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‘Een prachtig, typisch Hollands landschap 
met grote opgaven 

op het gebied van bodemdaling, toekomstbestendig 
waterbeheer, energietransitie, woningbouw en 

doorontwikkeling van de landbouw’



Lagenbenadering: denken vanuit
unieke bodemopbouw en 
robuust watersysteem in licht

klimaatverandering



De historische Alblas en Giessen vormen de ‘rijgdraden’ voor twee grote 
landschappelijke ingrepen; een biodiverse Binnenwaard en de Zouwespons als 

blauw dooraderd klimaatbos. 

Alblas

Giessen



In de laaggelegen Binnenwaard ruimte voor bloemrijke weiden, mozaïekbeheer én 
het nieuwe waterdenken; gebiedseigen water langer vasthouden, in plaats van zo 

snel mogelijk afvoeren. 



Neerslagoverschot in winterhalfjaar langer vasthouden per polder om 
grondwaterstanden veen- en klei op veenbodems substantieel aan te vullen. 



Binnenwaard als natuurinclusief landschap vol van geluiden, geuren en kleuren. In 
potentie een van de grootste aaneengesloten weidevogelgebieden van Nederland.



Zouwespons biedt ruimte voor vasthouden zoetwater in brongebied Giessen, voor 
ontwikkeling broekbossen, agroforestry, voedselbossen en wonen in lage dichtheden.



A27 als ‘parkway’ door het landschap van de Zouwespons.



bron: Volkskrant



Aansluiting zoeken op bestaande bos- en recreatiegebieden als Viaanse Bos



Zouwespons als klimaatbos met mogelijkheden voor wonen in lage dichtheden.

bron: FARO Architecten



Zouwespons als uitnodigend landschap met hoge natuur- en recreatiewaarden.



Hoe kunnen we de langetermijnvisie op de schaal van de regio koppelen aan de alle-
daagse werkelijkheid op het erf van de boer? Verdienmodel cruciaal.



Hoe kunnen we de boer breder waarderen én helpen in het licht van alle grote en 
complexe maatschappelijke opgaven?

bron: tijdschrift Veeteelt, special gras (CRV)



Een bredere maatschappelijke waardering van de boer kan resulteren
in een breder verdienmodel. Wat wil de boer zelf, op welke plek in het landschap?





1 transformatie vanuit kernlanden

‘zolang er steden zijn, zijn er kernranden’

Zicht op Haarlem met bleekvelden  - 1665 J Ruysdael



2 transformatie vanuit kernlanden

Bedrijvigheid 
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Rafelranden & achterkanten
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Maatschappelijke randfuncties
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Voor de buurt 



6 transformatie vanuit kernlanden

Infra-gerelateerde randfuncties
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Kleine dorpen kwetsbare randen
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Grotere dorpen & rode contour
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Cultuurhistorie & fruitteelt
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Leegstaand vastgoed
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Barrière Noordrand Drechtsteden 
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Barrière Noordrand Drechtsteden 
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Transformatie van het landschap begint in de kernranden

kansen voor korte kringlopen:

stad-land 
verbindingen

experimenteninpassing 
energieland-

schappen

alternatief 
wonen
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Kernrandzone als instrument voor verandering: van kernrand naar kernland
situatie: rode contour interactielandschap

van kernrand naar kernland

rode contour om bebouwingscontour
(vaak in loop der jaren meegegroeid)
restruimtes tussen rand en contour
kleinschalige functies rondom contour
soms ook bedrijventerrein, ‘afsluiting’
matige stad-land verbindingen

uitwisselingsmogelijkheden tussen stad-land
commonland, gemeenschappelijke gronden
maat / vorm kernland vanuit omliggend landschap
begrenzing door weteringen, kades, linten, etc
palet van locatiespeci�eke landschapskamer(s)
per kamer deelgebieden/compartimenten

basisuitrusting: obv urgenties
(bodem, water, energie, etc)

ondersteunende programma’s
(locatiespeci�eke formules)

doorvoeren noodzakelijke systeemingrepen
mbt: water, bodem, landbouw, beplantingen
leidt tot locatiespecieke onderleggers
betekent ook uitplaatsingen / verschuivingen
per deelgebied andere urgenties, en dus vonk!

