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Project Munnikenland: Geen standaard rivierverruiming! 
Over een paar jaar gaat in het Munnikenland, het gebied rondom het icoon 
Slot Loevestein, de schop in de grond om de veiligheid tegen overstroming 
te bevorderen. Bij het project gaat het niet alleen om de veiligheid, maar 
ook om de verbetering van de kwaliteit van het gebied. Daarom zijn in 
nauwe samenwerking met overheden, bewoners en belanghebbenden, de 
kansen voor het toekomstige gebied verkent. Dit heeft in aanvulling op de 
gebruikelijke oplossingen voor rivierverruiming (dijkverlegging en 
uiterwaardverlaging), geleid tot de uitwerking van een aantal elementen die 
uniek zijn voor het Nederlandse rivierengebied.  
 
Een nieuwe, robuuste dijk met verweving van functies 
De nieuwe dijk, de Wakkere Dijk, wordt een dijk van de 21e eeuw. Dit 
betekent dat de dijk een nieuwe functionele vorm zal krijgen, waarbij het 
niet alleen gaat om waterkeren, maar ook om landschap, natuur en 
recreatie. Om de verweving met andere functies mogelijk te maken is er een 
robuuste dijk ontworpen, die wordt opgebouwd uit gebiedseigen grond. Voor 
de recreant worden fiets- en wandelpaden en terrassen geïntegreerd in het 
dijkontwerp. Belangrijke zichtpunten vanaf de “tribune” vertellen het verhaal 
van het Munnikenland met zijn strijd tegen het water, de structuur van 
Middeleeuwse ontginning en de verwijzing naar de militaire geschiedenis 
(Nieuwe Hollandse Waterlinie). Daarnaast dient de dijk ook als belangrijk 
vluchtterrein voor vee en andere diersoorten bij hoog water.  
De Wakkere dijk wordt een trendsetter voor de toekomst van de 
Nederlandse rivierdijk! 
 
Herstel van een natuurlijk komgebied met gebiedseigen processen 
Bij de herinrichting van het Munnikenland wordt een deel van Waalkade 
verlaagd tot op het niveau van een oeverwal, waardoor er een natuurlijke 
overgang van de Waal naar een komgebied van ruim 250 hectare ontstaat. 
Het laag gelegen komgebied overstroomt jaarlijks en loopt vervolgens 
langzaam leeg via een (reguleerbare) afstroom naar de Afgedamde Maas, 
via het grondwater (wegzijging) en via verdamping. In de kom ontstaan 
ondiepe plassen met op de oevers riet en zachthoutooibos, die een perfect 
leefgebied vormen voor zeldzame en beschermde soorten, zoals de Bever, 
de Blauwborst en het Woudaapje.  
Een natuurlijk oeverwal-kom-systeem van deze omvang komt nergens 
elders in het Nederlandse rivierengebied voor!  
 
Cultuurhistorie als leidmotief 
In het Munnikenland is het belangrijkste historische thema de relatie tussen 
mens en rivier, waarbij het land afwisselend in cultuur werd gebracht, of 
werd verlaten en aan de rivier teruggegeven. De ligging van historische 
lijnen (dijken en kades) en relicten in het landschap vertellen dit verhaal. Bij 
de inrichting van het gebied is aangesloten op de lijnstructuur en zijn 
relicten ingepast, zodat de historische verwijzingen ook bij de volgende stap 
in de geschiedenis zichtbaar en beleefbaar blijven! 
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1 INLEIDING 

Op 17 november 2008 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ingestemd 
met de uitwerking van het voorkeursalternatief (VKA) voor de PKB-maatregel 
“Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Buitenpolder het 
Munnikenland”. Het VKA geeft door een vergaande dijkteruglegging naar het oosten en 
verlaging van de Waalkade veel ruimte voor het binnenlaten van rivierdynamiek in de 
voormalige polder Munnikenland. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg op de Maaskade 
aan de zuidzijde, die bij hogere waterstanden een toegang biedt naar Slot Loevestein, 
maar ook de weg op de Schouwendijk blijft zoveel mogelijk in tact. De uiterwaarden 
krijgen een hoogdynamisch karakter door het graven van enkele geulen. Vernatting, 
hoogteligging en natuurlijke beheersvormen (begrazing) leiden tot een grote variatie in 
de vegetatie in het gehele plangebied. 
 
De keuze voor het VKA is tot stand gekomen na een uitgebreide beoordeling van 
milieueffecten (MER Munnikenland versie 3.0, d.d. 19 september 2008) van twee 
integrale alternatieven en een daarop volgende discussie met belanghebbenden 
(bewoners, klankbordgroep, ambtelijke voorbereidingsgroep, Gemeenteraad 
Zaltbommel, landelijk Q-team en stuurgroep) over de voorliggende keuzes. Op basis 
hiervan heeft de stuurgroep de keuze voor het VKA kunnen maken en voorgelegd aan 
de staatssecretaris.  
Het ontwerpproces tot de variantkeuze leverde het inzicht op dat, na vaststelling van het 
VKA door de Staatsecretaris, een aantal onderdelen van het ontwerp verder 
gedetailleerd moeten worden om medio 2009 een projectbesluit mogelijk te maken. In 
totaal betreft het 14 ontwerpopgaven. Tevens is in de vaststellingsperiode van het VKA 
de omgeving geraadpleegd: vrije denkers, bewoners en belanghebbende diensten 
mochten hun ideeën voor het project Munnikenland geven.  
 
Dit rapport beschrijft de keuzes die gemaakt zijn voor de nog openstaande 
ontwerpopgaven en op welke wijze de ideeën van belanghebbenden ingepast kunnen 
worden. Ook worden de ontwerpopgaven en ideeën vergeleken met de visie uit het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader en de visie uit het Voorkeursalternatief. Het resultaat is een 
overzicht van die ontwerpopgaven, die in het inrichtingsplan gestalte zullen krijgen. 
Het rapport is opgesteld in nauwe samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied, in het 
bijzonder Kees van der Velden (Landschaparchitect en auteur van het Ruimtelijk 
kwaliteitskader Munnikenland). 
 
Leeswijzer 
Voor de lezer die vooral geïnteresseerd is in de uiteindelijke ontwerpkeuzes verwijzen 
we direct naar hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden de keuzes met beredenering, hoe er 
tot deze keuzes is gekomen, beschreven per deelgebieden, lijnelement of parel. 
 
De lezer, die naast de keuzes ook geïnteresseerd is in het gehele proces van VKA naar 
Verrijkt VKA, kan het beste starten bij hoofdstuk 2. Hierin worden de opgaven 
beschreven die voortkomen uit een brede discussie met verschillende 
belanghebbenden. In hoofdstuk 3 worden de opgaven samengevoegd tot één ruimtelijke 
visie, waarin het gehele palet leidt tot een samenhangend plan voor het gehele 
plangebied. Vanuit deze visie zijn ontwerpkeuzes gemaakt (hoofdstuk 4). 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 beschreven welke ideeën van belanghebbenden zijn 
meegenomen in aansluiting op de ontwerpkeuzes. 
 
In de bijlagen treft u de verslagen van de belevingsdag, de bewonersavond en het 
overleg met betrokken overheden en instanties aan.  
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2 DE ONTWERPOPGAVE  

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die ten grondslag liggen aan de 
ontwerpopgave. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het Ruimtelijk kwaliteitskader 
(Dienst Landelijk Gebied, 2008), het voorkeursalternatief (VKA) dat resulteerde uit het 
vorige planfase en de input uit de omgeving. Deze drie sets van basisgegevens worden 
hieronder op hoofdlijnen weergegeven. In de laatste paragraaf wordt de ontwerpopgave 
voor het Munnikenland samengevat in hoofdopgaven.  
 

2.1 Ruimtelijk kwaliteitskader  

Het vertrekpunt voor de ruimtelijke kwaliteit is vervat in het Ruimtelijk Kwaliteitskader 
Munnikenland. Dit RKK was een belangrijke basis voor de werkzaamheden in de 
voorgaande fasen, en wordt daarom niet uitgebreid herhaald. In beide kaders in dit 
hoofdstuk is het Ruimtelijk Kwaliteitskader op hoofdlijnen weergegeven.  
 

 

RUIMTELIJK KWALITEITSKADER MUNNIKENLAND 
 
Benut de kernkwaliteiten 
• Versterk karakteristieken van het rivierenlandschap rivier – uiterwaard – oeverwal – kom; 
• Benut de identiteit van de Waal als grootste zandrivier in de Rijndelta, en belangrijke scheepvaartrivier; 
• Ontwikkel de diversiteit aan natuurwaarden, benut het verschil tussen hoog- en laagdynamische 

rivierprocessen; 
• Behoud de leegte: respecteer de rust, ruimte, stilte, duisternis en landelijkheid; 
• Behoud en ontwikkel de cultuurhistorie: diverse ontginningsperioden, Slot Loevestein en de NHW met als 

centrale thema’s de strijd tegen het water en de verdediging van het vaderland met het water. 
 
Herken de opgave voor Blauw, Groen, Goud en Gebruik 
• Wateropgave is leidend; 
• Rivierdynamiek stuurt natuur; 
• Cultuurhistorie als leidmotief; 
• Kansen voor gebruik. 
Maak Munnikenland onderdeel van het groter geheel,  
Munnikenland ligt op de kruising van de Waal met de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
Versterk de identiteit en verscheidenheid van het Munnikenland. 
Ontwikkeling karakteristieke ruimtelijke opbouw, rekening houdend met de deelgebieden: 
• Polder Het Munnikenland: buitenpolder + laagdynamische riviernatuur + historische ontginning; 
• Den Nieuwendijk & de Boezem van Brakel: moerasnatuur + identiteit NHW + openheid; 
• De Waarden bij Loevestein: buitenpolder + laagdynamische riviernatuur + historische ontginning + 

openheid; 
• Brakelse Benedenwaarden: natuurlijk uiterwaardenlandschap, hoge dynamiek van de Waal + openheid; 
• Gandelwaard: natuurlijk uiterwaardenlandschap, getijdendynamiek + openheid; 
• Versterk bijzondere cultuurhistorische plekken als identiteitsdragers, met Slot Loevestein belangrijk icoon; 
• Historische dijkenstructuur benutten voor toekomstige inrichting als ruimtelijke en functionele 

structuurdrager. 
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2.2 Het VKA op hoofdlijnen 

In het kader van de ruimte voor de rivier was de opgave voor het project Munnikenland: 
• realisatie van 11 cm. waterstandsdaling bij MHW;  
• versterking ruimtelijke kwaliteit: 

a. ontwikkeling van een natuurlijk rivier- en getijdensysteem door het leveren van 
een bijdrage aan de Natura2000 doelstellingen en met zoveel mogelijk behoud 
van bestaande natuurwaarden; 

b. versterking van de beleving van cultuurhistorische waarden met Slot Loevestein 
en De Nieuwe Hollandse Waterlinie als zichtbare iconen.  

 
Daarnaast waren er een aantal harde randvoorwaarden aanwezig, waaraan het ontwerp 
moet beantwoorden. In de bestuursovereenkomst voor de planstudie zijn de volgende 
randvoorwaarden aan het ruimtelijk ontwerp van de maatregel gesteld: 
• Morfologie: landtong, het grootschalige dynamische karakter van de Waal en 

kleinschalige karakter van de Afgedamde Maas; 
• Landschappelijke structuur in relatie tot de nieuwe bandijk en geul; 
• Behoud en versterken van de cultuurhistorische waarden van slot Loevestein en de 

Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

OPGAVEN UIT HET RUIMTELIJK KWALITEITSKADER PER KLEUR  
 
Blauw: wateropgave is leidend 
1. Stem het nieuwe dijktracé af op de karakteristieken van het landschap; 
2. Behoud, herstel en benut de zomerdijken; 
3. Behoud en ontwikkel Den Nieuwendijk; 
4. Stem watersturing af op de karakteristieken van rivier en landschap. 
  
Groen: rivierdynamiek stuurt natuur 
1. Ontwikkel riviernatuur in de Brakelse Benedenwaarden; 
2. Ontwikkel riviernatuur in de Gandelwaard; 
3. Ontwikkel laagdynamische riviernatuur in de buitenpolders; 
4. Onderzoek mogelijkheden inzet agrariërs natuurontwikkeling en beheer (inscharing vee). 
 
Goud: Cultuurhistorie als leitmotiv 
1. Benut de kenmerken van diverse fasen van historische ontginning voor de herinrichting; 
2. Ontwikkel de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
3. Benut Slot Loevestein voor het versterken van de identiteit van het Munnikenland; 
4. Maak van de Schouwendijk dé karakteristieke belevingsroute; 
5. Benut landmarks voor oriëntatie en herkenbaarheid. 
 
Kansen voor gebruik 
1. Ontwikkel toerisme en recreatie als belangrijkste sociaal –economische drager; 
2. Verbeter de recreatieve toegankelijkheid; 
3. Onderzoek de toekomst voor de landbouw; 
4. Waarborg de veiligheid van het functioneren van het pompstation van DZH en bedrijventerrein 

Munnikenland; 
5. Combineer ontgronding met natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier; 
6. Waarborg de scheepvaart. 
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• Mogelijkheden voor recreatief (mede)gebruik van slot Loevestein en het buitendijkse 
gebied; 

• Versterken van de ecologische samenhang in de lengterichting van de rivier en zo 
mogelijk bijdragen aan de realisatie van de ‘robuuste verbinding’ dwars op de rivier; 

• Behoud en versterking van Natura2000 waarden; 
• Toekomstvast: inrichting, exploitatie en beheer zijn gericht op een duurzame 

situatie. 
 
De wateropgave van 11 cm.  
De wateropgave van 11 cm waterstandsdaling, gecombineerd met het  
RKK-uitgangspunt “rivierdynamiek stuurt natuur” heeft geleid tot het uitgangspunt: de 11 
cm op een zo natuurlijk mogelijke wijze te realiseren. In het voorkeursalternatief is de 
keuze gemaakt om de nieuwe “Wakkere dijk “ zover mogelijk oostelijk te situeren en de 
Waaldijk te verlagen tot op het niveau van een oeverwal. Om de verruimingsopgave 
verder te realiseren worden in de Brakelse Benedenwaarden enkele geulen aangelegd 
en delen van de uiterwaard verlaagd. 
Een verlaging van de Maasdijk en -kade draagt nauwelijks bij aan de rivierkundige 
taakstelling. De verlaging van de Maasdijk is dan ook beperkt tot een verlaging tot ca. 4 
meter. 
 
Ontwikkeling van een natuurlijk rivier- en getijdensysteem  
Doelstelling is het toelaten van een gedempte rivierdynamiek in de Munnikenlandse 
buitenpolder, die ruimte biedt aan gebiedseigen processen. Door de gedeeltelijke 
verlaging van de Waalkade ontstaat weer een natuurlijke overgang van de rivier naar 
het komgebied. Het lage komgebied overstroomt dan jaarlijks gemiddeld 10 tot 15 
dagen. In het komgebied zullen laagdynamische habitats (rietmoeras) sterk tot 
ontwikkeling kunnen komen. Na hoog water staat er ongeveer 1,5 meter water in het 
laagliggende komgebied. Dit niveau neemt daarna geleidelijk af door (reguleerbare) 
afstroom naar de Afgedamde Maas, wegzijging en verdamping. Regulatie van de 
afstroom (via een uitwateringswerk) wordt gestuurd op de gewenste habitats in de 
polder en zal niet dienen als middel om de Schouwendijk zo snel mogelijk droog te 
leggen na een hoogwater.  
 
