land fungeert 
als de spil ervan. 
De veenkern (schematisch weergegeven als de paarse 
ovaal in afbeelding 4.10) ligt in het hart van de Alblasser-
waard, bijna geheel en al in de Nederwaard. Uitgaande 
van een gescheiden watersysteem voor de Overwaard en 
de Nederwaard in 2050 en van twee nieuwe inlaatpunten 
bij Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam (zie ook 
paragraaf 3.5), ligt het voor de hand om dit deel van de 
gemeente Molenlanden te behoeden voor verdere bodemda-
ling door het te bedijken om er het waterpeil op te zetten à la 
Onlanden dan wel er het rivierwater (en slib) binnen te laten 
à la Eems-Dollard. 
Het water inlaten door middel van een duikerverbinding bij 
de Lek bij Groot-Ammers verdient dan om meerdere redenen 
de voorkeur boven de Hardinxveld-Giessendam. Allereerst 
stroomt het rivierwater onder vrij verval de veenkern binnen.  
Zouden we het water uit de Beneden Merwede bij Har-
dinxveld-Giessendam in laten stromen, dan zijn er tal van 
kunstgrepen nodig om een zo groot mogelijk deel van de 
veenkern ermee te bedekken. Het water zou onder vrij verval 
gelijk naar het westen toe afstromen (zie de maaiveldhoog-
tes aangegeven op de kaart van afbeelding 4.10).
Verder is het landelijk gebied aan de Lekdijk aanzienlijk 
dunner bevolkt dan aan de dichtbevolkte zuidrand van de 
Drechtsteden. Als laatste hoeft het water vanaf Groot-Am-
mers slechts een relatief korte afstand af te leggen om de 
veenkern te bereiken, een inlaat bij Hardinxveld-Giessendam 
zou er dubbel zo lang over doen. 
We komen in deze paragraaf dan ook tot de slotsom dat het 
binnenlaten van water (en het invangen van slib) het beste 
via de Lek bij Groot-Ammers kan plaatsvinden.

Afbeelding 4.10. Analysekaart maai-

veldhoogtes in het centrale deel van 

Molenlanden.
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Nu het plangebied van de ontwerpopgave voor Molenlanden voldoende verkend is, kunnen 
we een stip aan de horizon gaan plaatsen. Hoe wordt het nieuwe landschap van de Alblas-
serwaard vorm gegeven? Welke omslag dient er gemaakt te worden? Welke ideeën zitten 
erachter? Welke beelden horen daarbij?
Dit lonkend vooruitzicht wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens in drie delen gepresenteerd: 
in woord, in beeld en als conceptueel plan.

5. Toekomstperspectief

Hoge boezem van de Overwaard © Linda Heijmans
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Bron

Afbeelding 5.01. Waterbuffer Hooge 

Boezem bij Haastrecht.

Afbeelding 5.03. Toekomstbeeld 

Holwerd, Friesland

Afbeelding 5.02. De Blankaart, 

België.

5.1 In woord

In 2050 is de bodemdaling in de Alblasserwaard gestopt. 
Er komen geen grote hoeveelheden stikstof meer vrij uit 
het veen dat aan de bovengrond ligt. Dat veen kan namelijk 
niet meer oxideren: het is bedekt door een laagje water. Er 
is een groot nat en drassig gebied ontstaan, omdijkt door 
lage kades. Het waterpeil is er opgezet, ja zelfs, het wordt 
het gebied ingelaten bij hoogwater. De veenkern is verwor-
den tot waterkern en kan, indien wenselijk, ook dienen als 
overlaat van de Lek of extra boezemcapaciteit bieden aan 
de Overwaard. 
Binnendijks is op zeer grote schaal natuur ontstaan, een 
afwisseling van veenmoeras, elzenbroekbos en open water-
partijen om in te recreëren. 
Boerenbedrijven maken een transformatie door. In het water-
rijke gebied staan boeren op die zich opstellen als uitbater 
van horeca, als natuurbeheerder of -maker in dienst van 
Staatsbosbeheer. De landbouwbedrijven om de veenkern 
heen een transitie door andere vormen van landbouw dan 
intensieve melkveehouderij. Op de vruchtbare kleigronden 
aan de randen zie je landbouwgewassen of vee samengaan 
met fruit- of notenboomgaarden. Op de klei-op-veenbo-
dems zijn kleinschaligheid en korte ketens eerder regel dan 
uitzondering. Het zijn de producenten voor de Drechtste-
delingen, die bepalen hoe zij hun voedsel geproduceerd 
willen hebben, bijvoorbeeld melk van koeien die drie tot zes 
maanden buiten hebben gelopen. 
Het boerenland is aantrekkelijk gemaakt voor mens en 
dier. De biodiversiteit die verdween met het verdwijnen van 
bomenrijen langs de lange kavels is terug van weg geweest: 
langs struweelhagen of knotbomenrijen op percelen, 
waarvoor landbouwers een financiële compensatie ontvan-
gen, begeven de stadsmensen zich over boerenlandpaden. 