per landschapszone eigen type/formule kernland
verschillende leidende (en ondersteunende) functies
vertaald naar principes, percentages voor ontwikkeling
daaruit volgen individuele ontwerpuitwerkingen
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Motoren voor transformatie

kansen geothermie, wind, zon (velden & daken), en WKO
kansen aquathermie, zonneweides en biomassa bij de boer
kansen WKO en  zon op daken
kansen windenergie en zonneweides langs infrastructuur
kansen restwarmte anno 2016/2020
kansen geothermie en duurzaam gas

Energietransitie Bodem en watersysteem
alblasser binnenwaard
zouwespons

Ruimtelijke kwaliteit
verdichting rondom stationsgebied
verbeteren stad-landrelatie
cultureel erfgoed
verhoogde concentratie monumentale boerderijen
kansen verhoogde bereikbaarheid infracorridor
verbeteren/toevoegen stad-land verbinding

Vrijkomende agrarische bedrijven  

hoge dichtheid VAB
gemiddelde dichtheid VAB
lage dichtheid VAB
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nieuw lintenlandschap

transformatie naar broekboslandschap

aanpak stad-land verbinding + ruimte voor rood

inpassing wateropgave 

nadruk op cultuurbehoud

Families van landschappen
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Kernland als organiserend principe

ruimte voor nieuwe vormen van multifunctioneel landgebruik
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kernland 4 stadsgoed

karakteristieken 
hoog dynamisch, nabijheid stad/infra, contrast, uitzicht 
 
opgaven  
meer en betere stad-land verbindingen, verdichten stati-
onslocaties, mobility hubs, energielandschappen

kernland 2 cultuurgoed

karakteristieken 
oeverwal, cultureel erfgoed, historisch waterbeheer, 
semi-besloten, zandgrond 
 
opgaven  
beschermen erfgoedwaarden en weids landschap

kernland 1 fruitgoed

karakteristieken 
oeverwal, smalle zone, uitzichten rivier en polder, semi-
-besloten, zandgrond 
 
opgaven  
ruimtelijke kwaliteit oeverwal beschermen/versterken, 
recreatieve dooradering vergroten, dijkversterking

kernland 3 watergoed

karakteristieken 
openheid, uitzicht, veen, luwte 
 
opgaven  
peilen verhogen, vernatting van het gebied i.c.m. kring-
looplandbouw, recreatieve dooradering, aquathermie/
kleine windmolens, beschermen weids landschap, 
moerasnatuur

kernland 6 lintgoed

karakteristieken 
hoger gelegen, agrarisch, lijn- en kamerstructuur 
 
opgaven  
agrarische leegstand, geothermie, restwarmte, ver-
breding en transformatie agrarische bedrijfsvoering

kernland 5 broekgoed

karakteristieken 
vernatte broekbossen, productielandschap hout, hoger 
gelegen, nabijheid A27, dynamisch, besloten 
 
opgaven  
peilverhoging i.c.m. bos, recreatieve dooradering, 
boslandschap i.c.m. kringlooplandbouw

kernland 7 energiegoed

karakteristieken 
openheid, uitzicht, grootschaligheid, ligging langs 
infracorridor 
 
opgaven  
ruimte voor energielandschappen, nieuwe landbouw, 
wateropgave, recreatieve dooradering

kernland 8 berggoed

karakteristieken 
laag gelegen, klei op veen, hooilanden, halfopen, 
recreatieve dooradering 
 
opgaven  
piekberging water, geothermie, betere stad-land ver-
bindingen, innovatieve veeteelt, natte teelt 

Uitwerking soorten kernlanden & hun opgaven
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Regionale Beroepen- en Innovatiecampus

Broekgoed Vianen-West

Stadsgoed Giessendam Hardingsveld

Watergoed Molenaarsgraaf

Begin ‘klein’... 
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landgoed ‘Broekgoed’ Vianen-West

kaas & zorg
boerderij

plukbos

 
arbeiderswoningen 

op erf

productiebos
(nat)

(minder nat)

‘horse in motion’

boomkwekerij/
tuincentrum

veeteelt
icm bos

Opgaves

• peilen verhogen, 
vernatting

• bos inzetten vanuit prin-
cipe van 
kringlooplandbouw

• recreatieve dooradering

• boslandschap
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SITUATIE:
zuidelijke stadsrand vianen / helsdingen
ingeklemd tussen dijk en kanaal, langs zederik
kleinschalige functies, o.a. kaasboerderij
povere kwaliteit bebouwingsrand
weinig contact stad-land, en verbindingen

STAP 1:
instellen interactielandschap / KRZ
landschappelijk raamwerk maken
inzet: water vasthouden, zouwespons
bosstroken, nat grasland, rietzone 
nieuwe landschappelijke condities
uitnodigingsplanologie / uitruilmogelijkheden