Overstromen en oeverwaldoorbraken zijn toegestaan. In Nederland is elders geen 
natuurlijk komgebied meer aanwezig! Hiermee ontstaat binnen de oeverwal een gebied 
met bijzondere natuurwaarden, dat in uiterlijk enigszins zal lijken op (een deel van) de 
Oostvaardersplassen. Buiten de oeverwal ontstaat meer dynamische rivier- en 
getijdennatuur, kenmerkend voor de uiterwaarden in dit gedeelte van het riviersysteem. 
 
Tussen Den Nieuwendijk en de Wakkere Dijk is ruimte voor de ontwikkeling van natuur 
met een eigen karakter. Begrenzingen worden gevormd door Den Nieuwendijk en de 
Wakkere dijk. 
 
De robuustheid van de gekozen oplossing wordt bepaald door de feitelijke waterstanden 
in de polder en de mogelijkheden voor natuurlijke begrazing als sleutelproces. Voor 
begrazing is het noodzakelijk dat voorzien wordt in ruime hoogwatervluchtplaatsen voor 
het vee in de vorm van HVP’s met een oppervlakte van 5-10% van het begraasbaar 
oppervlak. De HVP’s dienen bereikbaar te zijn vanaf het binnendijks gebied. Tevens is 
spreiding over het gehele plangebied gewenst. 
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Bestaande natuurwaarden ontzien, die kenmerkend zijn voor het rivierengebied 
Bij de vormgeving van de verlaging in de Brakelse Benedenwaarden zijn het oude 
geulenpatroon en het behoud van beschermde habitats sturend geweest, waarbij de 
Bloemplaat en de kwelsloten en wielen rond de Boezem van Brakel onaangetast blijven. 
Het streven is het behouden/verder ontwikkelen van een natte uiterwaard met 
beschermde habitats, waaronder slikkige oevers, glanshaverhooilanden en 
zachthoutooibos.  
 
Versterking van de beleving van cultuurhistorische waarden 
In de Brakelse Benedenwaarden zijn historische relicten zoals oudhoevig land langs de 
dijk richting Brakel, de aanwezigheid van militaire objecten (kazemat) en de aanwezige 
geulen en rijswaardenpatronen mede bepalend geweest voor het VKA. Voor de 
Waalkade is overwogen in welke mate de verlaging zodanig kan gebeuren dat het 
meest westelijke deel van het kenmerkende in steen gezette buitentalud grotendeels 
bewaard blijft. 
Unieke natuurontwikkeling, rivierdynamiek en cultuurhistorie zijn alleen te beleven in het 
landschap als het landschap ook toegankelijk is. Routing, uitzichtpunten en recreatief 
medegebruik zijn dan ook belangrijke uit te werken aspecten. 
 
Toegankelijkheid 
Verschillende vormen van toegankelijkheid zijn mogelijk. Het waarborgen van de 
toegankelijkheid van Loevestein (Zie MER en harde randvoorwaarden) staat hierbij 
centraal, maar ook komen struinroutes en de toegankelijkheid van de rivieroever en de 
beleving vanaf het water aan de orde. 
 
In het VKA is al uitgegaan van toegankelijkheid via de volgende routes: 
• Waaldijk (laag, wandelen); 
• Maasdijk (relatief hoog, auto); 
• Schouwendijk (historisch tracé, relatief laag, auto en fiets); 
• Den Nieuwendijk: hoog, toegankelijk voor wandelaars. 
 
Beleefbaarheid van de historische gelaagdheid is eveneens uit te werken. Reeds 
opgenomen in het VKA zijn de aandachtspunten: 
• Munnikenhof; 
• locatie Rechthuis; 
• Schouwendijk; 
• Munnikenlandse kasteel; 
• omgeving slot Loevestein; 
• Wakkere dijk en aansluiting Van Heemstraweg. 
 

2.3 Opgaven voor het voorkeursalternatief  

Voor het voorkeursalternatief de volgende beslissingen genomen: 
• de Wakkere Dijk ligt tussen het terrein van de voormalige kasteellocatie en het 

terrein van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, met ligging noord-zuid parallel aan de 
kavelrichting. Het terrein van Northern Petroleum en de graansilo’s worden ontzien; 

• ontsluiting van Slot Loevestein via een nieuw aan te leggen weg op de Maaskade; 
• reliëfvolgende ontgraving van geulen in de Brakelse Benedenwaarden zonder 

verlegging van de transportleiding van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland; 
• verlaging van de Waalkade, waardoor de polder Munnikenland gemiddeld elk jaar 

volstroomt. 
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Hiermee zijn belangrijke randvoorwaarden ten aanzien van water en natuur voor het 
ontwerp vastgelegd. Het ontwerpproces tot VKA leverde het inzicht op dat een aantal 
onderdelen van het ontwerp verder gedetailleerd moeten worden om medio 2009 een 
projectbesluit mogelijk te maken. In totaal betreft het 14 ontwerpopgaven. Deze 14 
punten voor het vervolgtraject zijn hieronder in kaart en tabel opgenomen. Het zijn alle 
onderwerpen die beschouwd kunnen worden als aanvullend op het ruimtelijk 
kwaliteitskader. 
 

1 Scheiding auto- en fietsverkeer 3 
2 Uitbreiding van de DZH 2 
3 Vormgeving en gebruik Wakkere dijk 3 
4 Watersportvoorzieningen 5 
5 Locatie WNF-herberg 5 
6 Uitwerking HVP’s 1 
7 Relict Deltadijk 1 
8 Nader ecologisch onderzoek verondieping 1 
9 Inpassing N322 3 
10 Herstel tracé Schouwendijk 3 
11 Versterken cultuurhistorische beleefbaarheid ensemble Rechthuis/kasteel 4 
12 Inpassing recreatieve elementen 3 
13 Geohydrologische effecten 1 
14 Rekening houden met parels zoals Munnikenhof, Sneepkil, kavelpatroon en Blinde steeg. 4 

 
De bovenstaande opgaven zijn samen te vatten in vier hoofdopgaven, die tijdens de 
uitwerking van het voorkeursalternatief meegenomen dienen te worden:  
1. De invulling van de natuurontwikkeling in de kom en mogelijke effecten van de 

hogere waterstanden op de komgronden in de Munnikenlandse polder (6,7,8,13); 
2. Routes en dijken in het gebied en de relatie van de hoger gelegen oeverwal met de 

kades. Aandachtspunt is ook de aansluiting op de N322 en de relatie met 
recreatieve toegankelijkheid van het plangebied. Specifiek is aandacht gewenst 
voor de relatie tussen de oude Nieuwe Hollandse Waterlinie en Wakkere Dijk 
(1,2,3,9,10,12,14); 

3. Cultuurhistorische en recreatieve ensembles behoeven extra aandacht, en zullen in 
het ontwerp uitgewerkt moeten worden (5,10,11,14); 

4. De toekomstige situatie in de Brakelse benedenwaarden, in samenhang met 
openheid, begrazing en huidige natuurwaarden (3,4).
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2.4 Ideeën, wensen en eisen van belanghebbenden 

In de vaststellingsperiode van het VKA is tevens de omgeving geraadpleegd: vrije 
denkers, bewoners en belendende diensten mochten hun visie op het plan voor 
Munnikenland geven. Deze sessies waren vruchtbaar en leverden een schat aan ideeën 
en ontwerpopgaven. In de bijlagen is een compleet overzicht gegeven van de 
aangereikte ideeën en beelden. Bij nadere bestudering zijn de ontwerpopgaven samen 
te vatten rond een aantal kernthema’s. Deze kernthema’s zijn hieronder weergegeven. 
Per kernthema worden de bijbehorende opgaven genoemd op hoofdlijnen. 
 
Historische gelaagdheid integreren in het ontwerp en beleefbaar maken 
• Zichtbaar maken van relicten; 
• Zichtlijnen richting Loevestein, Fort Vuren, Fort Poederoijen en Fort Brakel; 
• Verbindingen zichtbaar maken (zichtlijnen): relatie tussen delen Nieuwe Hollandse 

Waterlinie (NHW); 
• Behoud van de oude Waalkade; 
• Herstel contrescarpegracht en sluisje bij Loevestein. 
 
Onderhoud en beheer 
• Meerdere natuurlijk ingerichte Hoogwatervluchtplaatsen, aansluitend aan hogere 

terreindelen (bijvoorbeeld ook bij de Wakkere Dijk); 
• Zichtlijnen over oeverwal en elders: begrazing; 
• Natuurlijke begrazing met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van kuddes.  
 
Gebied toegankelijk en beleefbaar 
• Verbindingen over hoge plekken; 
• Uitzichtpunten; 
• Wandelen en fietsen; 
• Zorgvuldig omgaan met auto’s: sfeer en stilte, auto-toegankelijkheid gescheiden van 

fietstoegankelijkheid; 
• Parkeergelegenheid en transferia; 
• Toegankelijkheid vanaf het water. 
 
Herkenbaarheid en verscheidenheid van gebieden 
• Eigen identiteit tussengebied tussen NHW en Wakkere dijk; 
• Behoud waardevolle gebieden (zwarte sterns, Purperreigers, Kaveling, Bloemplaat 

etc.). 
 
Dijken en vormgeving 
• Zorgvuldige vormgeving dijken, relatief smalle Maaskade gewenst; 
• Wakkere dijk als tribunedijk; 
• Functies aan of op de Wakkere dijk. 
 
Gebruik 
• DZH leiding ontzien, ruimte voor uitbreiding handhaven; 
• Gebruik maken van bestaande activiteiten zoals delfstoffenwinning. 
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Vertaling naar hoofdopgaven 
Veel van de eisen en wensen uit de omgeving hebben een directe relatie met het 
kwaliteitskader (eisen ten aanzien van dijken als raamwerk, recreatie als drager en het 
accent op natuur- en cultuurbeleving). Hieronder worden de aanvullende opgaven en 
wensen gegroepeerd naar kleur, zodat een eensluidende set in aanvulling op het 
ruimtelijk kwaliteitskader ontstaat. De “aanvullende” eisen en opgaven zijn vooral 
vertegenwoordigd in de kleuren Goud en Rood.  
 
Aanvullende opgaven voor Blauw: het thema water en dijken 
Een zorgvuldige vormgeving van de dijken is vereist. Ideeën zijn de tribunedijk (al dan 
niet in gebruik voor andere functies) en een relatief smalle Maaskade. Specifiek 
aandacht is gewenst voor de aansluiting van de Wakkere dijk op de bestaande dijken, 
het tussendijks gebied en de aansluiting op de N322. 
In de uiterwaarden is behoud van de Bloemplaat en andere waardevolle gebieden en 
elementen gewenst. Dit in combinatie met een op het landschap aangepast stelsel van 
geulen. 
 
Aanvullende opgaven voor Groen: het thema natuur  
De invulling van de natuurontwikkeling in de kom en mogelijke effecten van de hogere 
waterstanden op de komgronden in de Munnikenlandse polder is een punt van zorg.  
De wens en de uitvoering wijzen alle in de richting van een overstromingsgebied met 
open water en rietland. Opgaand zachthoutooibos is in dit beeld beperkt. De realisatie 
daarvan vergt aandacht. Hierbij gaat het uitdrukkelijk om de formulering van grenzen 
(wanneer wordt ingegrepen in het systeem, en hoe). 
 
Aanvullende opgaven voor Goud: cultuurhistorie 
De herkenbaarheid van afzonderlijke gebieden is één van de terugkomende vragen. Dit 
betekent onder andere dat het tussengebied (tussen de Den Nieuwendijk en de 
Wakkere Dijk) straks een andere inrichting moet krijgen dan het uitgestrekte buitendijkse 
komgebied. Tenslotte betekent dit dat bestaande waardevolle gebieden behouden 
zullen worden in het plan (Boezem van Brakel, Den Nieuwendijk, Kaveling, bijzondere 
plassen, Bloemplaat, oeverwallen, geulpatronen, Munnikenhof, Het Kasteel, Slot 
Loevestein). 
 
De historische gelaagdheid moet zichtbaar gemaakt worden in het ontwerp. Relicten 
worden zichtbaar gemaakt of hersteld, en dienen als houvast voor het lezen van dit 
bijzondere gebied. Deze leesbaarheid houdt tevens in dat vele zichtlijnen en 
verbindingen behouden moeten blijven.  
 
Aanvullende opgaven voor Rood: gebruik 
Het raamwerk voor recreatie kwam sterk ter sprake tijdens bewonersavonden. Ook 
ander gebruik speelt echter een rol. 
Voor de recreanten is een goed hoger gelegen basisnetwerk belangrijk, waarbij 
zorgvuldig omgegaan moet worden met auto’s. Parkeergelegenheid en/of transferia 
(overstappen op fiets of boot) dienen gerealiseerd te worden. Tenslotte zal aandacht 
besteed worden aan de locatie voor de educatieve jeugdherberg van het WNF. 
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3 VISIE VOOR HET VERRIJKT VKA  

3.1 Inleiding 

De toekomstige kwaliteit van het plangebied Munnikenland wordt bepaald door de 
unieke combinatie van de kernkwaliteiten uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader (blauw, 
groen, goud en gebruik). In het verrijkte VKA wordt het ruimtelijke kwaliteitskader 
opnieuw opgepakt teneinde de opgaven (de kleuren) te integreren in één ruimtelijke 
visie, waarin het gehele palet leidt tot een samenhangend plan voor het gehele 
plangebied. 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven hoe de ruimtelijke kwaliteit van het 
Munnikenland door de voorgestelde maatregel wordt verbeterd: de visie op het 
toekomstige landschap van het Munnikenland in de vier kleuren. Vervolgens wordt in 
een ruimtelijk beeld de samenhang tussen deze kleuren weergegeven: het palet.  
 

3.2 Visie: de vier kleuren en het landschappelijk beeld  

Blauw: het rivierenlandschap en de dynamiek van Waal en Maas 
De Waal en de Maas hebben in het plangebied elk hun eigen karakter. De Waal is 
Nederlands breedste vrij afstromende rivier met brede uiterwaarden en een 
hoogdynamische rivierdynamiek die zich uit in jaarlijkse inundatie van delen van de 
uiterwaarden. De Afgedamde Maas is een restant van een smallere rivier, met een 
kleinschaliger uitstraling en smallere oeverwallen.  
 
De landtong het Munnikenland tussen Afgedamde Maas en Waal is ontstaan onder 
invloed van deze rivieren. De afgelopen eeuwen is deze landtong in verschillende fases 
ontgonnen en bedijkt, waardoor verschillende ruimtelijke eenheden zijn ontstaan.  
Door de dijkteruglegging zal de rivier weer toegang krijgen tot het gebied, en zullen de 
delen van het plangebied opnieuw met elkaar en met de rivier verbonden worden. 
De basale ruimtelijke eenheden van de rivier: uiterwaarden, oeverwal en kom zijn nu 
nog in het gebied herkenbaar. Deze gebieden zullen weer door de Waal meegevormd 
gaan worden en kunnen hun natuurlijke karakter terug krijgen. 
 
Groen: natuurlijke dynamische eenheid  
De natuurontwikkeling volgt de rivierdynamiek. Daar waar de rivier de ruimte krijgt 
kunnen natuurlijke ecotopen van het rivierengebied weer spontaan ontstaan. De 
natuurlijke overgangen tussen rivier, kreek, oeverwal en kom krijgen in het gebied de 
ruimte. Op lage delen achter de oeverwal zijn dit de komgronden, natte lage gronden die 
volstromen als de oeverwal overstroomt. Het resultaat is een gebied met open plassen, 
rietmoeras en plaatselijk zachthoutooibos.  
 
Naarmate gronden hoger op de oeverwal liggen, is er meer ruimte voor 
stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. Natuurlijke begrazing en cyclisch 
kapbeheer zorgt voor open grasachtige plekken en diversiteit in begroeiing.  
 