5.2 In beeld

Op de volgende pagina’s volgen een aantal beelden die 
horen bij het toekomstbeeld voor Molenlanden in 2050, 
zoals geschetst in voorgaande paragraaf. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
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Afbeelding 5.07. Knotwilgenpad.Afbeelding 5.04. Nieuwe dijk Noord-

waard, Biesbosch.

Afbeelding 5.05. Moerasveen 

Koornmolengat, Tweemanspolder bij 

Rotterdam.

Afbeelding 5.06. Lettelberterpetten, 

de Onlanden.

Afbeelding 5.09. Boerenlandpad.

Afbeelding 5.08. Hoogstamboom-

gaard met vee.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
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5.3 Als model

Er ontstaat zo een beeld van een polder met twee gezichten. 
Enerzijds is er de Overwaard waar kleibodems de overhand 
hebben en die zal fungeren als een soort van westelijke 
uitloper van de Betuwe, een landbouwpolder met meer 
opgaand groen dan nu. 
Aan de andere kant hebben we de Nederwaard met zijn 
veenkern waar het water niet langer gevreesd, maar juist 
omarmd zal worden om bodemdaling en stikstofuitstoot te 
stoppen.
In het volgende hoofdstuk zal dit conceptmatige plan verder 
uitgewerkt worden.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

© Linda Heijmans

Afbeelding 5.10. Concept.
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Nu we in voorgaande hoofdstukken de kaders bepaald hebben voor de ontwerpopgave, gaan 
we hier zien hoe deze uitwerken op grote schaal, voor de Alblasserwaard en meer specifiek 
voor Molenlanden. Het masterplan zal in woord en beeld voorafgegaan worden door een 
toelichting om het hoofdstuk te laten einden met een korte schets van hoe alle ingrepen 
gefaseerd doorgevoerd zouden kunnen worden.

6. Planuitwerking

Brandwijk © Linda Heijmans
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houden in de veenkern. Door in het natte seizoen (gefilterd) 
rivierwater binnen te laten wordt de stikstofuitstoot niet 
alleen een halt toegeroepen, op termijn houdt het veen 
zelfs CO2 vast. Inlaat van gebiedsvreemd water brengt zowel 
sedimenten als voedselrijk water naar binnen. In het zuidelijk 
veenmoeras wordt het waterpeil jaarrond verhoogd tot boven 
maaiveld. 
Het land in deze veenlanden kan nu langzaam gaan aan-
groeien. Eenmaal gestart blijft dit veen omhoog groeien, 
zelfs sneller dan de zeespiegel nu stijgt (ARK Natuurontwik-
keling, 2021). 

6.2 Masterplan

Op de volgende pagina’s is voorgaande beschrijving 
verbeeld in een masterplan (afbeelding 6.01). De titel ‘Mo-
lenlanden, land van de rijzende zomp’ is hopelijk al afdoende 
verduidelijkt in paragraaf 6.1. 

6.3 Plantoelichting in beeld

In de laatste paragraaf volsta ik met het geven van beelden 
die het masterplan met de legenda-eenheden verder moeten 
verduidelijken.

6.1 Plantoelichting in woord

Een polder met twee gezichten, dat is hoe ik het masterplan 
van Molenlanden kort zou typeren. Deze tweedeling is deels 
ingegeven op basis van de indeling in twee watersyste-
men, een oostelijke Overwaard en westelijke Nederwaard, 
voorzien voor 2050. Deels ook komt wordt dit schisma vrij 
natuurlijk veroorzaakt door een verschil in de ondergrond, 
het type bodem. De veenkern ligt daarbij vrijwel geheel in de 
Nederwaard, terwijl in de Overwaard de klei aan de boven-
grond zit.
Om de veenkern heen vindt een omslag plaats in de 
landbouw. Op de vruchtbaarste kleibodems vindt een 
omslag plaats naar agroforestry, landbouwgewassen
of dieren gecombineerd met fruit- of notenbomen Op de 
veenbodems met de dikste kleilaag worden landbouwgewas-
sen afgewisseld in stroken. Dit zorgt van een toename van 
de biodiversiteit en een afname in het gebruik van pesti-
ciden en meststoffen. De smalle kavels van het veenwei-
delandschap lenen zich bijzonder goed voor strokenteelt. 
Langs percelen waar veeteelt de norm blijft worden heggen, 
struweelhagen, knotbomen, elzensingels, bloemrijke sloot-
randen, plas-drasoevers aangelegd. Gebiedsvreemd zijn 
deze landschapselementen niet, een eeuw geleden kwamen 
ze nog veelvuldig voor in de Alblasserwaard (zie paragraaf 
3.3). Boeren worden financieel gecompenseerd voor het 
beschikbaar stellen van hun land. Landbouw, natuur en 
recreatie gaan hier moeiteloos samen, het is landbouw om 
prettig in te verblijven.
In de zuidwesthoek tussen Papendrecht, Oud-Alblas en 
Wijngaarden wordt het al bestaande en zeer druk bezochte 
Alblasserbos uit 1983 uitgebreid met nieuwe percelen
ten behoeve van recreatie en houtproductie.
Maar de kern van mijn plan is gezien de urgentie van de 
situatie van bodemdaling waarin Molenlanden zich bevindt,  
letterlijk de veenkern. Deze is in mijn masterplan opgedeeld 
in een noordelijk deel (met een inlaat bij Groot-Ammers) en 
een zuidelijk deel. In het noordelijke deel worden in een ring 
achter de hoge rivierdijk lagere binnendijkjes aangelegd. 
Het waterpeil erbinnen is hoger dan buiten deze kades. 
De kades dienen niet alleen om de buitendijks gelegen 
woningen te beschermen, maar ook om het water vast te 