STAP 2:
instellen meerdere ‘l/randgoederen’:
deelgebieden met eigen ontwikkelopgaven
ruimte voor experiment / nieuwe boeren en teelten
aanvullende functies en nieuwe verbindingen
versterken contact boer - burger

STAP 3:
voortzetten ontwikkeling KRZ, in 1 of 2 fasen
nieuwe / aanvullende (versterkende) functies
 

STAP 4:
voortzetten transformatie buiten KRZ
voltooing zouwespons langs oude zederik
verbindingen maken/leggen tussen kernen
kernen werken naar elkaar toe

Situatie
• zuidelijke stadsrand Vianen / Helsdingen
• ingeklemd tussen dijk en kanaal, langs Zederik
• kleinschalige functies, o.a. kaasboerderij
• povere kwaliteit bebouwingsrand
• weinig contact stad-land en verbindingen

Stap 1
• instellen interactielandschap / kernrandzones
• landschappelijk raamwerk maken 

bosstroken, nat grasland, rietzone 
• inzet: water vasthouden, zouwespons

Stap 2
instellen meerdere ‘l/randgoederen’:
• deelgebieden met eigen ontwikkelopgaven
• ruimte voor experiment / nieuwe boeren en teelten
• aanvullende functies en nieuwe verbindingen
• versterken contact boer - burger
• meer en betere verbindingen tussen kern en land

Stap 3
• voortzetten ontwikkeling kernrandzone, in 1 of 2 fasen
• nieuwe / aanvullende (versterkende) functies

Stap 4
• voortzetten transformatie buiten kernrandzone
• voltooing zouwespons langs oude zederik
• leren van lessen uit de kernrandzone
• voltooiing binnenwaard, als regionale structuur
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kaas & zorg
boerderij

plukbos

tiny houses
‘community’

tiny houses
+ moestuinen

productiebos
(nat)

(minder nat)

‘horse in motion’

boomkwekerij/
tuincentrum

veeteelt
icm bos

 uit onderzoek ‘Bouwen met bomen’ - Studio Marco Vermeulen

landgoed ‘Broekgoed’ Vianen-West
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bedrijvigheid + energie + natuur

nieuwe boer + natte teelten + natuur

waterwonen + natuur

fase 2

fase 3

Opgaves

• peilen verhogen, vernat-
ting van het gebied 
permanent 

• recreatieve dooradering

• aquathermie, kleine 
windmolens

• weids landschap / 
moerasnatuur

landgoed ‘Watergoed’  Molenaarsgraaf
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SITUATIE:
oud lint met uitbreidingen
wijken en bedrijventerrein
rode contour  ‘meegerekt’
povere kwaliteit randen
matig contact stad-land

STAP 1:
instellen interactielandschap / KRZ rondom
beginnen daar waar kwaliteit slechtst is (zuid)
landschappelijk raamwerk maken:
kades, routing, ommetjes, rietkragen, singels
inzet: water, peil�xatie, inlaat, dorpsboezem
nieuwe landschappelijke condities:
uitnodigingsplanologie / uitruilmogelijkheden

STAP 2:
instellen 1 of meerdere ‘l/randgoederen’:
deelgebieden met eigen ontwikkelopgaven
ruimte voor experiment / nieuwe boeren en teelten
aanvullende functies en nieuwe verbindingen
versterken contact boer - burger

STAP 3:
voortzetten aan noordzijde, in 1 of 2 fasen
voltooïng ontwikkeling kernrandzone
aanvullende (elkaar versterkende) functies
‘ringpark’
 

STAP 4:
voortzetten transformatie buiten KRZ
voltooing binnenwaard, als regionale structuur
verbindingen maken/leggen tussen kernen
kernen werken naar elkaar toe
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STAP 4:
voortzetten transformatie buiten KRZ
voltooing binnenwaard, als regionale structuur
verbindingen maken/leggen tussen kernen
kernen werken naar elkaar toe

Situatie
• oud lint met uitbreidingen,wijken en bedrijventerrein
• rode contour  ‘meegerekt’
• povere kwaliteit randen
• matig contact stad-land 

Stap 1
• benoemen kernrandzone rondom
• beginnen daar waar kwaliteit slechtst is (zuid)
• landschappelijk raamwerk maken: 

kades, routing, ommetjes, rietkragen, singels
• inzet: water, peilfixatie, inlaat, dorpsboezem