Dynamischer milieus zijn er in de delen van de uiterwaard aan de rivierzijde van de 
oeverwal. Op deze gronden zijn alle rivierstanden merkbaar. Stroomdalgraslanden 
kunnen zich op de hoogste ruggen ontwikkelen, met lagerop ruimte voor zeggen en 
slikkige oevers. Hierin opgenomen zijn de bestaande fraaie landschapselementen zoals 
de Bloemplaat, Sneepkil en Bloemstrang.  
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Goud: versterking van cultuurhistorische structuren en objecten 
In het Munnikenland is het belangrijkste historische thema van oudsher de relatie tussen 
mens en rivier, waarbij het land afwisselend in cultuur werd gebracht, of werd verlaten 
en aan de rivier werd teruggegeven. De ligging van dijken en historische relicten op de 
oeverwallen vertellen dit verhaal. Het laatste element in dit verhaal is de Deltadijk uit de 
zeventiger jaren. Tot aan de bouw van deze “Deltadijk” vormde Den Nieuwendijk de 
winterkade van het gebied. Nu volgt een volgende stap in deze geschiedenis, waarbij de 
rivier de verloren ruimte van het Munnikenland weer terug krijgt.  
 
In het VKA is gekozen voor een nieuwe waterkering parallel aan de oudste 
waterkeringen in het plangebied. Zo ontstaat aan de oostzijde van het plangebied een 
serie parallelle dijken als een (streepjes)code voor de opeenvolgende linies in de strijd 
tegen het water. De lijnen van verschillende ouderdom en schaal die hierin naast elkaar 
liggen vertellen samen het verhaal van de strijd tegen het water. 
Delen van deze lijn zijn van oost naar west de Boezem van Brakel, de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, de Kaveling en de Wakkere Dijk. De Wakkere Dijk, de nieuwe 
waterkerende dijk, vormt de westelijke grens. Het knooppunt van de dam en 
Wilhelminasluis met het industrieterrein en pompstation zijn 20e eeuwse toevoegingen 
aan deze corridor.  
 
Relicten en sferen 
Het verhaal van de mens en de rivier kan verder worden verteld aan de hand van 
relicten en sferen in het landschap, die de historische continuïteit van het landschap 
voelbaar en beleefbaar maken. Bewoners en bezoekers van het plangebied kunnen 
zien dat er een natuurlijke relatie is tussen de omstandigheden van het leven in het 
verleden en de inrichting van het Munnikenland in de toekomst.  
 
Belangrijke relicten en sferen zijn: 
• de middeleeuwse ontginningen (Munnikenhof, Loevestein); 
• relicten en sferen van de krijgshandelingen uit de zeventiende eeuw (Loevestein, 

verbinding met Poederoijen en Brakel); 
• latere ontginningen (Rechthuis, kasteel, en omgeving). 
 
Het streven is om deze relicten als cultuureilanden in het blauwe natuurgebied 
herkenbaar en beleefbaar te maken.  
 
Rood: gebruik en beleving 
Om het landschap en de natuur te kunnen beleven is toegankelijkheid essentieel. Daar 
waar het gebied niet fysiek toegankelijk is, zijn zichtlijnen belangrijk om het gebied te 
overzien. Zichtlijnen kunnen relaties tonen tussen objecten die fysiek niet met elkaar 
verbonden kunnen worden.  
Verschillende vormen van toegankelijkheid zijn mogelijk. De toegangsweg tot het 
strategisch gelegen slot Loevestein is aantrekkelijk en veilig voor de diverse 
verkeersdeelnemers en biedt een helder panorama op de verschillende 
landschapseenheden en historische structuren. Ook de mogelijkheden om andere 
historische plekken en de (nieuwe) natuur te beleven zijn toegenomen. 
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3.3 Visie: het kleurenpalet en de samenhang  

 
 
Om te komen tot een geïntegreerd streefbeeld in het Munnikenland zijn de vier kleuren 
in aansluiting op het ruimtelijk kwaliteitskader in hun samenhang bekeken.  
Water en natuur zullen het landschap vormen: er ontstaan grote eenheden in het 
landschap. Deze grote eenheden vormen samen één samenhangend natuurgebied, 
waarin subtiele verschillen ontstaan. Deze verschillen zijn afhankelijk van de relatie van 
het landschap ter plaatse met de rivier. Uiterwaarden, kommen en oeverwallen zullen 
zich in samenhang verder ontwikkelen. 
 
De samenhang tussen de deelgebieden wordt gevormd door een samenhangend 
raamwerk van dijken, kades en (hoofdwegen). Dit raamwerk is tevens van belang voor 
de toegankelijkheid van het gebied. Het raamwerk wordt gekenmerkt door een “gouden” 
aspect: de hoofdstructuur is veelal gekoppeld aan oeverwallen en dijken. Juist aan en 
op deze hoofdstructuur liggen de relicten van de onstaansgeschiedenis als 
cultuureilanden in de wildernis. Op de visiekaart zijn de belangrijkste plekken en plekjes 
weergegeven als parels. 
 
De ruimtelijke kwaliteit wordt verder versterkt als de landschappelijke relaties ook 
waarneembaar zijn. Belangrijke visuele relaties zijn weergegeven op de kaart. Een set 
pijlen verwijst naar de relaties tussen de zeventiende-eeuwse vestingwerken onderling, 
gecombineerd met het historische zicht vanaf de werken op de omgeving. Andere 
weergegeven relaties verwijzen naar de relatie van het landschap met de rivier, en de 
mogelijkheid om de rivierdynamiek te beleven. Wisselende vergezichten en 
uitzichtpunten geven de bezoeker de kans het Munnikenland te beleven.  
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Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de subtiel van elkaar verschillende 
deelgebieden, het raamwerk van dijken en kades (de lijnen in het landschap), en de 
parels in het gebied. 
 
 

3.4 Visie: deelgebieden 

De rivier is de meest bepalende factor in het plangebied. Dit is in de indeling van de 
deelgebieden te zien. Uiterwaarden, oeverwallen en kommen zijn daarom in aparte 
deelgebieden ondergebracht. Hieronder worden de deelgebieden op hoofdlijnen 
beschreven. In een kader wordt steeds het verband gelegd met het ruimtelijk 
kwaliteitskader. 
 
Uiterwaarden  
In de ruimtelijke visiekaart zijn zowel de uiterwaarden van de Waal als de uiterwaarden 
van de Maas opgenomen als deelgebied. Onder invloed van getij- en rivierdynamiek zal 
zich karakteristieke riviernatuur kunnen ontwikkelen.  
 
De uiterwaarden van de Waal zijn hoogdynamisch, worden gekenmerkt door brede 
geulen en herkenbare oeverwallen langs de rivier. 
De uiterwaarden van de Maas zijn smaller. De Maas kent een mindere mate van 
hoogwaterdynamiek. Vooral aan de westzijde van het gebied is daardoor de subtiele 
dynamiek van het getij merkbaar. De hoogte van de waterstanden in de Maas is 
uiteraard wel verbonden met de hoogte van de Waal. 
 

 
 
Oeverwallen 
Op de kaart zijn de oeverwallen in een lichtgele kleur weergegeven. Langs de Waal zijn 
recente oeverwallen opgeworpen, die een belangrijke natuurwaarde hebben. Tevens 
zijn ze gunstig voor de riviermorfologie.  
 
De oeverwallen zullen relatief schraal zijn en daardoor opener en toegankelijker dan 
lager gelegen uiterwaardgronden. Hier kan zich een natuurlijke oeverwalstrook met 
stroomdalgraslanden ontwikkelen. De open graslanden zijn belangrijk voor de ruimtelijke 
kwaliteit en de toegankelijkheid van het gebied. De openheid op de oeverwal is 
belangrijk vanwege de beleving van de relatie tussen oeverwal en rivier.  
Op de iets verder van de rivier af gelegen historische oeverwallen liggen de meeste 
historische relicten en de belangrijkste verbindingen.  
 

Kernpunten ruimtelijk kwaliteitskader 
Blauw: Geulpatronen door reliëfvolgend ontkleien geven meer ruimte in het winterbed 
Groen: Ontwikkeling natuur bij geulen en in ontkleid gebied. Behoud van stroomdalgraslanden 
Goud: Behoud Oudhoevig landschap, sneepkil. Verplaatsen sluisjes die niet kunnen blijven zitten 
Rood: Struinen is toegestaan. Rivier vanaf oeverwal en/of dijk te zien. De mogelijkheden om langs 
de rivier naar Loevestein te wandelen zijn nog in studie. 
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Komgebieden 
In de komgebieden, de Waarden van Loevestein en de polder het Munnikenland, zal 
een groot gedempt dynamisch natuurgebied ontstaan.  
 
De nattere komgebieden in de Polder Munnikenland zullen open zijn en vooral water en 
rietlandnatuur bevatten, met hier en daar struwelen en bossen. Voor de ruimtelijke 
kwaliteit is een zekere openheid gewenst, zodat de gewenste verbindingen en visuele 
relaties kunnen ontstaan. Het beheer zal een belangrijke rol spelen bij het open houden 
van het gebied.  
 
De Waarden van Loevestein zijn in de veertiende eeuw eveneens in de komgronden 
ontgonnen. In deze komgronden worden de hoofdlijnen van de historische structuur 
opgepakt om het gebied toegankelijk te maken en te ontwateren. Het resultaat is dat 
door de extra lijnen in elk geval de hoofdlijnen van de historische ontginning behouden 
zullen worden in de vorm van een dooradering van het natuurgebied. De centrale 
historische Munnikenhof is hierin een belangrijk hoofdmoment. 
 

 
 
 
Slot Loevestein en Bloemcamperpolder 
Slot Loevestein ligt als icoon in het gebied. Cultuurhistorie is op deze plek het 
belangrijkste leidmotiv. Herstel van de contrescarpegracht en de Bloemcamperpolder 
(met dijkjes) is gewenst. 
 
 

Kernpunten ruimtelijk kwaliteitskader 
Blauw: Natuurlijke rivierkomgebieden, uniek in Nederland, na hoog water zakt het waterpeil slechts 
langzaam  
Groen: Unieke komnatuur met veel rietlanden en water, wat zachthoutooibos 
Goud: Structuur waarden van Loevestein in hoofdlijnen opgenomen in het plan. 
Rood: De Schouwendijk fungeert als hoofdverbinding richting Loevestein. Voor de zichtlijnen 
richting Loevestein, is het belangrijk dat de omvang van het zachthoutooibos beperkt blijft. 

Kernpunten ruimtelijk kwaliteitskader 
Blauw: De oeverwallen zijn behouden, maar overstroombaar, waardoor de rivier weer mee zal 
gaan vormen aan de hoogtelijnen 
Groen: Oeverwallen open, relatief intensief begraasd, ruimte voor stroomdalgraslanden 
Goud: De oeverwallen zijn de lijnen van waaruit de polder Munnikenland is ontgonnen. Veel 
historische parels liggen op de oeverwallen. 
Rood: Dijken en toegankelijkheid zijn historisch gezien logisch gekoppeld aan oeverwallen. Het 
historische deel van de Waalkade blijft (voor zover ze gaaf is) grotendeels liggen. Zichtlijnen over 
de oeverwal richting Loevestein, en richting rivier zijn belangrijk voor de beleefbaarheid van de 
landschappelijke opbouw en historische verbanden in het plangebied.  



 
 
 
 
 
 
 

Verrijkt VKA Munnikenland  9S9885.B1/R0001/901971/JEBR/Nijm 
Versie 3.0 - 15 - 23 januari 2009 

 
 
Tussendijks gebied en Boezem van Brakel 
Het gehele binnendijkse gebied tussen Wakkere Dijk en Kaveling zal zich natuurlijk 
ontwikkelen tot een mozaïek van (vochtige) graslanden en plaatselijk opslag van ooibos. 
De bestaande natuur in het gebied wordt gevoed door de licht toenemende kwel. 
Bestaande plassen (zwarte sterns) en bosjes worden ontzien. Bos is vooral voorzien op 
de hogere drogere teen van de Wakkere Dijk. De lagere graslanden zullen opener zijn. 
 
Den Nieuwendijk is belangrijk als centrale as en voormalige dijk de hoofdlijn in het 
gebied. Deze dijk zal via paden over historische hoofdlijnen verbonden worden met 
zowel het aangrenzende gebied als met het raamwerk van de dijken in het gebied 
Munnikenland. Zichtlijnen en dwarsverbanden leggen de verbindingen in het raamwerk 
van kades en dijken. 
 
In dit gebied kan ruimte gereserveerd worden voor het duinwaterbedrijf Zuid-Holland. De 
voormalige Blinde steeg vormt hiervoor de grens.  
Aan de zuidzijde ligt ook de gaswinning in dit gebied. Deze winning zal op den duur 
gesloten worden, waardoor ook hier open natuurlijke ruimte ontstaat. 
 

 
 
 

3.5 Visie: dijken, wegen en paden 

In het plangebied zijn historische lijnen en verbindingen uit verschillende perioden het 
pad voor de mens om zich te verplaatsen en te oriënteren. Tevens zijn deze lijnen juist 
de elementen die het Munnikenland een eigen dimensie en identiteit geven.  
 
Voor de ruimtelijke kwaliteit is het dan ook belangrijk één raamwerk van dijken te 
vormen met een eigen karakter. Door de keuze voor één type lijn ontstaat en 
herkenbaar raamwerk, dat de identiteit en herkenbaarheid van het plangebied versterkt. 
De dijken moeten in vormgeving dan ook familie van elkaar zijn. Op meer dan één 
manier worden ze met elkaar en met het bestaande icoon Slot Loevestein van het 
Munnikenland verbonden. 
 
Relaties zijn er niet alleen in de vorm van fysieke verbindingen. Visuele verbindingen in 
de vorm van zichtlijnen en vergezichten geven de mogelijkheid tot oriëntatie en het 
waarnemen van relaties over afstanden.  
 

Kernpunten ruimtelijk kwaliteitskader 
Blauw en groen: Behoud bestaande situatie, ontwikkelen kwelnatuur 
Goud: Behoud Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 
Rood: Toegankelijkheid, vanaf de Wakkere Dijk, verbinding met de NHW 

Kernpunten ruimtelijk kwaliteitskader 
Blauw: Herstel contrescarpegracht en Bloemcamperpolder. 
Groen: Natuurontwikkeling in Bloemcamperpolder door verondiepen tot moerashoogte (1m. + 
NAP). 
Goud: Leidmotiv: zorgvuldig omgaan met bestaande dijken. 
Rood: Toegankelijkheid via Schouwendijk, bij hoog water langs smalle Maaskade. Loevestein als 
eiland in het water door smal houden van de hoger gelegen toegangsweg. 
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De belangrijkste visuele relaties zijn op de ruimtelijke kwaliteitskaart weergegeven met 
witte lijnen en zichtpunten. Een van die relaties is die tussen delen van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie: de linie, de batterij van Brakel, fort Vuren en het Slot Loevestein. 
Ook de relatie tussen dijken en oeverwallen en de rivier is een belangrijke visuele 
ruimtelijke relatie. 
 