PLANUITWERKING
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Afbeelding 6.02. Veenmoeras 

noordelijk deel.

Afbeelding 6.03. Veenmoeras 

zuidelijk deel.

Afbeelding 6.04. Productie- en 

recreatiebos.

Afbeelding 6.07. Lijnvormige 

landschapselementen.

Afbeelding 6.06. Strokenteelt 

gewassen.

Afbeelding 6.05. Agroforestry.
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In dit hoofdstuk en de hoofdstukken die volgen wordt ingezoomd op een kleiner gebied, dat 
verder uitgediept en uitgewerkt zal worden. Hier kiezen we het deelgebied en lichten het 
kort toe. In de rest van hoofdstuk 7 staan we stil bij mogelijk bruikbare opvallendheden voor 
de verdere planuitwerking, zoals de landaangroei door water, hoogtes in het landschap en 
waterpeilen, en hoe bebouwing zich in het verleden heeft uitgebreid tot een lint.

7. Deelgebied onder de loep

Donkse Laagten © Linda Heijmans
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Afbeelding 7.01. Plaatsaanduiding 

deelgebied.

7.1 Toelichting keuze

Het gebied dat het meest in het oog springt in het master-
plan dat gepresenteerd is in hoofdstuk 6 is het veenmoeras 
dat de kern van Molenlanden bedekt. De problematiek van 
bodemdaling en stikstofuitstoot door veenoxidatie speelt 
hier dan ook met name.
In de toelichting op het masterplan (6.1) is al uiteengezet dat 
door het veen onder water te zetten niet alleen de bodem-
daling stopt, maar dat het zelfs kan aangroeien. Uiteraard 
is dit een langdurig proces (zie ook paragraaf 7.2 hierna), 
dat mogelijk bespoedigd kan worden door slib in te vangen. 
Het mag dan ook geen verbazing wekken dat ik hier wil 
focussen op het noordelijk deel van het veenmoeras waarbij 
het dorp Brandwijk centraal staat. Het wordt in het noorden 
begrensd door de Lek en Groot-Ammers, in het zuiden door 
het bebouwingslint van Bleskensgraaf. Afbeelding 7.01 is 
een uitsnede van het masterplan van het deelgebied. De 
topografische kaart van het deelgebied is opgenomen als 
bijlage 4 in de bijlagensectie. Een bijrol is weggelegd voor de 
Donk en de Donkse Laagten die ook deel uitmaken van dit 
plangebied op kleinere schaal.

Afbeelding 7.02. Topografische 

kaart van de Biesbosch voor de 

Elisabethsvloed. Overgenomen 

van  Wikipedia, Grote Waard, z.d. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/

Grote_Waard)

7.2 Landaangroei door water

Door water in het gebied toe te laten wordt niet alleen de 
veenoxidatie onmiddellijk een halt toegeroepen. Zoals we 
al eerder zagen bij de beschrijving van het referentiegebied 
van de Eems-Dollard (zie hoofdstuk 4), kan door gebruik te 
maken van natuurlijke dynamiek slib ingevangen worden. De 
hoeveelheid rivierslib die uit de Lek bij Groot Ammers het 
gebied inkomt is vele malen lager dan het estuarium van de 
Eems-Dollard en ook kunnen we hier minder profiteren van 
de getijwerking. Een ongewild voorbeeld dicht bij huis laat 
echter zien dat het de moeite van het proberen waard is om 
rivierwater in te laten.
Zo’n 600 jaar geleden voltrokken zich een reeks dijkdoor-
braken en overstromingen in de polders pal ten zuiden van 
de Alblasserwaard (zie ook de kaart hieronder, afbeelding 
7.02). Ze staan bekend als de Sint Elisabethsvloed (1421). 
De slechte kwaliteit van de dijken en de hoge rivierwater-
stand door langdurige regenval waren er waarschijnlijk debet 
aan dat het gebied dat nu bekend staat als de Biesbosch 
onder water kwam te staan. Hoe desastreus ook, uit een 
recente publicatie van Deltares & Universiteit Utrecht (2013) 
is gebleken dat de Biesbosch tot eind 17e eeuw dienst heeft 
gedaan als sedimentatiegebied van de Rijn en dat in pakweg 
250 jaar tijd tot 4 meter slib is afgezet in het gebied (zie 
afbeelding 7.03). Ook op de hoogtekaart (afbeelding 7.04) 
is te zien dat de Biesbosch hoger is komen te liggen dan de 
Alblasserwaard. 
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Afbeelding 7.03. Dikte sediments-

dek Biesbosch na Elisabethsvloed. 