Stap 2
instellen 1 of meerdere ‘l/randgoederen’:
• ruimte voor experiment / nieuwe boeren en teelten
• aanvullende functies en nieuwe verbindingen
• versterken contact boer - burger

Stap 3
• voortzetten aan noordzijde, in 1 of 2 fasen
• aanvullende (elkaar versterkende) functies
• ‘ringpark

Stap 4
• voortzetten transformatie buiten kernrandzone
• leren van lessen uit de kernrandzone
• voltooiing binnenwaard, als regionale structuur

landgoed ‘Watergoed’  Molenaarsgraaf
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bedrijvigheid + energie + natuur

nieuwe boer + natte teelten + natuur

waterwonen + natuur

fase 2

fase 3

Op zoek naar nieuwe verdien model-
len per ‘kernland’

• bedrijvigheid

• energiewinning

• natuurontwikkeling met 
peilverhoging

• recreatieve dooradering

landgoed ‘Watergoed’  Molenaarsgraaf
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bedrijvigheid + energie + natuur

nieuwe boer + natte teelten + natuur

waterwonen + natuur

fase 2

fase 3

Op zoek naar nieuwe verdien model-
len per ‘kernland’

• nieuwe teelt 

• recreatieve dooradering

• waterwonen

landgoed ‘Watergoed’  Molenaarsgraaf
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vrijkomend agrarisch bedrijf buiten KLZ

RUILVERKAVELING KERNLANDZONES

groene contour kernlandzone:
experimenteerruimte met aangepaste regelgeving

rode contour
bestaande boer verhuist

TE KOOP

€

huidig KLZ aangewezen ruilkaveling 2.0 verloopt stapsgewijs randgoederen ontwikkelen organisch

rode contour 
 

Binnen de nieuwe kernlandzones wordt 
een nieuwe legendaeenheid aange-

wezen. Hier wordt selectief regelgeving 
versoepeld en richtlijnen ingesteld per 
zone, passend bij de karakteristiek van 

het nieuwe platteland 

huidig KLZ aangewezen ruilkaveling 2.0 verloopt stapsgewijs randgoederen ontwikkelen organisch

Aansluitend op het principe van ruil-
verkaveling 2.0 kunnen schuifoperaties 
plaatsvinden zodat binnen de nieuwe 
kernlanden ruimte komt voor nieuwe 

ondernemers 

huidig KLZ aangewezen ruilkaveling 2.0 verloopt stapsgewijs randgoederen ontwikkelen organisch

Uitgaande van een natuurlijk faserings-
proces waarin VAB’s via het ruilverkave-
lingprincipe ruimte maken voor nieuwe 

landgoederen. Provinciale richtlijnen 
kunnen sturen op sfeer en programma. 

huidig KLZ aangewezen ruilkaveling 2.0 verloopt stapsgewijs randgoederen ontwikkelen organischhuidig aanwijzing kernlandzone opstellen profiel per landgoed: 
juiste boer op de juiste plek

landgoederen ontwikkelen 
organisch

‘Land zoekt boer’ - gemeentes kunnen helpen met verhuiscoordinatie



Ruilverkaveling 1.0  
‘Nooit meer honger’

• Intensivering en rationalisatie volgens één landbouwrecept (voedselproductie 
door schaalvergroting)

• Verhoging van de welvaart (armoedebestrijding)
• Opgelegd en gefinancierd (grotendeels) door het Rijk
• De maakbare samenleving (optimisme!)





Ruilverkaveling 2.0;  
‘Een waardenverkaveling, 
op weg naar weerbaarheid 
en differentiatie in dialoog’

• Differentiatie en diversiteit volgens meerdere (landbouw)recepten met aandacht 
voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, overgang stad-land en cultuurhistorie

• Een gestapeld verdienmodel voor de grondeigenaar (koolstofcredits, blauwe dien-
sten, weidevogels e.d.). Hoe kunnen we de boer breder waarderen?

• Op initiatief van de regio: boeren, burgers, tbo’s, waterschap - gefaciliteerd door 
het Rijk én Provincie (gebiedsfonds met grondbank )

• Verhoging van welzijn én kwaliteit leefomgeving. Gevoed door optimisme!



Waardenverkaveling in zeven stappen, op basis van regionale doelen. 
Breed samengestelde waardencommissie uit het gebied begeleidt het proces. 

Rijk én provincie faciliteren. 
Start in 2021 met reeks van gebiedsateliers. Wat willen we als gebied?



Dank voor uw aandacht!
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