De structuur van de dijken, en de zichtrelaties vormen een samenhangend stelsel 
waardoor het blauwgroene natuurgebied en de gouden cultuurhistorie met elkaar 
verbonden worden. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de verschillende lijnen in doorsnede weergegeven. 
Ook wordt in meer detail op de vormgeving ingegaan. De lijnen worden ingedeeld naar 
hun waterkerende functie beschreven:  
• Waterkerende dijken: Wakkere dijk en (bestaande) Deltadijk 
• Kaden: Waalkade, Maaskade, Schouwendijk en Den Nieuwendijk 
• Wegen en Paden: Van Heemstraweg, wandel- en fietspaden 
 
 

3.6 Visie: parels 

In het Munnikenland liggen een aantal parels. Parels zijn de bijzondere plekken in het 
gebied. Ze zijn veelal gekoppeld aan de hogere oeverwallen, en de meeste parels 
vertellen iets over de historische gelaagdheid van het plangebied. Historische dijken zijn 
niet als parels opgenomen op de tekening, ze zijn in het raamwerk opgenomen, en 
zullen met hun eigen vorm en bouw een deel van het historische verhaal kunnen 
vertellen. De parels zijn op de ruimtelijke visie weergegeven als een cirkel met stip. De 
parels zullen als meer cultuurlijke eilanden in de wildernis worden vormgegeven. 
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4 ONTWERPKEUZES VOOR VERRIJKT VKA 
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4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de gemaakte ontwerpkeuzes meer in detail toegelicht, in 
aanvulling op de in het vorige hoofdstuk beschreven visie. In het tweede deel van het 
hoofdstuk worden de detailoplossingen de verbindingen en relaties beschreven. 
Eveneens wordt er kort op de beheeraspecten in gegaan. De parels in het gebied 
tenslotte vindt u achteraan.  
 
Op de voorgaande pagina is de overall plankaart weergegeven.  
 

4.2 Deelgebieden 

Uiterwaarden 
 

 
Huidige geulen in de Brakelse benedenwaarden 
 
De Brakelse Benedenwaarden en Gandelwaard zijn gebieden die in de huidige situatie 
buitendijks liggen en directe invloed van de rivier ondervinden. In de Brakelse 
Benedenwaarden worden geulen reliëfvolgend ontgraven voor de ontwikkeling van 
hoogdynamische riviernatuur en een verlaging van de Maatgevende Hoogwaterstand 
(MHW). Geulpatronen zijn afgestemd op oudere geulen en rijswaardenpatronen in de 
ondergrond.  
 
Het streven is het behouden/verder ontwikkelen van een natte Waaluiterwaard met 
beschermde habitats, waaronder stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden en 
slikkige oevers en zachthoutooibos. Ontzien worden de Bloemplaat, Sneepkil en het 
oudhoevig land.  
 
Belangrijk uitgangspunt voor het (blijven) behalen van de rivierkundige taakstelling 
vormt het toekomstige uiterwaardbeheer. De flora en fauna krijgt de vrije ruimte om zich 
op een natuurlijke wijze te ontwikkelen volgens het ‘laat-los-principe’. Dit betekent dat er 
in het ontwerp rekening is gehouden met enige opslag van vegetatie in de vorm van 
zachthoutooibos (voornamelijk wilgen).  
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Beweiding met zelfredzame kuddes zorgt voor beperking van de opslag van 
zachthoutsoorten en de verruiging van het gebied. Afhankelijk van de mate van 
vegetatieopslag en aanzanding in de geulen, wordt cyclisch vegetatie- en 
sedimentbeheer ingezet om de doorstroming ook voor de lange termijn te handhaven en 
gewenste habitattypes te stimuleren.  
 
Om verstoring van broedvogels en andere gevoelige soorten te beperken worden er 
geen paden aangelegd in beide gebieden. Wel is er de mogelijkheid tot struinen.  
 
De herinrichting van de Gandelwaard behoort tot de autonome ontwikkeling van het 
project Munnikenland. Dit heeft de consequentie dat er wordt er uitgegaan van het 
ontgravingsplan van Wienerberger, aangevuld met de ontgraving van een geul in het 
noorden, die in de toekomst de Gandelwaard verbindt met de Afgedamde Maas. De 
natuur in de Gandelwaard zal zich meer als getijderivier-natuur kunnen ontwikkelen, 
omdat de dynamiek in de afgedamde Maas relatief meer bepaald wordt door 
getijverschillen. Het beheer van de Gandelwaard zal naar verwachting integraal deel uit 
gaan maken van het natuurbeheer in het Munnikenland. 
 
Oeverwallen 
Op de oeverwal aan de Waalzijde ligt deels de Deltadijk en deels een historische kade 
in het buitendijkse verlengde van de Deltadijk tot aan Loevestein. De Deltadijk zal vrijwel 
geheel verlaagd worden, op twee plekken na. De kop en staart geven straks als nieuw 
historisch relict de plek van de zeventiger jaren dijk in het landschap aan. Beide hoge 
plekken sluiten aan op de oeverwallen.  
 
De oeverwallen zullen zich door begrazing kunnen ontwikkelen tot open stroomdal-
graslanden. In dit gebied kan men struinen en wandelen. De historische kade op de 
Waaloeverwal zal deels (tot net voorbij de tweede krib) behouden worden. (zie ook 
paragraaf 4.3). De oeverwallen zijn bij hoog water belangrijk voor het vee, ze vormen 
vluchtroutes richting de Wakkere Dijk, die de belangrijkste hoogwatervluchtplaats is. 
 
De Maasoeverwal tenslotte is relatief smal en zal voorzien worden van een op ca. 
4m +NAP gelegen fietspad, dat bij hoog water toegankelijk is voor auto’s. 
Slot Loevestein is hierdoor nog bereikbaar tot waterstanden van ca. 3.6 m. + NAP.  
 
Komgebied: Waarden van Loevestein  
In de Waarden van Loevestein vormen de Middeleeuwse ontginningstructuur (lijnen) en 
de Munnikenhof momenteel belangrijke cultuurhistorische waarden in het landschap. 
Daarnaast liggen er diverse kleiputten in het deelgebied met hoge natuurwaarden, 
vanwege de aanwezigheid van beschermde vissoorten (o.a. Bittervoorn en Kleine 
modderkruiper). Omdat er gestreefd wordt om zo veel mogelijk van de vrijkomende 
grond binnen het plangebied te bergen (lage transportkosten en minimale milieuhinder), 
wordt een deel van de grond uit de Brakelse Benedenwaarden, Gandelwaard en de 
Deltadijk geborgen in de voormalige zandwinput nabij de Munnikenhof. Doordat deze 
plas een lage natuurwaarde heeft, is er een beperkt effect op de flora en fauna. Het 
oostelijk deel van de plas wordt afgewerkt tot op het maaiveld. Het westelijk deel wordt 
verondiept tot op een gemiddeld niveau van 0,5 meter waterdiepte. Deze waterdiepte 
geeft optimale omstandigheden voor ontwikkeling van waterplanten en een goede 
waterkwaliteit. De plassen ten noorden van de Schouwendijk worden niet verondiept om 
de huidige natuurwaarden te ontzien.  
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Kleiputten bij de Waarden van Loevestein 
 
Binnen de waarden van Loevestein is de middeleeuwse percelering nog te herkennen. 
Deze percelering zal op hoofdlijnen in het plan worden opgenomen: Langs de 
hoofdlijnen zullen licht verhoogde paden worden aangelegd. Ook de wetering blijft 
behouden. Centraal in deze middeleeuwse percelering ligt het archeologisch kostbare 
terrein Munnikhof. De Munnikhof was waarschijnlijk de locatie van een uithof, een grote 
kloosterboerderij van waaruit de monniken hun landerijen beheerden. Deze wordt 
herkenbaar gemaakt in het landschap. 
 
Uit het geohydrologisch onderzoek is gebleken dat, zonder aanvullende voorzieningen, 
er na een hoogwater in het komgebied (Waarden van Loevestein en polder 
Munnikenland) ongeveer een half jaar water blijft staan. Deze sterke vernatting is 
ongewenst vanuit ecologisch, historisch en recreatief (toegankelijkheids)oogpunt, 
waardoor de aanleg van een uitwateringswerk in de Maaskade benodigd is. Dit kan de 
ontwateringstijd reguleren en daarmee een belangrijk hulpmiddel vormen voor de 
gewenste vegetatieontwikkeling en de beheersafhankelijkheid in het kommengebied. 
Nadrukkelijk wordt vermeld dat het uitwateringswerk niet bedoeld is voor snelle 
ontwatering, zodat de Schouwendijk weer in gebruik genomen kan worden voor het 
verkeer.  
Het uitgangspunt moet zijn dat er zo weinig mogelijk sturing mogelijk is, dat wil zeggen 
dat de drempelhoogte en capaciteit vast dient te liggen. Vooralsnog is het 
uitwateringswerk gesitueerd in de hoek waar de Maaskade de Bloemcamperpolder 
raakt. Detaillering van dit uitwateringswerk is benodigd. 
 
Komgebied: Polder Munnikenland 
De polder zal sterk vernatten, waardoor er op de laagste delen grote delen van het jaar 
ondiepe plassen en rietmoerassen ontstaan met op de hogere delen een mozaïek van 
graslanden en zachthoutooibos. Binnen dit deelgebied ligt er een grote opgave voor het 
toekomstige beheer, dat in samenhang met andere deelgebieden zal plaatsvinden. Door 
middels van het uitwateringswerk wordt er gestuurd op het langzaam uitzakken van 
binnengetreden Waalwater. Concreet betekent dit dat grote delen van de polder 
Munnikenland zullen gaan bestaan uit ondiepe plassen met moerassige rietoevers. 
Vanwege de drassige omstandigheden kunnen deze delen kunnen niet begraasd 
worden door vee en wordt ook cyclisch kapbeheer bemoeilijkt. Omdat zachthoutooibos 
het gewenste open beeld van de polder negatief beïnvloed, is het van essentieel belang 
dat er direct na de herinrichting gestuurd wordt op de ontwikkeling van een 
grootschalige rietzone middels de regulatie van het waterpeil. Nadere uitwerking van 
deze beheersopgave vindt plaats in het kader van de planstudie. 
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Kavelpatroon van polder Munnikenland 
 
Slot Loevestein en Bloemcamperpolder 
Voor het deelgebied rondom Slot Loevestein wordt waar mogelijk aangesloten op de 
wensen en beheertaken van de Rijksgebouwendienst. Een belangrijke wens die terug 
komt in het ontwerp is het verondiepen van de drie plassen in de Bloemcamperpolder 
ten zuidwesten van de Contrescarpegracht in samenhang met het herstel van de 
Contrescarpegracht. Hiermee wordt het historische beeld van de vesting Slot Loevestein 
hersteld. Zoals eerder vermeld zal in de Waarden van Loevestein een uitwateringswerk 
worden ondergebracht, zodat verkorting van de uitwateringstijd mogelijk is. De 
Schouwendijk vormt tussen de Polder Munnikenland en de Waarden van Loevestein 
een natuurlijke drempel, waardoor de Polder Munnikenland langer nat zal blijven. Het 
uitwateringswerk zal worden geplaatst op de plek van (en in de stijl van) een oude sluis 
nabij Loevestein.  
 
Tussendijks gebied en Boezem van Brakel 
In het gebied tussen Den Nieuwendijk en de Wakkere dijk wordt er ruimte gereserveerd 
voor een mogelijke uitbreiding van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland naar het zuiden tot 
aan de Blinde Steeg. Dit is noodzakelijk omdat de Wakkere dijk gedeeltelijk op het 
huidige terrein van DZH komt te liggen en deze haar uitbreidingmogelijkheden wil 
behouden. De Blinde steeg vormt tevens een verbinding van Nieuwe Hollandse 
Waterlinie via de Wakkere Dijk naar de Rechthuislocatie. Ten zuiden van de Blinde 
Steeg krijgt de natuur de kans om zich onder invloed van de hydrologische condities (zie 
onder) te ontwikkelen tot een landschap dat vooral bestaat uit (vochtige) graslanden met 
in mindere mate spontane opslag van struweel. Beweiding en eventueel periodieke kap 
zorgen voor het behoud van een open structuur.  
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Boezem van Brakel en Tussendijks gebied 
 
In het gebied ligt een belangrijke drinkwaterleiding van het duinwaterbedrijf en aan de 
zuidzijde een terrein van Northern Petroleum voor gaswinning. Vanwege dit 
functiegebruik is het noodzakelijk om het huidige peilregime te handhaven.  
De Wakkere dijk wordt deels gesitueerd op de Munnikenlandse Stroomgordel (een oude 
zandbaan in de ondergrond). Deze ligging zorgt voor een toename van de kwel, die 
doorgaans een zeer goede waterkwaliteit (voedselarm) heeft, onder de dijk door naar 
het tussendijks gebied. De kwel heeft een positieve invloed op de vegetatieontwikkeling 
in dit gebied. Door de handhaving van het peilregime leidt dit echter niet tot een 
vernatting van het tussendijks gebied.  
In de Boezem van Brakel wordt eveneens vastgehouden aan het huidige peilbeheer. In 
het gebied is sprake van een soort ‘badkuip’, waarbij intredend (regen)water zoveel 
mogelijk wordt vastgehouden. Doordat in het tussendijks gebied het peil gehandhaafd 
blijft, neemt de kwelstroom niet toe in de Boezem van Brakel. Om de huidige 
natuurwaarden, die in toenemende mate aan het afnemen zijn door verruiging, 
eutrofiering en zuurstofloosheid in de plassen met hoge natuurwaarden te stimuleren 
kan er voor een variabel peil gekozen worden, gecombineerd met een actief 
vegetatiebeheer.  
 

4.3 Dijken, wegen en paden 

Om de herkenbaarheid van de Munnikenlandse dijk te versterken is uitgegaan van een 
“familie” van dijken en kades. Zij hebben allen een vormgeving met aan één of twee 
zijden “terrassen”. Bovenop verplaatst de fietser of wandelaar zich met fabelachtig 
uitzicht over het aangrenzende terrein. Het ijle fietspad ligt hoog boven het landschap, 
met een klein topje op de dijk, zodat de suggestie van hoog zweven boven het 
landschap versterkt wordt. Het hoogste punt van alle dijken sluit aan op de 
aangrenzende dijken, waardoor fietsen op één hoogte mogelijk wordt. 
 
Historische kades (Waalkade, Maaskade, Schouwendijk) worden zoveel mogelijk 
behouden of hersteld. Omdat de Maaskade tevens een functie heeft voor de 
toegankelijkheid van het gebied, is deze kade de enige waaraan een uitdrukkelijke vorm 
gegeven wordt. Het historisch waardevolle deel van de Waalkade, dat deel uit maakt 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, wordt in de originele staat behouden. De lage 
historische Schouwendijk wordt zoveel mogelijk op het historisch tracé hersteld. 
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Bestaande weteringen worden behouden. Nieuwe weteringen worden niet aangelegd 
met het oog op de afwatering en de migratie van het vee bij hoog water. 
 
Het verband in het gehele plangebied wordt verder gedetailleerd door een subtiel 
verband in dijken en kades dat in verband staat met het icoon van Munnikenland: Slot 
Loevestein. Het verband bestaat uit een wandelpad op ca. 4 meter dat geheel rond loopt 
langs de randen van het Munnikenland. Vier meter is de hoogte van de noodverbinding 
van het binnendijks gebied met Loevestein en tevens de hoogte van de brug van 
Loevestein. Daar waar geen verbinding op een kade mogelijk is, omdat de kade geheel 
verdwijnt voor ruimte voor de rivier wordt op het historisch dijktracé volstaan met een 
struinroute met paaltjes waarvan de top eveneens op deze zelfde hoogte ligt. Op de 
Wakkere Dijk ligt het pad op een terras. Dit terras ligt op sommige plekken dichterbij het 
buitengebied, zodat het plaatselijk meer uitzicht biedt op het omliggend gebied.  
 
 
Wakkere dijk  
De nieuwe Wakkere Dijk wordt een dijk van de eenentwintigste eeuw. Dit betekent dat 
de dijk een nieuwe functionele vorm zal krijgen. In de 21e eeuw gaat het niet alleen om 
veiligheid, maar wordt ook landschap, natuur en recreatie belangrijk.  
Voor al dit gebruik is daarom ruimte gemaakt op de nieuwe waterkerende dijk, die 
bestaat uit gebiedseigen bodemmateriaal. Om de dijk toegankelijk te maken voor vee bij 
hoog water is extra breedte en hoogte toegevoegd. Als begrazingsgebied heeft de 
Wakkere Dijk een ecologische functie. De Wakkere Dijk is in zijn geheel een 
hoogwatervrije vluchtplaats voor de fauna en de grazers. Deze zullen zich naar 
verwachting via de Maaskade en de oeverwallen uit het gebied terugtrekken.  
 