Overgenomen uit Wat wil de rivier 

zelf eigenlijk? (p.20) door Deltares 

& Universiteit Utrecht, 2013 

(http://publications.deltares.

nl/1207829_000b.pdf)

Afbeelding 7.04. AHN hoogtekaart 

van de Biesbosch.

Maar zelfs als we de landaanwinning door rivierslib in de Al-
blasserwaard buiten beschouwing laten, loont het de moeite 
om de kern van het veengebied te vernatten. Dat gebeurt 
namelijk al sinds 1983 in Natura 2000-gebied de Donkse 
Laagten, dat deel uitmaakt van de gemeente Molenlanden. 
Staatbosbeheer verhoogde er het waterpeil er stelselma-
tig met als gevolg dat het een favoriete plek is geworden 
voor weidevogels (en vogelaars) met blauwgraslanden aan 
de randen. In een tijdsbestek van amper 40 jaar is het 
hoogteverschil, dat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de 
almaar voortschrijdende bodemdaling door veenoxidatie in 
de omringende polders, goed te zien (afbeelding 7.05). De 
vraag dringt zich op of de naam Donkse Laagten nog wel zo 
toepasselijk en en we niet beter kunnen spreken van Donkse 
Hoogten.
Uit deze nabijgelegen voorbeelden kunnen we voorzichtig 
concluderen dat het onder water zetten van veen wel eens 
zeer gunstig zou kunnen uitpakken voor de Alblasserwaard.

7.3 Hoogtes en waterpeilen 

De hoogtekaart van afbeelding 7.05 roept allerlei vragen op 
over de verschillende hoogtes en dieptes van de polders in 
het deelgebied. 
Zoals ook te zien is op de geomorfologische kaart (bijlage 
3) liggen er in het gebied tal van stroomruggen, voormalige 
veenstromen opgevuld met zandige afzettingen. Meer aan 

Afbeelding 7.05. AHN hoogtekaart 

Donkse Hoogten en omgeving.
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de randen waar de zee ooit het gebied binnendrong, konden 
inversieruggen ontstaan, voormalige geulen die verzandden 
en hoger kwamen te liggen dan de omringende klei-op-veen-
gronden die door bemaling  veel meer inklonken. Deze verho-
gingen in het landschap zijn op de hoogtekaart terug te zien 
als bruine slierten in een lichtbruine of blauwe ‘zee’. 
Tussen de polders zelf zijn er grote verschillen waar te 
nemen in peilem. De analysekaart hiernaast is deels geba-
seerd op de Bosatlas van de Alblasserwaard (Waterschap 
Rivierenland, 2017, p. 3), deels op waterstaatskaarten van 
het gebied en deels op de AHN hoogtekaart, de laatste twee 
respectievelijk opgenomen als bijlagen 5 en 6. De kleuren 
van de analysekaart hiernaast corresponderen grofweg met 
de maaiveldhoogtes, hoe blauwer, hoe lager. Te zien valt dat 
het waterpeil in de meest westelijke polders het laagst is. 
Dit zijn tevens de laagstgelegen polders (zie bijvoorbeeld de 
globale maaiveldhoogtes weergegeven in afbeelding 4.10), 
zodat het waterpeil door de bank genomen voor alle polders 
op zo’n 60 cm onder maaiveld ligt. Van polder Langenbroek, 
waar de Donkse Laagten in liggen, is geen peil weergegeven 
in de Bosatlas van de Alblasserwaard, maar in het besluit tot 
aanwijzing van de Donkse Laagten als Natura 2000-gebied 
staat vermeld dat de omringende polders ‘een waterpeil 
hebben dat ongeveer een halve meter lager ligt dan in 
Langenbroek’ (Programmadirectie Natura 2000, 2019, p. 
6). Daaruit kunnen we concluderen dat het waterpeil in de 
Donkse Laagten is opgezet tot 10 cm onder maaiveld.
Overigens valt ook uit deze analysekaart af te lezen dat de 
totale oppervlakte van het veenmoeras uit het masterplan 
meer dan 4000 hectare beslaat, zo’n 20 procent van de 
gemeente Molenlanden. Ter vergelijking, natuurgebied de 
Onlanden is 2500 hectare groot, dat van de Weerribben 
3500. 

Afbeelding 7.06. Analysekaart 

polders rondom Bleskensgraaf met 

hoogtes (in kleur) en peilen.
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Afbeelding 7.09. Schematische 

voorstelling bebouwing Brandwijk 

anno nu.

