
Ruimte voor de Lek
Variantenstudie

supplement: variant 4

DN Urbland

LA24.VIA.04-supplement.indd   1 3-4-2009   16:22:00



LA24.VIA.04-supplement.indd   2 3-4-2009   16:22:00



Ruimte voor de Lek
Variantenstudie

supplement: variant 4

3 april 2009

LA24.VIA.04-supplement.indd   3 3-4-2009   16:22:01



LA24.VIA.04-supplement.indd   4 3-4-2009   16:22:01



5

Inhoudsopgave

1. Inleiding
 
2. Varianten op hoofdlijnen
 2.1 Varianten 1 en 2
 2.2 Variant 4

3.   Deelgebieden variant 4
 3.1  Bossenwaard
 3.2  Vianense uiterwaarden 
 3.3 ‘t Waalse Waard
 3.4 Ossenwaard

4.  Kansen in de omgeving

Bijlage: Brugpijlers A2 en A27

Colofon

7

11
11
15

17
19
21
23
25

27

29

35

LA24.VIA.04-supplement.indd   5 3-4-2009   16:22:01



6

LA24.VIA.04-supplement.indd   6 3-4-2009   16:22:02



7

1. Inleiding

Aanleiding
De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier 
beoogt de rivierveiligheid in Nederland te vergroten en tege-
lijkertijd de ruimtelijke kwaliteit in de projectgebieden te ver-
hogen. De Provincie Utrecht is initiatiefnemer voor één van de 
projecten uit de PKB, te weten ‘Uiterwaardenvergraving Hons-
wijkerwaarden, Stuweiland Hagestein, Hagesteijnse uiterwaard 
en Heerenwaard’, in de regio bekend als Ruimte voor de Lek. 
De provincie trekt dit regionale project, en zoekt samen met de 
betrokken regionale partners naar de beste manier om invul-
ling te geven aan de veiligheids- en kwaliteitsdoelstelling uit de 
PKB. Om die reden is het projectgebied uit de PKB uitgebreid 
met de Bossenwaard en ‘t Waalse Waard.

Variantenstudie
In september 2008 is de Variantenstudie Ruimte voor de Lek 
gereed gekomen. De studie beschrijft een drietal oplossingsva-
rianten voor het realiseren van de dubbele doelstelling uit de 
PKB. De variantenstudie geeft een visie op het projectgebied 
weer, en geeft onderbouwing aan deze visie. De variantenstu-
die staat niet op zich: ter onderbouwing zijn tal van detailstu-
dies uitgevoerd die inzicht geven in verschillende onderwerpen 
zoals de berekening van hydraulische effecten, ecologische en 
landschappelijke waarden en cultuurhistorie.

De variantenstudie vormt de basis voor een bestuurlijke notitie 
die als doel heeft de Stuurgroep in staat te stellen een voorkeur 
uit te spreken voor één van de drie varianten. Op 10 oktober 
2008 heeft de Stuurgroep haar voorkeur uitgesproken voor va-
riant 3, de variant met het hoogste ambitieniveau. Een belang-
rijk onderdeel in deze variant is de optie om in de uiterwaard bij 
de Lekboulevard van Nieuwegein woningbouw te ontwikkelen.

Besluit stuurgroep oktober 2008
De keuze van de Stuurgroep was, na een jaar van relatieve ra-
diostilte, het moment om met de plannen naar buiten te treden. 
In een reeks van presentaties voor gemeenteraden, commis-
sies, grondeigenaren en bewoners/belanghebbenden is onder 
meer informatie verstrekt over de opdracht van de provincie en 
de doelstellingen van de PKB, de zoektocht naar oplossingen 
voor dit gebied en de overwegingen die de Stuurgroep in deze 
heeft gemaakt en de uiteindelijke voorkeur die de Stuurgroep 
op 10 oktober had uitgesproken. In grote lijn kan gesteld wor-
den dat de plannen als geheel redelijk positief zijn ontvangen, 
maar dat er grote weerstand ontstond bij bewoners en be-
langhebbenden aldaar, bij de optie voor beperkte woningbouw 
bij de Lekboulevard. Over de overige plandelen zijn kritische 
vragen gesteld, maar voor die plandelen lijkt draagvlak voor 
aanwezig te zijn.