Voor de recreant tenslotte worden paden en terrassen geïntegreerd in het dijkontwerp.  
Er zijn zichtpunten en het uitzicht op het landschap en de zichtbaarheid van een aantal 
bijzondere elementen vertellen hun eigen verhaal.  
 

 
Indicatie van de ligging van de Wakkere Dijk in het landschap 
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Een belangrijke relatie is de relatie van de Wakkere Dijk (Nieuwste dijk) met de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (oudere waterkerende dijk). Om de relatie helder te houden, krijgt 
de Wakkere Dijk een steiler binnentalud, zonder terrassen aan de zijde van Den 
Nieuwendijk. Zo is vanaf de oude dijk de nieuwe herkenbaar. De strakke dijktop is 
herkenbaar als een civieltechnisch dijkprofiel. De bredere teen met begroeiing 
(hardhout) maakt dat de natuur relatief ver door kan groeien, waardoor De Wakkere Dijk 
ook als natuurdijk is vorm gegeven. 
 
In de Wakkere Dijk zijn in de buitenteen op enkele plaatsen terrassen opgenomen, 
waardoor een tribunevorm ontstaat. Maar ook elders op de plateaus aan de buitendijkse 
zijde is volop ruimte om te zitten, te spelen en te genieten van het uitzicht. Door de 
afwisseling in de terrassen binnen het dijkprofiel ontstaat een wisselend beeld op het 
landschap. Er zijn punten waarop het verbindende vier meter hoge pad dichter in het 
landschap ligt, waardoor de wandelaar meer in het landschap loopt. Ook zijn er delen 
waarin terrassen, uitgebreid als een tribune, aanwezig zijn.  
 
Aan de zuidkant van het plangebied (na de bocht) is de hoogwatervluchtplaats 
uitgebreid. De dijkhelling is zeer flauw, waardoor een breed profiel ontstaat dat ruimte 
biedt aan alle vee. Op deze plaats kruist ook de Schouwendijk de Wakkere dijk.  
 
De Wakkere Dijk is evenals de andere dijken in het Munnikenland voorzien van een wat 
hoger gelegen fietspad, zodat de fietser over het landschap lijkt te zweven. Het fietspad 
is voorzien van een natuurlijke halfverharding.  
Straks loopt de bezoeker zo vanaf de Wakkere Dijk de natuur in, natuur in de 
buitenpolder en natuur in het tussengebied. Op de verhoogde binnenteen van de dijk 
mag de natuurontwikkeling doorgaan.  
 
De Schouwendijk is de belangrijkste autotoegang tot slot Loevestein. Daar waar de 
Schouwendijk de Wakkere Dijk kruist dienen dan ook op- en afritten gerealiseerd te 
worden en er komen wildroosters om de begrazing aan weerszijde van de weg niet te 
onderbreken. Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat het historische verloop en hoogte van 
de Schouwendijk, die cultuurhistorisch als zeer waardevol beschouwd wordt, zoveel 
mogelijk in stand blijft en waar mogelijk wordt hersteld (zie ook hieronder.)  
 
De Wakkere Dijk is in zijn geheel een hoogwatervrije vluchtplaats voor grazers en fauna. 
Een deel van de Wakkere Dijk is hiertoe extra verbreed. Dit deel is getekend nabij de 
Schouwendijk. De locatie heeft twee voordelen: 
• ze is bereikbaar via Waaloeverwallen – Wakkere Dijk en via de Maasoeverwallen 

voor de fauna; 
• op deze plek kunnen de op- en afritten van de Schouwendijk in tracé in de dijk 

geïntegreerd worden.  
 
De HVP ligt aan het eind van de natuurlijke vluchtroute van grazers en fauna in het 
gebied. Er is hier tevens een mogelijkheid de binnendijkse gronden als vluchtplek bij 
hoog water in te zetten. Bij zomerdrukte is hier ruimte voor een groene parkeerplek.  
Ter plaatse is de Wakkere Dijk dan ook zeer breed. Op het ruime profiel is niet alleen de 
vluchtplek voor het vee aanwezig, tevens kan de auto- en fietsroute met een helling van 
ca. 1:20 omlaag. De op- en afritten voor de auto zijn ter plaatse van de Schouwendijk 
geheel in lijn van het tracé geïntegreerd in de Wakkere Dijk. Van de drie profieltypen is 
een tekening opgenomen in de bijlagen. 
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Schouwendijk  
De Schouwendijk verbindt in de huidige situatie de Van Heemstraweg (N322) met slot 
Loevestein. De Schouwendijk is een historische achterdijk, met een verloop in subtiele 
bochten en hoogteverschillen door eeuwenlange klink en verandering in de bodem. 
Daar waar de Schouwendijk nog op zijn oorspronkelijke plek ligt zal deze dan ook 
inclusief de weteringen aan weerszijden in stand gehouden worden. Het verschil is dat 
de weteringen vaker en langer hoog water zullen bevatten. 
 

 
Schouwendijk 
 
Een gedeelte van de Schouwendijk is tijdens de aanleg van de Deltadijk in de 
zeventigerjaren verlegd of verdwenen. Dit deel van de Schouwendijk zal worden 
hersteld. Hierbij worden echter in verband met het vee en de veetrek geen nieuwe 
weteringen aan weerszijden gegraven. Wegverharding en hoogteligging van de 
Schouwendijk zullen aansluiten op het bestaande tracé van de Schouwendijk. 
In de Schouwendijk dus geen veranderingen. De enige uitzondering hiervoor ligt ter 
plaatse van de op- en afrit bij de Wakkere dijk. De Wakkere Dijk doorkruist de 
Schouwendijk dwars, en op de Wakkere Dijk volgt het tracé het voormalige spoor. 
waardoor een zo gering mogelijk deel van deze weg wordt “begraven” onder de nieuwe 
Wakkere Dijk. 

 
 
De aansluiting van de Schouwendijk op de N322 wordt gewijzigd. De autoverbinding 
loopt van de Wakkere Dijk naar de weg onderaan de N322.  
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Maaskade 
Op de Maaskade wordt een nieuwe weg aangelegd die gaat dienen als secundaire 
ontsluiting van en naar Slot Loevestein bij hoog water. De wens was een zeer slank 
dijkprofiel, waardoor Slot Loevestein als eiland in de uiterwaarden beleefbaar wordt.  
Bereikbaarheid voor bussen en hulpdiensten is echter eveneens gewenst. Daarom is 
een Maaskadeprofiel ontwikkeld, dat weliswaar bij hoog water voor auto’s toegankelijk 
is, maar tevens zo slank mogelijk is vorm gegeven. 
 

 
Maaskade 
 
De hoogte ter plaatse van de huidige Deltadijk wordt verlaagd tot op 4,0 m+NAP en voor 
de overige delen van de Maaskade blijft de huidige hoogte (ca. 3,8 m+NAP) 
gehandhaafd. Hierdoor neemt de onbereikbaarheid van Loevestein af van gemiddeld 3 
naar gemiddeld 2 dagen per jaar.  
 
Op de kruin van de kade wordt een fietspad aangelegd, in de vorm van een 1-baansweg 
met een breedte van drie meter. Op een terras dat op 3 m. + NAP ligt loopt een 
wandelpad. Dit wandelpad wordt plaatselijk (om de ca. 200 m.) opgehoogd tot op het 
niveau van het fietspad om een passeerplek te maken, met een verhardingsbreedte van 
5 meter, en een lengte van ca. 35 m. De hoofdlijn van het slanke dijkprofiel is zo 
ontworpen dat de dijk als één lijn zichtbaar blijft in het landschap.  
De passeerplaatsen zijn lang genoeg voor een bus of vrachtauto en enkele 
personenauto’s. De weg is geschikt voor het gebruik van auto’s, bussen en 
hulpdiensten, in de periode dat het water te hoog staat op de Schouwendijk.  

 
 
Door de combinatie van fietspad, wandelpad en passeerplekken ontstaat een relatief 
slank dijkprofiel, dat toch de gewenste toegankelijkheid biedt.  
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Waalkade 
Voor de realisatie van de rivierkundige taakstelling en het stimuleren van dynamische 
riviernatuur wordt een deel van de Waalkade verlaagd tot op het niveau van een 
oeverwal (ca. 2,5 m+NAP). Het meest westelijk deel van de Waalkade wordt 
cultuurhistorisch hoog gewaardeerd. Dit is tevens het deel dat verbonden is met twee 
zeer lange kribben. Dit deel wordt in het ontwerp dan ook zoveel mogelijk gehandhaafd. 
Doordat dit deel in de luwte van het stromingspatroon bij hoogwater ligt, zijn er geen 
grote wijzigingen in het waterstandverlagende effect.  
 

 
Waalkade 
 
De verharde weg die loopt vanaf het DZH-terrein tot aan de Wakkere dijk wordt 
verwijderd. Het huidige fietspad op de kruin van de dijk wordt vervolgens gekoppeld aan 
het resterende deel van de verharde weg, die loopt van de Wakkere dijk naar het 
Rechthuis. Vanaf het DZH-terrein is de weg enkel toegankelijk voor fietsers, 
hulpdiensten en bevoorrading voor een mogelijke herberg van het Wereld Natuur Fonds 
(WNF). Regulier autoverkeer kan vanaf Brakel reiken tot aan het DZH-terrein. Ter 
plaatse van de Wakkere dijk wordt een op- en afrit gerealiseerd die geschikt is voor 
fietsers en hulpdiensten. De weg naar het Rechthuis wordt een frequent overstroomde 
weg op ca. 2,5 m. + NAP. 
 
Deltadijk 
De Deltadijk uit de zeventiger jaren wordt ter hoogte van het Munnikenland grotendeels 
verlaagd tot op het oorspronkelijke niveau van oeverwal en Schouwendijk.  
Een uitzondering hierop vormen een tweetal relicten, daar waar de voormalige Deltadijk 
op de oeverwallen aantakt, zullen een tweetal iets hogere elementen in het landschap 
zichtbaar blijven, als cultuurlijke uitbuigingen van de oeverwal. Deze relicten kunnen 
vanwege de stroming bij hoogwater niet op de huidige hoogte gehandhaafd blijven. Zij 
zullen daarom verlaagd worden tot de hoogte van de oeverwal. De lijnen van de 
Deltadijk zullen hierdoor zichtbaar in het landschap blijven en het verhaal van de 
Deltadijk en de inpoldering van de zeventiger jaren gaat niet verloren.  
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Struinpaden 
De huidige wegen en paden (o.a. Blinde Steeg, Munnikenlandse Waalkade 
Schouwendijk en Kaveling) in het plangebied blijven gehandhaafd. Aan deze paden 
verandert niets. Aan het asfalt (Omgeving Rechthuis en Blinde Steeg) wordt geen 
onderhoud gepleegd, waardoor het pad langzaam minder toegankelijk zal worden.  
 
Nieuwe paden zijn op historische locaties gerealiseerd, om het verhaal van mens en 
water te kunnen vertellen. Belangrijke plekken zijn de hoofdlijnen in de Waarden van 
Loevestein rondom de Munnikenhof, en de oeverwal van de Waal. 
Een belangrijk struinpad is die over de Waaloeverwal, als verbinding van Fort Brakel tot 
aan Loevestein. Dit pad is een onderdeel van het raamwerk dat Loevestein verbindt met 
het dijkenraamwerk van het Munnikenland. De verbinding zal vormgegeven worden 
door paaltjes met de top op 4 meter. De top van de paal kan voorzien worden van een 
icoon voor Slot Loevestein, zodat de verwijzing naar Slot Loevestein helder is.  
 
In de omgeving van het Munnikenland is eveneens voorzien in een aantal smalle paden, 
die op historische kavelgrenzen liggen. De locatie van deze paden is zo gekozen zodat 
de lijnen aansluiten op de historische verkavelingslijnen, waardoor het verhaal van 
Munnikenland zichtbaar blijft in het landschap.  
 
Hoogwatervrije vluchtplaatsen 
Er moeten ten behoeve van de fauna en begrazing meerder hoogwatervrije 
vluchtplaatsen in het plangebied worden aangelegd, met een oppervlakte van 5-10% 
van het begraasbare gebied. Deze elementen moeten zelf ook natuurwaarden bevatten, 
verspreid in het gebied liggen en landschappelijk aantrekkelijk zijn. In het Verrijkte VKA 
gaan we uit van gebruik van de gehele Wakkere Dijk voor grote grazers en fauna. 
Hierdoor is het oostelijk gedeelte van het plangebied voorzien van een hoogwatervrije 
vluchtplaats. In de omgeving van Slot Loevestein fungeren de wallen als vluchtplaats 
voor kleinwild. Elders in het gebied zal mogelijk nog ruimte zijn voor kleine HVP’s nabij 
het binnendijks gebied in het landschap. Deze plekken zullen relatief beperkt van 
omvang zijn.  
 
Parkeren 
Twee parkeerplekken zijn beoogd, bij de entree van het gebied en nabij Loevestein. 
Het parkeerterrein bij de entree van het gebied is ruim. Hier is parkeren mogelijk voor 
het wandelen en fietsen langs de Wakkere Dijk en Den Nieuwendijk (plus Kaveling) 
mogelijk te maken en te houden. Tevens kan vanaf deze plek de toegankelijkheid van 
het gehele Munnikenland geregeld worden, indien gewenst. 
Het parkeerterrein nabij Loevestein wordt verhoogd tot op 3,8 m+NAP (hoogte van 
Maaskade) om parkeren tijdens een verhoogde waterstand mogelijk te maken.  
 
 

4.4 Parels 

Munnikenhof 
De Munnikenhof zal in het landschap zichtbaar gemaakt worden door omkadering van 
het perceel met een brede sloot. Deze symbolische omkadering wordt versterkt met een 
perceelsafbakening in de vorm van een landschappelijke haag (bijvoorbeeld meidoorn). 
Het middengebied wordt indien nodig periodiek gemaaid, zodat het gevoel van een klein 
onderhouden eiland in de wildernis ontstaat.  
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Vanaf de Maaskade kunnen recreanten het terrein bezoeken en daardoor iets van de 
geschiedenis van de Cisterciënzers van het Belgische Villers beleven.  
Tenslotte wordt deze plek voor watertoeristen bereikbaar gemaakt. Op de Afgedamde 
Maas wordt een kleine aanlegsteiger (geschikt voor ca. 4-6 kano’s of kleine boten) 
gecreëerd, waardoor de Maaskade en de Munnikenhof ook per boot bereikbaar zijn. De 
gemeente Zaltbommel ziet graag ruimte voor waterrecreatie en dit zou één van de 
stepping stones kunnen zijn. 
 
 
 

 
 
Rechthuis 
Het Rechthuis, de pollen, de kasteellocatie en de (verdwenen) oude haven zijn 
cultuurhistorische elementen die tezamen een waardevol ensemble langs de Waaldijk 
van het Munnikenland vormden. De hoge pol van het Rechthuis blijft gehandhaafd op de 
huidige hoogte (ca. 5 m+NAP). De pol krijgt een cultuurhistorische, recreatieve en 
educatieve functie en kan uitgroeien tot een beeldbepalende plek. Hier kan het verhaal 
van het leven met water en de strijd tegen het water geïllustreerd worden met de 
zichtbare werking van de rivier (o.a. geulen en eilanden in de Brakelse 
Benedenwaarden, de overstroming van de oeverwal en de stijgende waterstand in de 
kom). Om het perceel open te houden, wordt er een intensief maaibeheer toegepast. Op 
de pol zal ook de herberg van het WNF worden gesitueerd. 
 