Afbeelding 7.08. Schematische 

voorstelling bebouwing Brandwijk 

omstreeks 1960.

Afbeelding 7.07. Schematische 

voorstelling bebouwing Brandwijk 

omstreeks 1900.

7.4 Historische ontwikkeling Brandwijk

Zoals we zagen, ligt Brandwijk als een soort schiereiland in 
de veenlanden van het masterplan. In de toekomst wordt 
dit dorp het brandpunt van het noordelijk veenmoeras, een 
zeer gewilde en aantrekkelijke locatie om te wonen en van 
waaruit men de Alblasser veenlanden kan verkennen. 
Om een beeld te krijgen van hoe Brandwijk zal komen te 
liggen in de veenlanden, helpt het om te kijken naar de 
ontstaansgeschiedenis van dit dorp. Het bebouwingslint van 
Brandwijk is ontstaan rondom de kerk met enkele verspreid 
staande boerderijen (zie afbeelding 7.07). Halverwege de 
20e eeuw zien we clusters van boerderijen verschijnen 
rondom de oorspronkelijke boerderijen. Er wordt niet verder 
gebouwd dan de dichtst bij het dorp gelegen wetering, de 
Voorwetering. Dit is weergegeven in afbeelding 7.08.
Na 1960 wordt het lint vervolmaakt. De bebouwing wordt 
niet alleen in horizontale richting verdicht, maar ook buiten 
de Voorwetering zien we nu stallen verrijzen, die een maatje 
groter zijn dan de oorspronkelijke boerderijen. Afbeelding 
7.09 illustreert dit. De historische kaarten van Brandwijk 
waarop deze analysekaartjes gebaseerd zijn, zijn opgeno-
men als bijlagen 7 en 8.
Opmerkelijk genoeg heeft de meeste uitbreiding plaatsge-
vonden aan de noordkant van Brandwijk. Maar misschien is 
dit weer ook niet zo uitzonderlijk, als men bedenkt dat er een 
dijkje dwars door het dorp loopt, de Brandwijksedijk, en de 
afwatering  via de Voor- en Achterwetering plaatsvindt.   
Kortom, het bebouwinglint van Brandwijk is ontstaan door 
een geleidelijke verdichting en verdikking in noordelijke 
richting.

DEELGEBIED ONDER DE LOEP
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Hiernaast heb ik de polder ten zuiden van Brandwijk gefotografeerd vanaf de Brandwijkse-
dijk. In dit hoofdstuk zal een heel ander toekomstperspectief voor de veenlanden geschetst 
worden, waarbij de focus op Brandwijk ligt. Hoe moeten we ons deze polders in 2050 voor-
stellen? Welke beelden en ontwerpprincipes horen daarbij?  

8. Toekomstig deelgebied

Brandwijksedijk © Linda Heijmans
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8.1  Toekomstperspectief in woord en beeld

Het deelgebied zoals beschreven en toegelicht in het voor-
gaande hoofdstuk komt voor een groot deel onder water 
te staan. De hele essentie van het masterplan berustte 
namelijk op het stopzetten van veenoxidatie en bodemdaling 
door het onder water zetten van de veenkern van Molenlan-
den. Een duiker in de Lekdijk moet er bij hoge waterstanden 
voor zorgen dat overtollig rivierwater (met slib) zijn weg vindt 
naar de bedijkte binnenring van de Alblasser Veenlanden 
rondom Brandwijk. De sfeerimpressie hiernaast (afbeelding 
8.01) geeft weer hoe dat er ongeveer uit zou kunnen zien.
Het deelgebied is echter geen pannenkoek. Zoals we zagen 
in paragraaf 7.3 zijn er hoogteverschillen aanwezig in het 
landschap. Behalve de Donk en de stroomruggen zijn dit bij-
voorbeeld ook de bestaande wegen die minder verzakt zijn 
dan de omliggende weilanden. Kleine hoogteverschillen en 
overgangen van diep water naar in de zomer droogvallende, 
maar nog altijd drassige, plekken zorgen voor veel verschil-
lende vegetatietypen. Dit zorgt voor een prettige afwisselend 
beeld van open water, rietlanden, wilgenstruweel en elzen-
broekbossen, die nog eens versterkt wordt door de wisseling 
van de seizoen. Het zomerbeeld is anders dan in de winter. 
Afbeelding 8.02 is een verbeelding van deze beoogde 
variatie aan vegetatie. Deze impressie laat tevens door-
schemeren dat er in de Alblasser Veenlanden ringvormige 
eilanden komen te liggen waar binnenin zonne-energie wordt 
opgewekt (te zien op de plankaart van paragraaf 9.1.1).
Het Braanker schiereiland is verworden tot centrum van de 
Alblasser Veenlanden. Het is het vertrekpunt van tal van 
kano- en wandelroutes, de laatste over de hoger gelegen 
stroomruggen en voorzien van vlonder- of knuppelpaden. 
Men loopt er om zo te zeggen van Brandwijk naar de Donk 
of Bleskengraaf over water. Het recreatieve aspect van de 
Alblasser Veenlanden heb in verbeeld in afbeelding 8.03.
Tot slot een woord over wonen op het schiereiland van 
Brandwijk. Wooneilanden steken er als kribben het water in. 
Je waant je er eerder in een badplaats dan in een veenwei-
delandschap (zie afbeelding 8.04). Het zijn groene oases 
die uitzien op het water, soms slechts verbonden met het 
vasteland van Brandwijk door een hoger gelegen weggetje. 