Over de in variant 3 opgenomen mogelijke, beperkte woning-
bouw bij de Lekboulevard, is een motie aangenomen door de 
gemeenteraad in Nieuwegein. In de motie staat vermeld dat de 
raad zich grote zorgen maakt over de blijvende aantasting van 
een uniek stuk landschappelijk schoon door een groot aantal 
woningen en bijbehorende infrastructuur en over de veiligheid 
van de eventueel nieuwe bewoners en de huidige bewoners van 
de Lekboulevard. Daarom vindt de raad het ontwikkelen van 
woningbouw in de uiterwaarden aan de Lek niet aanvaardbaar. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een besluit van de gemeente-
raad van Nieuwegein van 16 december 2008 om de provincie 
te verzoeken dit onderdeel buiten de planvorming te laten. De 
gemeente heeft dit verzoek schriftelijk aan de provincie ken-
baar gemaakt.
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ingrijpen t.b.v. verbetering van de natuur alsnog een optie is.
Voor de Honswijkerwaarden geldt dat hier reeds plannen ge-
realiseerd worden in het kader van de aanleg van een nieuwe 
recreatieplas inclusief natuurlijke inrichting. De aanvullende 
maatregelen die in variant 3 werden voorgesteld bleken geen 
direkt MHW-effect te hebben en de aanwezige waardevolle ve-
getatie mogelijk aan te tasten. Daarnaast speelt de kwelpro-
blematiek bij de gemeente Houten. Andere, in de PKB opge-
nomen, maatregelen zoals verlaging van de zomerkade en de 
dam naar de Ossenwaard (ook wel stuweiland genoemd), zijn 
wel opgenomen in de varianten.
Eén en ander heeft geresulteerd in een aanpassing van het pro-
jectgebied, waarbij de Middelwaard en de Honswijkerwaarden 
buiten beschouwing zijn gelaten.

Leeswijzer
Dit document beschrijft de nieuwe variant 4 en dient gezien te 
worden als supplement op de Variantenstudie van september 
2008. Ten aanzien van de onderliggende visie en onderbou-
wing wordt verwezen naar de variantenstudie. Evenals de Va-
riantenstudie geeft dit supplement een denkrichting weer voor 
het projectgebied. Dit zal verder worden uitgewerkt in gede-
tailleerde ontwerpen. Daarmee zijn de Variantenstudie en het 
supplement geen keurslijf voor dat ontwerpproces, maar geven 
zij wel de hoofdlijnen aan.
Dit supplement gaat in op de wijze waarop bij variant 4 invul-
ling wordt gegeven aan de dubbele doelstelling uit de PKB en 
de wensen uit de regio. Samen met de varianten 1 en 2 als 
beschreven in de Variantenstudie dient het als basis voor een 
nieuwe bestuurlijke notitie die aan de Stuurgroep zal worden 
voorgelegd. De Stuurgroep kan dan opnieuw haar voorkeur uit-

spreken voor één van deze 3 varianten.
Omwille van de leesbaarheid van dit supplement als zelfstandig 
document bevat deze notitie, naast een beschrijving van de 
nieuwe variant 4, een korte beschrijving van de varianten 1 en 
2. In verband met de aanpassing van het projectgebied zijn ook 
de –geactualiseerde- plankaarten van de drie varianten 1, 2 en 
4 toegevoegd. 

Nieuwe variant ‘4’ ter vervanging van variant 3
Het verzoek van de gemeente Nieuwegein is ingewilligd, waar-
na duidelijk werd dat gekeken zou moeten worden naar de con-
sequenties van deze wijziging voor de keuze van de Stuurgroep 
van 10 oktober 2008. Immers, de planscope werd gewijzigd 
en één van de renderende elementen van het project kwam te 
vervallen. De rendementen van de woningbouw waren nodig 
voor het realiseren van een aantal aanvullende ruimtelijke wen-
sen van de regio. Op 9 januari 2009 is de Stuurgroep opnieuw 
bij elkaar gekomen om hierover te spreken. Besloten is dat er 
een nieuwe variant 4 ontwikkeld zal worden, waarin de nieuwe 
inzichten verwerkt worden. Deze variant is gebaseerd op de 
oude variant 3, maar heeft twee wezenlijke afwijkingen: er is 
niet langer sprake van mogelijke woningbouw nabij de Lekbou-
levard, en op het Stuweiland bij Hagestein zullen alleen wo-
ningen worden gerealiseerd indien dit voor de financiering van 
gewenste ontwikkelingen op het Stuweiland noodzakelijk is.