 
Ligging van het Rechthuis en voormalige kasteellocatie. 
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Kasteelterrein Munnikenland 
Direct ten oosten van de pol ligt de voormalige kasteellocatie. Het terrein is momenteel 
nauwelijks zichtbaar in het landschap. Om de beleving van dit ensemble te vergroten, 
wordt het kasteelterrein licht verhoogd tot ca. 4 m+NAP en omringd door een gracht. De 
gracht ontstaat overigens vooral door ophoging van het omringend terrein. Ter plaatse 
van de gracht wordt niet dieper dan ongeveer een halve meter gegraven. Dit in verband 
met de te verwachten archeologische waarden ter plekke van de voormalige gracht. 
 
Verder wordt het terrein beplant met enkele notenbomen om te herkenbaarheid te 
bevorderen. Ook dit gebied krijgt uiteindelijk een cultuurhistorische, recreatieve en 
educatieve functie.  
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5 AANSLUITING OP INSPRAAK OMGEVING 

In de vaststellingsperiode van het VKA is tevens de omgeving geraadpleegd: vrije 
denkers, bewoners en belendende diensten mochten hun visie op het plan voor 
Munnikenland geven. Deze sessies waren vruchtbaar en leverden een schat aan ideeën 
en ontwerpopgaven. Een weerslag van deze dagen is opgenomen in de bijlagen 1-3.   
  
Hieronder een opsomming van de belangrijkste elementen die op deze dagen (in 
chronologie) naar voren kwamen. In de tabel zijn per dag steeds de verschillende kopjes 
voor ideeën weergegeven. Per kopje is steeds weergegeven in hoeverre ze worden 
meegenomen, in aansluiting op het Ruimtelijk Kwaliteitskader en het beeld van de visie 
op hoofdlijnen. De kopjes hebben een groene kleur gekregen, als ze meegenomen 
worden in de ontwerpvisie. Zijn beelden of ideeën nieuw en worden ze meegenomen, 
dan hebben ze een donkergroene kleur. 
 
dag Idee / wens / actiepunt  Toetsing aan visie, ruimtelijk kwaliteitskader, 

Vervolgactie 
Laat los De natuur zoveel mogelijk loslaten, -iets genuanceerder dan 

laat los– is de kern van de visie, beantwoord geheel aan 
blauw en groen van het RKK 

Maak een tribunedijk 3 Eén van de vele mogelijkheden voor de Wakkere Dijk. Uitzicht 
EN gebruik is opgenomen als belangrijke opgave 

Respecteer de Munnikenlandse 
Waalkade 3 

Deze kade zal deels worden ontzien. De overgang naar de 
oeverwal is nog een opgave 

Vertel het verhaal 2 Zichtbaar maken van historische gelaagdheid is opgenomen 
in de ontwerpopgaven 
Ook de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het gebied 
wordt daarin opgenomen 

Creëer een hip silo terrein 2,3 Onderzoeken mogelijkheden voor invulling / aanvulling en 
functies voor de omgeving van het silo terrein vormen een 
nieuwe ontwerpopgave, gerelateerd aan de opgaven in de 
omgeving, de aansluiting van de N322 

Belevingsdag 

Geen nieuwe Maasroute, 
Loevestein als Mont St. Michel 3  

Loevestein (vrijwel) altijd bereikbaar voor hulpdiensten is een 
harde randvoorwaarde. De suggestie van alleen 
vaarbereikbaarheid wordt niet meegenomen in het 
ontwerpproces. 
Wel blijft de vaarverbinding vanaf Woudrichem met 
Loevestein een belangrijke toegang voor toeristen. Bij laag 
water blijft de huidige verbinding over de historische 
Schouwendijk natuurlijk mogelijk, en rijden de bezoekers 
tussen de diepere plassen en rietlanden door naar het slot. Bij 
hoger water achter de oeverwal zal de Maaskade een 
belangrijke verbinding zijn. De vormgeving van deze 
Maaskade is een belangrijke opgave in het vervolg van het 
traject.  
Gezien de wens richting “Mont St. Michel (zonder snelweg)” 
 zal naar een relatief smalle vormgeving gezocht worden. 
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dag Idee / wens / actiepunt  Toetsing aan visie, ruimtelijk kwaliteitskader, 

Vervolgactie 
Samen met de gemeenschap Gemeenschappelijk grondbezit is in deze streek niet historisch 

aanwezig. Mogelijkheden voor gebruik door bewoners zijn er 
echter wel – de bewonersdag gaf vele aanknopingspunten 

Tussen de dijken 2 Een eigen identiteit voor het gebied tussen Nieuwendijk en 
Wakkere dijk beantwoordt aan het beeld van “goud” in het 
RKK 

 

Kringlopen Duurzaamheid als criterium meenemen voor nieuwe 
ontwerpopgaven  

Niets veranderen Niets veranderen beantwoordt niet aan de Ruimte voor de 
rivieropgave. Een andere oplossing voor de problemen ten 
aanzien van de gronden is gewenst.  
3 Rust en beslotenheid bij batterij Poederoijen door in dit plan 
aldaar geen recreatieve trekkers te ontwerpen 

Terug naar de vijftiger jaren Wat terugkeert is de natte natuur. Agrarisch grasland in een 
deel van de polder beantwoordt niet aan de uitgangspunten 
ten aanzien van groen (rivierdynamiek stuurt natuur) 

Vertel het verhaal Zie boven 
Sfeer en stilte 1,3 Zichtlijnen passen binnen de visie en RKK.  

Beperkte gemotoriseerde toegankelijkheid eveneens 
Beide worden meegenomen in de ontwerpopgaven 

Toegankelijkheid 3 Toegankelijkheid is voor de bewoners heel belangrijk. De 
volgende extra ontwerpopgaven (nog niet vervat in visie en 
RKK) zijn hieruit afgeleid: 
• Op sommige plekken toegankelijkheid voor gehandicapten 
• Zorgvuldige keuzes ten aanzien van de parkeergelegenheid 
• Auto- en fietsverkeer scheiden zeer belangrijk 
• Onderzoeken van het idee voor een transferium 

Vormgeving dijken 3 Er waren zeer veel ideeën voor de Wakkere Dijk en de 
Maasdijk.  
De tribunedijk en varianten daarop werden ook hier veelvuldig 
genoemd. Deze ontwerpopgave is hierdoor extra belangrijk 

Natuur- en buitenrecreatie Ontwerpopgave om specifiek naar recreatieve mogelijkheden 
te kijken. De vele ideeën tegen het licht te houden – deze sluit 
aan op alle andere ideeën 

Kringloopgedachte  Duurzaamheid als criterium leidde tot enkele ideeën, die niet 
zullen worden opgenomen (buiten RKK en visie)  

Natuurbeheer 1,3 Een interessant idee is om de Wakkere Dijk als HVP te 
gebruiken. Een combinatie van HVP en Wakkere Dijk is ook 
genoemd. Deze zal in de ontwerpopgaven onderzocht worden 

Bewoners 
avond 

Buiten het plangebied  De elementen buiten het plangebied zullen niet meegenomen 
worden in het inrichtingsplan. Voor zover van toepassing 
zullen deze ideeën niet onmogelijk gemaakt worden in de 
plannen 
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dag Idee / wens / actiepunt  Toetsing aan visie, ruimtelijk kwaliteitskader, 

Vervolgactie 
Algemeen 2 Er zijn ook waardevolle gebieden die we niet moeten 

herinrichten, met name tussen de dijken (Orchideeën aan de 
kaveling, zwarte sterns bij het bedrijventerrein). Zorgvuldige 
planning is de ontwerpopgave. 
Tevens is meer aandacht voor de Woudrichemse kant 
gewenst 

Ontwikkelingen die spelen Vallen buiten het projectgebied 
  

Vertel het verhaal 4 Het zichtbaar maken van historische verbanden is een 
belangrijke ontwerpopgave en zal meegenomen worden 
Een tweede belangrijke opgave is de gewenste sfeer rondom 
slot Loevestein., zie ook de visie vanuit de 
rijksgebouwendienst hieronder 

Toegankelijkheid 3 Nieuw idee transferium komt ook hier terug, er zal rekening 
gehouden worden met vaarverbindingen en parkeren voor 
Loevestein  

Recreatie 3 Er zijn veel leuke ideeën, die in het inrichtingsplan een plekje 
zouden kunnen krijgen. Een aantal ideeën kan gefaciliteerd 
worden 

EHS en Natuur 2 Meer aandacht voor sluizen en gemaal van de Hollandse 
Waterlinie waarbij inundatie als inrichter van het gebied bij fort 
Poederoijen kan dienen. Deze mogelijkheid zal onderzocht 
worden. 

EHS en Natuur Een WNF-schip heeft geen invloed op het ontwerp (drijft!) 
Andere ideeën passen niet binnen VKA (voor de 
meestromende geulen in uiterwaarden is geen plaats door de 
drinkwaterleiding, ook het volledig behoud van de 
poldernatuur in de Loevesteinse waarden past niet in de visie) 

Landschap en beheer 1 Een belangrijke opgave is in hoeverre de polderhelften 
verschillend benaderd worden, en in hoe daarbij met de 
huidige structuur in het gebied wordt omgegaan. 
Ideeën zijn ook de vrije inzet van (historische) polderwerken 
en het zicht op de instroom van water (tribunedijk). 

Ambtelijke 
voorbereiding
groep 

DZH 2 Het blijven functioneren van DZH dient integraal (gebouwen, 
terrein, leiding, Maasbel) meegenomen te worden in de 
ontwerpopgave 
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dag Idee / wens / actiepunt  Toetsing aan visie, ruimtelijk kwaliteitskader, 

Vervolgactie 
Handhaven Schouwendijk als 
hoofdroute autoverkeer, door 
herstel op één hoogte 3 

Ontwerpopgave: herstellen Schouwendijk op historisch 
verantwoorde wijze. 
Deze oude hoofdroute wordt niet op één droge hoogte 
aangelegd, omdat de ruimte voor de rivier ten zuiden van de 
Schouwendijk noodzakelijk is voor de 
rivierwaterdoelstellingen. Een onlogische sterke splitsing van 
de Munnikenlandse polder is ongewenst. 

Inrichten huidige parkeerplaats 3 Detailopgave, aanvullend op de sfeer rondom Loevestein 
3 Inrichten Maaskade als 
smalspoor voor bijzonder 
autoverkeer / 
bestemmingsverkeer Loevestein 

Is mogelijk binnen VKA –  
Toegang via de Maaskade is een bijzondere ontwerpopgave 

Herstellen en beleefbaar maken 
omgeving molen inclusief 
uitwatering, molenkom en 
wetering 4 

Mogelijkheid zal onderzocht worden in het kader van de 
historische gelaagdheid in het gebied  

Het vinden van agrarische 
gebruikers percelen 
Munnikenland-west 

Zal niet worden meegenomen in het inrichtingsplan. 
Vooralsnog gaan we uit van de voorstellen zoals die er zijn in 
het kader van RKK, en visie, waarbij de rivierdynamiek de 
natuur stuurt. 

Realiseren natuurcamping / 
WNF bij Munnikenhof 

De ontwerpopgave is om de Munnikenhof beleefbaar te 
maken – vooralsnog zijn daarvoor meer mogelijkheden dan 
een natuurcamping. (Deze kan ook elders worden 
ondergebracht,  
WNF wenst dichtbij de levende rivier aan de noordzijde te 
zitten, en zal ook niet heel lang in het Munnikenland aanwezig 
blijven) 

Dempen van de plassen ten 
zuidwesten van de 
Contrescarpegracht 1 

Er zal worden onderzocht of deze plassen verondiept kunnen 
worden 

Herstellen van de 
contrescarpegracht in open 
water, inclusief sluisje en 
grachtje naar de Waal 4 

Ontwerpopgave is hoe de buitengracht van Loevestein kan 
meedoen in het gehele ontwerp. Mogelijkheden zullen worden 
onderzocht. Wij gaan uit van herstel van de 
Contrescarpegracht door Slot Loevestein. 

Open houden Munnikenland 1 Zichtlijnen hebben de aandacht als belangrijke 
ontwerpopgave. Mogelijkheden voor zichtlijnen en andere 
wijze om verbindingen te leggen zullen worden onderzocht 
(Zoveel mogelijk open houden door middel van natuurlijke 
begrazing en/of nat houden: wordt meegenomen voor zover 
mogelijk) 

Open zichtlijnen vanaf 
Gorinchem, Woudrichem en 
forten omgeving 

Zie hierboven 

Inspraak 
Rijksgebouwe
ndienst (Slot 
Loevestein) 

Het dempen of sterk 
verondiepen van klei en 
zandputten  

Er zijn wat mogelijkheden onderzocht in het kader van het 
VKA. 
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dag Idee / wens / actiepunt  Toetsing aan visie, ruimtelijk kwaliteitskader, 
Vervolgactie 

Kappen van bomen op en 
rondom de vesting 

Beheer van de bomen in het kader van het beheer van 
Loevestein.  

Aanleggen struinroutes voor 
hogere waterstanden 3 

Struinroutes op hogere gronden zijn beperkt omdat de 
omvang van hogere gronden beperkt is. Door het eerder 
genoemde behoud van een deel van de Waalkade zijn er 
echter wat mogelijkheden voor hoog water. Deze 
mogelijkheden worden verder onderzocht, in samenhang met 
het volgende punt 

Wandelroute via de buitenste 
wallen naar de vestingpoort 3 

Kan mogelijk worden meegenomen, we gaan uit van wallen in 
huidige staat – of in de staat die bij herstel van de 
Contrescarpegracht van Loevestein wordt meegenomen 

Spannende wakkere dijk Belangrijke ontwerpgave 

 

Oprukkend bedrijventerrein Deze ontwikkeling valt buiten onze ontwerpopgave. 
Uitgangspunt is de huidige omvang van het bedrijventerrein, 
plus de in het VKA genoemde locatie van de Wakkere Dijk. 
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Verslag Belevingsdag 
 
Inleiding 
Op 29 oktober 2008 hebben ruim twintig mensen de eigenheid van Het Munnikenland 
intensief in zich opgenomen en nagedacht over de toekomst van dit uniek stukje 
Nederland. Er is vrijuit gedacht, er zijn wilde ideeën geopperd die niet alle één op één 
toepasbaar zijn. Maar de achterliggende gedachten zijn zeer waardevol omdat ze de 
kern van de opgave raken. Deze gedachten zijn hieronder samengevat. Het zijn 
essentiële aandachtspunten voor de uitwerking van het ontwerp, essentieel omdat ze 
inspelen op het ‘Munnikenland-gevoel’, de identiteit van dit gebied.  
 
1. Laat los! 
‘Geef de rivier de vrijheid’ is een belangrijke boodschap van de belevingsdag. Maak 
geen eindbeeld, maar pleeg kleine ingrepen, schep randvoorwaarden en de rivier zal 
zelf het landschap en natuur gaan vormen. Kijk na verloop van tijd wat de rivier gemaakt 
heeft en grijp pas in als er een probleem is.  
Dit is een lastige boodschap omdat de planvorming gericht is op beheersing, gebonden 
is aan rekenmethodes en tijdsperioden. Deze manier van denken biedt weinig ruimte 
voor inspelen op dynamische, natuurlijke processen over langere perioden. Toch is het 
zeer de moeite waard om te onderzoeken waar die ruimte wel zit, ruimte om te 
experimenteren met de rivierdynamiek binnen de kaders van de veiligheidsnorm. 
 