Afbeelding 8.01. Impressie inlaat bij  

Groot-Ammers.
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Afbeelding 8.02. Impressie Alblasser Veenlanden.
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Afbeelding 8.03. Impressie natuur- en waterrecreatie.
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Afbeelding 8.04. Impressie wonen aan het water.
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Breng grilligheid tot stand in een rechtlijnig landschap.

Zorg voor duidelijke herkenningspunten.Benut aanwezige hoogtes in het landschap.

Breng een doorgaande recreatieve routing aan. Beperk het autoverkeer.

TOEKOMSTIG DEELGEBIED

Afbeelding 8.05. Ontwerpprincipe 

aanwezige hoogteverschillen. 

Afbeelding 8.06. Ontwerpprincipe 

routing.

Afbeelding 8.08. Ontwerpprincipe 

landmarks.

Afbeelding 8.07. Ontwerpprincipe 

contrast.

8.2 Ontwerpprincipes deelgebied

Tot besluit van dit hoofdstuk wordt hier een aantal ontwerp-
principes gepresenteerd die voortvloeien uit de voorgaande 
hoofdstukken over het deelgebied en die ten grondslag 
liggen aan de planuitwerking van hoofdstuk 9. 
Enkele ontwerpprincipes zijn van toepassing op de Alblasser 
Veenlanden, een aantal alleen maar op het Braanker schier-
eiland, sommige op beide. De ontwerpregels zijn zoveel 
mogelijk geordend van grote naar kleine schaal. 
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Afbeelding 8.09. Afwisseling in 

ritme.

Afbeelding 8.10. Uitbreiding 

bebouwing.

Afbeelding 8.11. Zicht op veenlan-

den.

Afbeelding 8.13. Private ruimte.

Afbeelding 8.12. Zomer- en winter-

kades.

Zorg voor afwisseling in ritme.

Verdicht en verdik het bestaande bebouwingslint.

Behoud open zicht op veenlanden met groene ‘rugdekking’,

Maak wooneilanden ruim van opzet.

Creëer dynamische groene randen. 
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8.3 Concept Braanker schiereiland

Brandwijk komt in de Alblasser Veenlanden te liggen als 
een schiereiland. Het bestaande lint wordt, zoals ook in het 
verleden het geval was, aan de noordzijde uitgebreid met 
eilanden. De verbindingswegen met het ‘vasteland’ van 
Brandwijk zijn bestaande verhogingen in het landschap. 
Bestaande verbindingen, bruggetjes, of een verdikking in het 
lint geven aanleiding om juist op deze plekken uit te breiden. 
De oorspronkelijke kavelstructuur wordt daarbij zoveel 
mogelijk gerespecteerd.
Een natuureiland als vertrekpunt voor recreatieve routes 
naar de Donk in het noorden en Bleskensgraaf in het zuiden 
ligt als een pier aan het einde van het lint.
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In dit laatste hoofdstuk wordt een steeds gedetailleerder beeld gegeven van het gebied dat 
we onder een vergrootglas hebben gelegd: de Alblasser Veenplassen en meer specifiek het 
Braanker schiereiland. 

9. Planuitwerking deelgebied

Ammerse boezem © Linda Heijmans
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9.1 Alblasser Veenlanden

De naam Alblasser Veenlanden is van toepassing op het 
veenmoeras zoals afgebeeld op het grote masterplan van 
paragraaf 6.2. Alvorens het Braanker schiereiland eruit te 
lichten, staan we in deze paragraaf even stil bij het grotere 
geheel van de Alblasser Veenlanden en de directe omgeving.