2. Maak een ‘tribune-dijk’ 
Het besluit over de locatie van de nieuwe winterdijk, de Wakkere dijk, levert gefronste 
wenkbrauwen op. Twee dijken, zo dicht bij elkaar, levert dat een mooi landschap op? Is 
het niet beter de historische Den Nieuwendijk op te waarderen tot primaire waterkering? 
Of is het beter de nieuwe winterdijk ten oosten van de Boezem van Brakel aan te 
leggen? Herkenbare discussies, want ze zijn aan de start van de MER-studie ook 
gevoerd bij de afweging voor de dijkverlegging.  
 
Als duidelijk wordt dat de locatie op hoofdlijnen vastligt, is de boodschap ‘doe het dan 
geheel anders’. Maak van de Wakkere dijk een heel bijzondere dijk, met een geheel 
eigen vormgeving. Maak van de dijk een transparante dijk of juist een heel markante 
tribune, met een getrapt talud als een ‘canapé in het landschap’. Deze dijk biedt weids 
uitzicht over de nieuwe riviernatuur in de polder. Biedt de ruimte dat bewoners en 
bezoekers dit vanaf de wakkere dijk kunnen aanschouwen. Het Munnikenland, een mooi 
spektakel bij hoogwater, met Slot Loevestein op de achtergrond. Onderzoek of er 
nieuwe functies aan de dijk gekoppeld kunnen worden. Een cultureel centrum, 
speelvoorzieningen voor de jeugd, een camping. Een dijk met een geheel eigen karakter 
zal een nieuwe kwaliteit toevoegen, als uiting van deze tijdgeest.  
 
3. Respecteer de Munnikenlandse Waalkade 
Laat de Munnikenlandse Waalkade zoveel als mogelijk intact en benut deze als 
belevingsroute! 
De wandeling over de Munnikenlandse Waalkade heeft duidelijk gemaakt dat deze 
historische dijk, met de mooie knotessen en –wilgen erlangs, met respect behandeld 
moet worden. Het verwijderen van deze kade, zoals beschreven in het VKA, kan op 
weinig sympathie rekenen. Het is de opgave in het vervolg van de planstudie na te 
denken over meer subtiele oplossingen, zoals kleine coupures in de dijk, om het 
Waalwater binnen te kunnen laten stromen. De Munnikenlandse Waalkade is nu een 
prachtige belevingsroute en moet dat in de toekomst blijven.  



 
 
 
 
 
 
 

Verrijkt VKA Munnikenland Bijlage 1 9S9885.B1/R0001/901971/JEBR/Nijm 
Versie 3.0 - 2 - 23 januari 2009 

De toenemende rivierdynamiek zal de route juist spannender maken. De rivier zal 
vanzelf de vormen van deze oude kade gaan wijzigen; delen zullen misschien afkalven, 
of aangroeien door oeverwalvorming. Een mooi proces van veroudering, een spel 
tussen de waterkracht en de oude cultuurlijn. 
 
4. Vertel ’t verhaal 
Beleving van water en beleving van markante historische plekken moeten centraal staan 
in Het Munnikenland. 
 
Het landschap ademt de sfeer van water uit. Toch zijn de rivieren maar op enkele 
plekken beleefbaar. Tijdens de belevingstocht openbaarde de rivier zich pas bij Slot 
Loevestein. De beleving van water kan in de toekomst veel sterker worden neergezet, 
door spannende paden aan te leggen of GPS-tochten te organiseren. Geef bij 
hoogwater alle scholen vrij, laat de kinderen het hoogwaterfeest beleven en organiseer 
er een culturele manifestatie omheen! Ervaar het binnenstromen van het water en zie 
hoe het landschap verandert. Ook kunstuitingen in het landschap (landart) kunnen 
bijdragen aan het vertellen van het verhaal van het water. Kortom, het water biedt volop 
kansen om Munnikenland een uniek recreatief profiel te geven. 
 
Benut ook de historische gelaagdheid. De ontginning door de monniken, Slot 
Loevestein, de Nieuwe Hollandse waterlinie, de fasen van bedijking; alle zijn het 
tijdslagen die het gebied een geheel eigen karakter geven. Maak elk tijdsbeeld 
beleefbaar, is een belangrijke boodschap van de belevingsdag. Geef oude locaties 
zoals de Munnikhof en het kasteelterrein een nieuw leven door er nieuwe functies op te 
vestigen. Het gaat niet om een historische reconstructies. De essentie is dat deze 
plekken weer door mensen gebruikt gaan worden. Misschien kan er op de Munnikhof 
een stilte- of bezinningscentrum gevestigd worden? Mogelijk biedt het oude 
kasteelterrein plaats voor een (jeugd)educatiecentrum, gecombineerd met de bijzondere 
nieuwe winterdijk? Maak deze bijzondere plekken ook bij hoogwater zichtbaar. 
Misschien is een ‘verhalen-boot’ een mooie combinatie van beleven van het water en 
het vertellen van historische verhalen, zoals in Zwolle. 
 
Water en cultuur zijn twee belangrijke pijlers voor de toekomstig recreatieve beleving. 
Maar ook voor de beleving geldt: laat los! Pleeg een aantal cruciale ingrepen, maar ga 
het niet over-organiseren. Niet te veel paden, geen oerwoud van recreatieve 
wegwijzers, en maak er geen pretpark van. Zonder hekwerken wordt het landschap 
zoveel ruimer. Het gebruik zal zich veel vanzelf regelen; de meeste mensen blijven op 
de paden, de stranden zullen het meest bezocht worden en in de wat ruigere delen 
zullen enkele pubers een verborgen plekje vinden. Houdt het Munnikenland spannend 
door mensen vrijuit te laten struinen.  
 
5. Creëer een ‘hip silo-terrein’ 
Het bedrijventerrein langs de Afgedamde Maas is een ‘lastig’ onderdeel van de 
planvorming. Hoe kan dit terrein, met dominant zichtbare silo’s, een logische 
samenhang krijgen met het toekomstig natuurgebied? Hoe moet de nieuwe winterdijk 
erop aansluiten, zonder dat het een onooglijk landschapsbeeld oplevert?  
De belevingsdag biedt een nieuw inzicht: maak van het terrein een hippe 
centrumlocatie! Met een bijzondere uitstraling kan het de entree van het Munnikenland 
worden. Benut de silo’s als uitzichtlocatie. Het is een kans om hier een eigentijdse 
tegenhanger van het historische Slot Loevestein te maken. Twee tegenpolen die elkaar 
prachtig kunnen gaan aanvullen. 
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Opgave voor het vervolg van het ontwerpproces is dan ook het onderzoeken van de 
mogelijkheden om het terrein in het projectgebied aan te vullen met nieuwe 
economische dragers, gekoppeld aan een architectonische studie om van het terrein 
een hip, eigentijds ikoon voor het Munnikenland te maken. Dit zal ook leiden tot nieuwe 
inzichten voor het ontwerp van de dijk op deze plek. 
 
6. Geen nieuwe Maasroute, Loevestein is ons Mont St. Michel 
De aanleg van een nieuwe Maasroute voor de bereikbaarheid van Slot Loevestein bij 
hoogwater is discutabel. ‘Weg met de weg’ wordt geroepen op de belevingsdag. Bij 
hoogwater is juist het gevoel van onbereikbaarheid en isolatie de kracht van Slot 
Loevestein, zoals Mont Saint Michel als een rots in de branding oprijst uit de zee. Maak 
de route naar het slot zichtbaar met palen, uitstekend boven het water. Benut het 
hoogwater om de identiteit van Slot Loevestein te versterken. Zet alternatief vervoer 
over water in, maak van het vervoer een feest! 
 
7. Samen met de gemeenschap 
Betrek bij het toekomstig gebruik van het Munnikenland de streekbewoners. Denk hierbij 
aan de inzet boeren voor de begrazing van de natuurgebieden, maar mogelijk ook aan 
de herintroductie van de ‘gemene gronden’. Dit historisch principe van 
gemeenschappelijk grondbezit biedt kansen om de betrokkenheid van omwonenden te 
vergroten. Volgens dit principe is een gemeenschap, zoals een dorp, collectief eigenaar 
van een deel van het gebied. Alle gemeenschapsleden hebben gebruiksrecht en kunnen 
daar een eigen wilgenbosje hebben of een stukje eigen rietteelt of een dorpsstrandje. Zo 
is ook het gebruik door vissers uit de omgeving denkbaar. 
Belangrijke boodschap achter deze gedachte is het betrekken van de omwonenden bij 
keuzes als gebruiksrecht, openbaarheid en toegankelijkheid van hun eigen streek. 
 
8. Tussen de dijken 
Aandacht is nodig voor het gebied tussen de Wakkere dijk en Den Nieuwendijk. Geef dit 
tussengebied een duidelijk eigen identiteit, laat het tussengebied de verbinding tussen 
deze twee dijken zijn, zodat er een logisch geheel ontstaat in plaats van een restgebied. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt kansen om het tussengebied een eigen identiteit 
te geven. 
 
Denk hierbij ook aan het integreren van het terrein van de Duinwaterzuivering. Het 
schetsen in het gebouw van de duinwaterzuivering heeft ideeën ontlokt voor de 
toekomstige terreininrichting. Zo valt op dat het een zeer naar binnen gericht terrein is, 
met weinig contact met de omgeving. Er ligt een kans om het terrein meer bij het 
omringende landschap te betrekken en het water meer zichtbaar te maken. Misschien 
kan er zelfs rivierduinvorming ontstaan? Of kan het functioneren van het watersysteem 
beter zichtbaar gemaakt worden, met een verwijzing naar Den Haag waar het 
drinkwater gebruikt wordt? 
 
9. Kringlopen 
Er is een scala van kringlopen in Munnikenland denkbaar; kringlopen van water, van 
grondstoffen, van energie. Bekleedt de silo’s met zonnepanelen, wordt geroepen. Ook 
het komen en gaan van mensen in het gebied is een herhalend principe: van 
ongetemde riviernatuur, tot de diverse ontginningsfasen en nu een stap richting 
natuurlijke dynamiek. Kringlopen zijn belangrijke aandachtspunten voor het vervolg. 
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Verslag bewonersavond 
 
Inleiding 
Op 11 november 2008 kregen de bewoners de gelegenheid om in te spreken en hun 
wensen kenbaar te maken voor het ruimte voor de rivierproject Munnikenland.  
Uiteraard zijn er bewoners met verschillende meningen aanwezig. Er zijn bewoners die 
niets willen veranderen, er zijn bewoners met een duidelijke voorkeur geënt op het 
“terug naar vroeger” idee. Er zijn ook meer toekomstgerichte bewoners (de meesten). 
Voor de meeste bewoners is de recreatieve toegankelijkheid van het gebied heel 
belangrijk, alsook de gebruiksmogelijkheden straks. Ook ideeën voor de vormgeving 
van dijken zijn mede gestuurd door de wens van toegankelijkheid.  
 
Thema’s  
Hieronder zijn per thema de ideeën van de bewoners weergegeven. Thema’s zijn: 
1. geen veranderingen in het gebied; 
2. terug naar de vijftiger jaren; 
3. vertel het verhaal, behoud historische elementen; 
4. sfeer; 
5. toegankelijkheid (verband met recreatie); 
6. vormgeving dijken; 
7. natuur en buitenrecreatie; 
8. kringloopgedachte; 
9. (natuur)beheer; 
10. buiten het plangebied. 
 
1. Geen veranderingen in het gebied 
Gezien het moment in het proces is de overdracht van de gronden nog niet geregeld. 
Daarom is er een duidelijke stem van de LTO namens en met de grondeigenaren. Zij 
willen geen verandering. Ideeën zijn: 
1. prima landbouwgrond, zo houden; 
2. kan bemaling blijven? Met pomp? 
 
Tevens is er een groepje bewoners nabij de batterij Poederoijen. Zij zijn gesteld op hun 
rust en willen hierin liever geen verandering. Op de kaart stond rust, natuur en 
beslotenheid bij batterij Poederoijen vermeld. 
 
2. Terug naar de vijftiger jaren 
Het huidige landbouwgebied is prima landbouwgrond, gekenmerkt door grote openheid, 
begrenzing door dijken, maïsakkers en deels weidegronden. Deze zakelijke agrarische 
indeling is anders dan het natuur- en boerenlandschap van de vijftiger jaren. Ideeën 
tijdens de bewonersavond verwezen deels naar de situatie van deze tijd, naar het 
gebied voor de inpoldering in de zeventiger jaren. Deze ideeën zijn: 
1. weer zoals in de vijftiger jaren: het hele gebied onder water; 
2. oude buitendijks gedeelte vernatten is prima (vijftiger jaren), het nu binnendijkse 

gedeelte (dat buitendijks wordt) gebruiken als extensief agrarisch gebied. 
(uiterwaard idee); 

3. begrazen met Hollands vee, geen paarden; 
4. open houden: geen houtopslag (was vroeger ook niet); 
5. idee: terugbrengen eendenkooi. 
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3. Vertel het verhaal: ideeën en visie, behoud van elementen 
Het hele verhaal, van lang geleden tot nu, is ook voor veel bewoners belangrijk. Ideeën 
ten aanzien hiervan: 
1. laat historische lagen zien: ontginningsgeschiedenis zichtbaar maken; 
2. alle cultuurhistorische relicten zichtbaar maken en op kaart ter plaatse het grotere 

verband aangeven. Niet alleen infoborden; 
3. oude Waalkade (zomerkade) moet blijven.. Eventueel openingen met 

grasbekleding voor het water; 
4. dijkrelict van zeventiger jaren dijk is goed idee; 
5. schootsvelden open houden; 
6. uitzicht vanaf de Wakkere dijk is belangrijk. 
 
4. Sfeer 
Twee hoofdideeën ten aanzien van sfeer: stilte en de bijzondere locatie van Loevestein. 
Ideeën zijn er dan ook ten aanzien van stilte(gebieden) en kunst rondom Loevestein.  
1. Wandelen in stilte (toegang Brakelse benedenwaarden); 
2. Stilte is belangrijk: met alle recreatie-ideeën wordt de polder te vol; 
3. Stiltegebied, openheid; 
4. Hurweense uiterwaarden is voorbeeldgebied; 
5. Doolhof om Loevestein; 
6. Kunstprojecten bij Loevestein. 
 
5. Toegankelijkheid (verband met recreatie) 
Algemeen 
1. Recreatieve toegankelijkheid voor iedereen (alle belastingbetalers), overal, per 

auto, per fiets en te voet. Dit betekent dat de Wakkere dijk als grasdijk, ook 
toegankelijk moet zijn voor ouderen, 80+ en mensen met (lichte) handicap. 

 
Struinen 
1. Via struinpaden zou het hele gebied toegankelijk moeten zijn voor wandelaars. 
2. Een laarzenpad in de Brakelse Benedenwaarden. 
3. Wandelroute waarbij over de monding van de geul (Bloemstrang) gestapt zou 

kunnen worden, in de vorm van bijvoorbeeld een doorwaadbare plek. 
 
Fietsen 
1. Een noordelijke fietsroute naar het gebied: vanaf Brakel is belangrijk.  
2. Scheiding auto’s en fietsen is zeker gewenst. Bij gebruik van Wakkere dijk voor 

auto’s ook gescheiden fietstoegang. Overigens is de Wakkere Dijk voor de meesten 
een verkeersluw wandel- en fietspad, met een recreatieve functie. 

3. Schouwendijk alleen voor fietsers? 
 
Voor parkeren (gekoppeld aan autotoegankelijkheid) zijn enkele ideeën genoemd: 
1. de parkeerplaats bij Loevestein verhogen en vergroten, om van daaraf het gebied 

in kunnen. Deze parkeerplaatsen moeten uiteraard toegankelijk zijn voor iedereen; 
2. parkeren in omgeving bedrijventerrein, daar vanaf het transferium het gebied in met 

fietsen / trekschuit / wandelend. Ter plekke van het transferium: een infopunt, 
expositie, fietsverhuur. Dit betekent tevens dat de Maasdijk en de Schouwendijk 
alleen voor wandelaars en fietsen zijn; 

3. parkeren bij visplaatsen (met name Bloemstrang). 
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6. Vormgeving dijken 
Hieronder volgt een opsomming van de ideeën voor de dijktrajecten in het gebied. Voor 
de Wakkere dijk is het beeld duidelijk: Geen civieltechnische dijk, maar een dijk van de 
eenentwintigste eeuw, met veel mogelijkheden voor recreatie en uitzichten. 
 
Bij de vormgeving dient ook aandacht besteed te worden aan de scheiding van fietsen 
en auto’s. Dit is vooral te zien aan het commentaar ten aanzien van de Maaskade. Ook 
hier: geen civieltechnische dijk, maar een slimme oplossing om wensen als scheiding 
auto-fiets en beleving op een goede manier te combineren. 
De ideeën zijn hieronder opgesomd. 
 
Wakkere dijk: 
1. uitzicht vanaf de Wakkere Dijk, en vanaf de andere dijktrajecten belangrijk; 
2. vogels kijken vanaf de Wakkere Dijk; 
3. begroeiing toestaan op de Wakkere Dijk; 
4. fruitbomen op Wakkere dijk; 
5. zichtlijnen tussen Loevestein en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) forten zijn 

belangrijk. Voorstel is onder andere een deels glazen dijk; 
6. een tweede voorstel is een “aquariumdijk”, als het water hoog staat kan je naar de 

visjes en het rivierwater kijken op een plek in de dijk; 
7. de historie van dijkbouw zichtbaar maken door bijvoorbeeld om de 200 meter een 

ander dijkprofiel toe te passen, compleet met spekkades en landwinning; 
8. wakkere dijk niet recht maar slingerend; 
9. dijk ook toegankelijk voor ruiters te paard en op ezels (ezelpad); 
10. tribunedijk, ook als tribune te gebruiken (nuttig met Koninginnedag bijvoorbeeld). 
 

 
 
Maaskade 
1. Maaskade verleggen? 
2. Fietsen bovenop, auto’s iets lager aan binnendijkse zijde; 
3. Hoe verharding op de Maasdijk zodanig dat de beleving van de Maasdijk voor de 

wandelaar optimaal is; 
4. Als de Maaskade de enige ontsluitingsroute per auto is, dan ook voor de 

wandelaars een interessante ronde mogelijk maken: Nieuwendijk – Waalkade – 
Loevestein – door de (Loevesteinse) waarden - Maaskade – Poederoijen. 
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7. Natuur- en buitenrecreatie 
Wandelen en toegankelijk voor iedereen is een duidelijke wens. Tevens zijn er een 
aantal andere recreatieve ideeën, alle in de sfeer van natuur en buiten zijn. Hieronder 
de ideeën in opsomming: 
1. kijkhutten in de noordelijke helft, op rand van de oeverwal, zodat prachtig zicht is op 

vogels en moerasgebied; 
2. WNF herberg verstopt in het groen; 
3. struinpaden: Eenvoudige voetpaden in verband met zeldzame dieren; 
4. niet teveel dwarsverbindingen in verband met rust voor dieren en vernieling van 

planten; 
5. wel plekken om te vissen, waarvan op enkele plekken met parkeren. Een veel 

genoemde plek is daar waar de Bloemstrang aan de toekomstige oeverwal grenst; 
6. op plek jachthaven: kano’s bij de Gandelwaard gewenst; 
7. eiland Gandelwaard voorzien van bootsteigers, parkeren met visplaatsen; 
8. geulen Brakelse Benedenwaarden bereikbaar voor vissers, dichtbij parkeren 

mogelijk; 
9. ruiterroutes, menroute ergens in het gebied gewenst. 
 
8. Kringloopgedachte 
De kringloopgedachte speelt een beperkte rol. Op de bewonersavond. Er zijn twee 
ideeën die iets met hergebruik en duurzaamheid te maken hebben: 
1. nu landbouw, straks groene energie (komt er nog iets terug); 
2. miniatuur Hoogwatercentrale (model). 
 
9. (Natuur)beheer 
Ten aanzien van het beheer is vooral de wens tot openheid en zichtlijnen belangrijk. 
Deze zijn onder de andere kopjes genoemd. Tevens zijn de volgende ideeën door 
individuele bewoners genoemd: 
1. geen jacht; 
2. verzanden van Bloemstrang – geul: open houden gewenst; 
3. de Wakkere Dijk is een prima hoogwatervrije terp. Deze hele dijk kan als “HVP” 

dienen; 
4. regeling voor toegankelijkheid zodanig dat ook wandelen met de hond mogelijk is 

(in verband met loslopend vee en waardevolle fauna); 
5. geen veeroosters, goede ruiterpaden. 
 
10. Buiten het plangebied 
Een aantal ideeën van bewoners hebben verband met het plangebied, maar liggen 
buiten de plangrens. Ideeën zijn: 
1. heggenlandschap ten oosten van NHW herplanten; 
2. wandelroute naar NHW gewenst over oude lijn Leemkampweg (route gesneuveld 

bij ruilverkaveling); 
3. waarom zit de overzijde van de Maas niet in de plannen; 
4. Maasdijk weer terugleggen naar 1995; 
5. geen woningen op Heuf-terrein, maar ruimte voor de rivier, winterbemaling en 

behoud landbouw; 
6. zoveel mogelijk waterverlaging in verband met voorkomen van toekomstige 

dijkteruglegging in Brakel; 
7. silo’s slopen; 
8. slechtvalk op silo’s; 
9. draaiend restaurant op silo’s. 
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Verslag overleg met overheden en instanties  
 
Inleiding 
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die besproken zijn op 18 november 
2008, tijdens een workshop met een uitgebreide ambtelijke voorbereidingsgroep. Doel 
van het overleg was een goede afstemming tussen diensten te verkrijgen, alsmede een 
goed inzicht in belangen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Gemeente 
Zaltbommel, Provincie Gelderland, projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
Rijksgebouwendienst, Slot Loevestein, Stichting ARK, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 
Waterschap Rivierenland en de Dienst Landelijk Gebied.  
 
Algemene opmerkingen  
• Loevestein en de Loevesteinse waarden komen te weinig terug in het ontwerp van 

nu, de Woudrichemse kant zit er nog niet genoeg in. 
• In het gebied tussen de dijken niet herinrichten. Langs de Kaveling bloeien 

orchideeën, dit is daarom een plek om af te blijven. 
• Ook de periferie meenemen, het is goed om tijdens het versmallende 

ontwerpproces van de MER een punt van verbreding in te lassen. 
Vertel het verhaal: Er zijn eigenlijk vier verhalen: 
• het verhaal van de ontginning in de Middeleeuwen en het middeleeuwse  

kasteel -Loevestein; 
• het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de latere ontwikkelingen van 

Loevestein;  
• het verhaal van de steenfabrieken en de kleiwinning in de negentiende eeuw;  
• het verhaal van het water, hoogwaterbescherming en afdamming van de Maas. 

• Mogelijkheden voor locaties voor watergebonden bedrijvigheid aan de Waal. Bij het 
bestaande bedrijventerrein zuidzijde worden mogelijkheden gezien. Dit deel is ook 
buiten de EHS. 

• Denken buiten de rode stippellijn is belangrijk. 
 
Thema’s uit de workshop. 
De elementen die tijdens de workshop naar voren kwamen zijn hieronder alle per thema 
weergegeven. Als basis voor onderstaande lijst diende in de eerste plaats de set 
tekeningen met tekst van de weergave, die hieronder zijn opgenomen in het verslag. 
De ideeën, opmerkingen en belangen zijn hieronder opgenomen onder de kopjes: 
1. ontwikkelingen die spelen; 
2. vertel het verhaal, historische verbanden; 
3. toegankelijkheid; 
4. recreatie; 
5. natuur; 
6. landschap en beheer; 
7. praktisch, DZH. 
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1. Ontwikkelingen die spelen 
1. Op provinciaal niveau is er de mogelijkheid gezien langs de Afgedamde Maas meer 

bedrijvigheid te ontwikkelen. Een ontwikkeling die Rijkswaterstaat liever niet ziet. 
2. Waalweelde betreft verschillende uiterwaardlocaties – met als doel ontwikkelingen 

met meer ruimtelijke kwaliteit en minder kosten dan kribverlaging langs de Waal. 
Locaties zijn er tegenover Munnikenland. Voorstel is er om aan te sluiten op deze 
plannen. Er is ook sprake van bouwen in de uiterwaard. (Hier zijn mogelijk plekken 
voor overnachting). 

 
2. Vertel het verhaal, historische verbanden 
Middeleeuwse Loevesteinse waarden 
1. Cultuurhistorische waarden zijn belangrijk in het gebied. Het accent ligt hierbij 

vooral op de Loevesteinse waarden waar nog relicten van de middeleeuwse 
ontginningspatronen te zien is. Overigens is hierin al veel verdwenen door 
ruilverkaveling en ontzanding. 

2. Behoud van deze cultuurhistorische waarden kent een belangrijke relatie met het 
beheer. 

3. Ook de oude Maaskade loopt over een zeer oud tracé. Deze oude Maaskade dient 
gerespecteerd te worden.  

4. Misschien is het mogelijk de afwatering in de Loevesteinse waarden om te keren, 
zodat weer op de oorspronkelijke plek wordt uitgewaterd.  

 
Loevestein 
1. De sfeer rondom Loevestein is voor Loevestein belangrijk. Rondom Loevestein het 

liefst in een ruime cirkel in de juiste sfeer, “stiltegebied” (De cirkel op de kaart mat 
ongeveer 800 m. vanaf een centraal punt op het kasteel). 

2. Belangrijke landschappelijke relaties heeft Loevestein met het Oude Maasje, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, fort Vuren, en met Woudrichem plus het vervoer over 
water.  

3. Sfeer moet in Middeleeuwen passen/ zoveel mogelijk middeleeuws: aan de 
Gandelwaard liever geen moderne jachthaven, doch middeleeuwse en/of houten 
boten. Men denkt aan recreatie die creatief is, extensief, en niet teveel verkeer 
meebrengt (geen waterscooters en andere lawaaimakers). 

4. Zichtlijnen naar Loevestein worden belangrijk gevonden. Helemaal open hoeft niet, 
het mag ook wat spannender zijn in de vorm van verschillende doorkijken. 

 
Overige historische waarden 
1. Kasteellocatie noordzijde: zichtbaarder vanaf Wakkere Dijk. 
2. Hier ook industrieel erfgoed (bij kasteel Loevestein) dat een plaatsje zou moeten 

krijgen. 
3. De wakkere Dijk als tribune: eens per jaar veldslag Krayenhoff heruitvoeren. 
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3. Toegankelijkheid 
1. Het transferium wordt als idee genoemd, nu achter de Wakkere Dijk, ten oosten 

van de gaswinning. Over de Schouwendijk zou ook gevaren kunnen worden bij 
hoog water. Per trekschuit, of verhalenboot. 

2. De veiligheid voor auto en fiets tijdens uitvoering is zorgpunt. 
3. Afstemmen van waterlinieroutes op plannen NHW ten noorden Lek en in Brabant 
4. Zowel de vaarverbindingen als het parkeren en autoverbindingen zijn voor 

Loevestein (om commerciële redenen) belangrijk. Ook wil Loevestein toegankelijk 
zijn voor minder validen. Er ligt een spanning tussen de gewenste toegankelijkheid 
vanaf het zuiden en de gewenste middeleeuwse sfeer in ditzelfde landschap ten 
oosten van Loevestein. Daarom wilde Loevestein het liefst een aansluiting vanaf 
het noorden op de bestaande parkeerplaats. Dit is echter niet mogelijk gezien de 
gewenste ruimte voor de rivier. 

 
4. Recreatie 
Ideeën voor extensieve recreatie: 
1. mogelijkheid voor camping (kleinschalig, natuurlijk) in de omgeving waar ook WNF 

is gepland 
2. de Camping zou ook op de (tribune) dijk gepland kunnen worden 
3. opsporen en veiligstellen bestaand LAWandelpad en LAFietspad 
4. zwemmen achter de Wakkere Dijk, in het schone kwelwater 
5. ook het WNF zou aan de Wakkere Dijk (HVP) gekoppeld kunnen worden. 
6. kano’s en fluisterboten in het natte gebied 
7. 3-provinciepunt 
8. educatieve functie drinkwaterwinning DZH 
9. waarom gaat WNF of een jeugdherberg niet op de plek van het klooster zitten, hulp 

bij onderhoud aan achterliggend cultuurhistorisch gebied. 
10. waterrecreatie ter plekke van de oude haven (bij kasteellocatie), hier maximaal 2 

dagen liggen. 
11. zeil plus waterverblijfsrecreatie op Gandelwaard 
12. Oude Waalkade als hangplek voor ouderen, met prachtig zicht op de natuurlijke 

ontwikkelingen 
 
5. Natuur 
1. Er zitten zwarte sterns in de waterloop dichtbij het bedrijventerrein.  
2. Bedrijventerrein en achterliggend gebied zijn geen EHS. 
3. Behoud van de poldernatuur Loevesteinse waarden. 
4. Wilgengroei, in hoeverre mag “de stekker eruit”: verschillende meningen. 
5. Geulen, waterkwaliteit meestromend? 
6. WNF: drijvend gebouw, meebewegen met het water is thema, forensisch lab met 

uitzicht over de rivier, Jeugd wordt betrokken bij ontwerp. Het “schip” ligt niet voor 
altijd in het Munnikenland, en is verplaatsbaar. Ook historische plek maakt het extra 
interessant. 

7. Nieuwe Hollandse Waterlinie: Sluizen en gemaal aanpakken in het kader van 
cultuurhistorie: inundatie als inrichter van het gebied bij fort Poederoijen, vernatten 
in schootsvelden van de forten van de NHW. 
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6. Landschap en beheer 
1. Eenheid tussen polderhelften herstellen nu de bandijk weg is.  
2. Percelering handhaven/herstellen in één of beide polderhelften 
3. Waterplassen ten noorden van Schouwendijk dichtgooien  
4. Open zichtlijnen van Wakkere Dijk naar Loevestein zijn belangrijk, bezorgdheid om 

woestenij als geen beheer 
5. Relatie Loevestein met Fort Vuren en Woudrichem, ook via een waterverbinding 
6. Rijkswaterstaat heeft zorgen ten aanzien van de beheerruimte 
7. Een vrije inzet van polderwerken is ook een cultuuraspect. Dit kan gebruikt worden 

om het gebied nat te houden teneinde een bosontwikkeling in het begin te 
voorkomen. 

8. Tribunedijk als uniek element: voor bekijken van dit gebied. Vanaf de tribunedijk 
ook zicht op de instroom van het water  

9. De toekomstige parkeerplaats Loevestein kan tevens als HVP gebruikt worden. 
10. Het gebied rondom de DZH zou opnieuw samen met ecologen ingericht kunnen 

worden. 
 
7. DZH 
1. DZH moet open blijven voor woon-werkverkeer. 
2. Leiding van DZH moet zeker gesteld zijn. 
3. Mogelijkheid voor uitbreiding voor DZH moet blijven in verband met kwantiteit en 

kwaliteit van drinkwater. 
4. Wakkere Dijk moet op verantwoorde afstand van PS. 
5. Maaswaterbel moet voldoende groot blijven: Afwateringssluisje aan zuidzijde dicht, 

niet te vaak en teveel Waalwater. 
6. Gemaal Brakel verleggen? 
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 Profielen Verrijkt VKA 

 
 