9.1.1 Plankaart

De plankaart van de Alblasser Veenlanden zoals getoond in 
afbeelding 9.01 hiernaast is een verdere verfijning van het 
masterplan. De noordrand is iets zuidelijker komen te liggen. 
Eén van de ontwerpregels was namelijk gebruik te maken 
van de aanwezige hoogtes in het landschap (zie afbeelding 
8.05). De watergang Achterwaterschap, een boezemkade 
van de (nu nog) Overwaard, bleek veel hogere kades te 
hebben dan de Broekwetering die er net noordelijk van 
ligt. In de volgende paragraaf wordt nader bekeken hoe de 
randen van de Alblasser Veenlanden eruit komen te zien.
In het boerenland aan de noordrand wordt een geleidelijke 
omslag naar agroforestry gemaakt. Het zicht op de Donk 
vanaf Streefkerk of op strategische plekken van de Lekdijk 
blijft behouden en er is een directe autoverbinding naar 
dit donkdorpje tot stand gebracht. De Donkse Laagten, die 
deels onder water komen te staan in de nieuwe situatie, 
worden naar het oosten toe uitgebreid.  We zagen al in pa-
ragraaf 7.2 dat de Donkse Laagten in feite Donkse Hoogten 
zijn, zodat zich op deze plek in de veenlanden eerder elzen-
broekbos ontwikkelt dan open waterpartijen.
In de veenlanden lopen allerlei recreatieve routes, vlonder-
paden of knuppelpaden. Ze lopen over de meest hoogge-
legen delen, bijvoorbeeld stroomruggen of wegen die geen 
dienst meer doen in de veenlanden. Brandwijk en de Donk 
komen als schiereilanden in de veenlanden te liggen. De 
meeste bebouwingsuitbreiding gaat hier plaatsvinden. 
De boerderijen in de zuidoosthoek liggen van nature 
al op verhogingen in het landschap en kunnen dus in 
hun huidige vorm blijven bestaan. Bij het Alblasserbos 
wordt in de veenlanden een groot gebied ingericht ten 
behoeve van duurzame energie-opwekking, in de vorm van 
zonne-eilanden.

PLANUITWERKING DEELGEBIED

Afbeelding 9.01. Plankaart Alblasser 

Veenlanden.
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9.1.2 Plantoelichting in doorsnedes

Op deze en de volgende pagina’s laat ik voor twee plekken 
in de Alblasser Veenlanden zien hoe het gebied bedijkt is. 
Soms is dat in de vorm van een bestaande boezemkade, 
soms ook is er nieuwe kade aangelegd, zoals in afbeelding 
9.02 hiernaast. 

PLANUITWERKING DEELGEBIED

Afbeelding 9.02. Doorsnede in-

stroomopening bij Groot-Ammers.
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Afbeelding 9.03. Doorsnede Nieuwe 

Donkse Laagten en Achterwater-

schap.
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Afbeelding 9.04. Referentiebeeld 

natuur: Weerribben-Wieden.

Afbeelding 9.05. Referentiebeeld 

natuur: de Blankaart (BE).

Afbeelding 9.06. Referentiebeeld 

natuur: de Onlanden.

9.2 Braanker schiereiland

De focus van mijn plan ligt echter op het noordelijk deel van 
de Alblasser Veenlanden, waar het water door een inlaat bij 
Groot-Ammers naar binnen gelaten wordt. Het dorp Brand-
wijk ligt in het centrum van dit gebied, zodat we ‘Braank’ in 
deze paragraaf eruit gaan lichten.

9.2.1 Plantoelichting in woord en beeld

In de Alblasser Veenlanden rondom Brandwijk zorgen 
kleine hoogteverschillen in het landschap ervoor dat er een 
afwisseling in vegetatietypen ontstaat, elzenbroekbos op de 
hogere delen, en een overgang van wilgenstruweel, rietlan-
den naar open water in de diepste delen van de veenlanden.
Brandwijk is uitgebreid in noordelijke richting op kribben 
die de bestaande kavelstructuur min of meer volgen en die 
aansluiten op de bestaande bebouwingsuitbreiding van na 
de jaren ‘60 zoals beschreven in paragraaf 7.4. Soms ook 
liggen er wooneilanden in de veenlanden, met het vasteland  
van Brandwijk verbonden door bestaande, hoger gelegen  
landweggetjes (deze zijn bijvoorbeeld te zien op de AHN 
hoogtekaart in bijlage 6). 
De kribben en eilanden zijn voorzien van een zomerkade. 
Deze overstroomt deels in de winter, maar in de zomer 
raakt de zomerkade begroeid om zo een extra buitenruimte 
voor de bewoners te vormen. Het gevarieerde beeld van de 
Alblasser Veenlanden wordt zo nog eens aangezet aan de 
randen van de woonkribben- en eilanden waar nieuwbouw 
komt.
Niet alle eilanden zijn echter bestemd voor woningbouw. Het 
natuureiland vormt de uiterste westpunt van het Braanker 
schiereiland. Het vormt het kloppende hart van tal van 
natuurexcursies, te voet of per kano, in dit deel van de 
veenlanden. De vorm van dit eiland is terug te voeren op de 
oorspronkelijke verkaveling.
Ook in Brandwijk zelf krijgen enkele eilanden een 
‘groene’ invulling. Dat kan een dorpspark zijn, 
of een volkstuin voor heel Brandwijk. Het zijn 
gemeenschapseilanden met een publieke functie.

PLANUITWERKING DEELGEBIED
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Afbeelding 9.07. Referentiebeeld 

natuur: Donkse Laagten.

Afbeelding 9.08. Referentiebeeld 

recreatie: uitkijktoren natuurgebied 

de Blankaart (BE).

Afbeelding 9.09. Referentiebeeld 

recreatie: knuppelpad De Peel. 

Afbeelding 9.10. Referentiebeeld 

recreatie: fluisterboot de Blankaart 

(BE). 

Afbeelding 9.11. Referentiebeeld 

recreatie: kanovaren de Blankaart 

(BE). 

Afbeelding 9.12. Referentiebeeld 

wonen aan het water: Houten.
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Afbeelding 9.13. Referentiebeeld 

wonen aan het water.

Afbeelding 9.14. R Referentiebeeld 

moespark, Proeftuin, IJburg.

Afbeelding 9.14. Referentiebeeld 

bebouwingstypologie, Unic wonen, 

Rotterdam.

9.2.2 Masterplan

De beschrijving en beelden uit voorgaande paragraaf on-
dersteunen het masterplan van het Braanker schiereiland 
dat op de volgende pagina’s is opgenomen als afbeelding 
9.16. Te zien valt ook dat het bebouwingslint van Brandwijk 
verdicht is en dat de Brandwijksedijk niet alleen de hoofdont-
sluitingsweg is, maar tevens dienst doet als kade.

9.2.3 Plantoelichting in doorsnedes 

Om het afwisselende beeld rondom de woonkribben te 
illustreren heb ik doorsnedes gemaakt met verschillende wa-
terstanden, en dus een andere vegetatie, in zomer en winter. 
Afbeelding 9.17 is een voorstelling van een woonkrib in de 
winter, terwijl afbeelding 9.18 een duidelijk ander beeld 
laat zien. Tot slot toont de doorsnede van afbeelding 9.19 
het natuureiland en hoe de recreatieve routes (‘s zomers) 
vertrekken vanaf het natuureiland. 
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Afbeelding 9.16. Masterplan 

Braanker schiereiland.

Aanduiding zomerkade

Wooneiland met nieuwbouw

Natuureiland

Bestaande bebouwing

Groen eiland

Woonkrib met nieuwbouw

200m

DONKSE LAAGTEN

ALBLASSER VEENLANDEN

DE DONK

BRANDWIJK
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Afbeelding 9.17. Doorsnede 

woonkrib, winterbeeld.
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Afbeelding 9.18. Doorsnede 

woonkrib, zomerbeeld.
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Afbeelding 9.19. Doorsnede na-

tuureiland zomerbeeld.
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De ontwerpopgave waarvoor ik me geplaatst zag, behelste het maken van 50 procent natuur 
in de gemeente Molenlanden. Een klein deel van de vrijgekomen landbouwgrond zou gebruikt 
worden voor bouwgrond om zo de boeren te compenseren. Het Braanker schiereiland moet 
ruimschoots kunnen voldoen aan de vraag naar woningen. In de huizen die verrijzen op de 
nieuwe eilanden in het natuurgebied, blijft het dorpse gevoel springlevend. 

Met het onder water zetten van de veenkern, door het opzetten van het peil of door rivier-
water binnen te laten, werd de veenoxidatie stopgezet en bodemdaling en stikstofuitstoot 
voorkomen. Aangezien de problematiek van bodemdaling aan de orde van de dag is, lijkt het 
mij raadzaam om met dit aspect van mijn plan liever vandaag dan morgen te beginnen. Het 
hangt samen met het tot stand brengen van een robuuste en klimaatbestendige indeling in 
twee poldersystemen, waarvoor al een aanzet is gemaakt. De Alblasser Veenlanden kunnen 
hier niet alleen makkelijk ingepast worden, maar ook van toegevoegde waarde zijn door 
de Lek en de Overwaard te ontlasten in tijden van piekbelasting. De Alblasser Veenlanden 
nemen daarnaast met hun meer dan 4000 hectare 21 procent natuurvorming voor hun 
rekening.

De omslag van intensieve melkveehouderij naar agroforestry of strokenteelt is een geleide-
lijke, die niet bij alle landbouwers gelijk in de smaak zal vallen. Deze overgang kan geleidelijk 
gemaakt worden, vroege instappers voorop met in hun kielzog de late massa. Door delen van 
het boerenland in gebruik te nemen voor wandelpaden met struweelhagen of knotwilgenrijen 
en de eigenaren er schadeloos voor te stellen, wordt gezorgd voor een stabiele cashflow in 
onzekere tijden. De landbouwtransitie is echter het meest drastisch in de Alblasser Veenlan-
den. Het waterrijke gebied heeft echter alles in zich om de Weeribben-Wieden van het westen 
te worden, met alle daarmee gepaard gaande kansen op het gebied van water- en natuurre-
creatie. Kunnen de Alblasser Veenlanden de gehechtheid aan het open veenweidelandschap 
van 2021 naar de achtergrond doen verdwijnen...? 

10.  Aanbevelingen
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