Aanpassing projectgebied 
Op 10 oktober 2008 heeft de Stuurgroep, naast het uitspreken 
van haar voorkeur, ook besloten het projectgebied te verklei-
nen en af te zien van maatregelen in de Middelwaard en in een 
deel van de Honswijkerwaarden. Voor de Middelwaard heeft dit 
in de eerste plaats een financiële oorzaak. Het PKB budget laat 
ingrijpen in dit deelgebied niet toe. Herinrichting ten behoeve 
van Ruimte voor de Rivier kan hier ook achterwege blijven om-
dat de aanvankelijk voorgestelde ingrepen nauwelijks bijdragen 
tot de veiligheidsdoelstelling: verlaging van mhw. Bovendien is 
geconstateerd dat het vergraven van de Kleine Lek mogelijk 
negatieve effecten heeft op de bestaande natuurwaarden en 
op de kwelsituatie binnendijks. Op termijn kan in het kader 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen worden bekeken of 
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2. Varianten op hoofdlijnen

2.1 Varianten 1 en 2 

De varianten
Er zijn 3 varianten in beeld om de veiligheiddoelstelling te rea-
liseren. Dit zijn:
• variant 1: beperkte uiterwaardvergraving (8 cm waterstand-

daling);
• variant 2: maximale uiterwaardvergraving + natuurontwik-

keling in Bossenwaard en De Vianense Uiterwaarden (max. 
20 cm waterstanddaling);

• variant 4 (ter vervanging van variant 3) : maximale uiter-
waardvergraving + natuurontwikkeling in Bossenwaard en 
De Vianense Uiterwaarden + versterking ruimtelijke kwaliteit 
in de vorm van met name het toevoegen van recreatieve 
functies en kwaliteiten (max. 20 cm waterstanddaling). 

De varianten zijn doorgerekend op gevolgen voor de water-
standsdaling en op financiële consequenties. Voor alle varian-
ten geldt dat de effecten nog morfologisch getoetst moeten 
worden, hetgeen ondermeer een beeld geeft van de precieze 
gevolgen voor de baggeropgave. 

Hieronder zijn de varianten 1 en 2 in hoofdlijnen beschreven. 
Voor de uitgebreidere beschrijving van variant 1 en 2 op deel-
gebiedniveau, wordt verwezen naar de eerder uitgebrachte va-
riantenstudie. 
Bij de beschrijving van variant 4 worden de thematische onder-
delen vergeleken met de varianten 1 en 2. 

Variant 1
Mhw
Variant 1 is ontworpen op basis van de in de planstudie ontwik-
kelde bouwstenen om rivierverruiming te bewerkstelligen. Het 
gaat om een beperkte uiterwaardvergraving in de vorm van een 
oevergeul bij Vianen, resulterend in een eiland met daarop de 
Pontshoeve, en om verlagen van de dam naar de Ossenwaard 
en de zomerkade in de Honswijkerwaarden. 

Natuur
Vanwege de beperkte verlaging van de mhw die in deze variant 
wordt gerealiseerd, is het niet mogelijk om de EHS in variant 1 
mee te nemen. 

Recreatie
Wel is een aantal recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Het 
gaat om een aantal wandelpaden in de uiterwaarden. Daarnaast 
is rekening gehouden met een aansluiting op de recreatieve 
pendeldienst over de Lek die wordt ontwikkeld voor recreatief 
bezoek aan de forten van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
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Variant 2
Mhw
In variant 2 zijn ingrepen gepleegd om de MHW met max circa 
20 cm te verlagen. Evenals in variant 1 wordt uitgegaan van 
verlaging van de dam bij de Ossenwaard en de zomerkade in 
de Honswijkerwaarden. Daarnaast is een aantal uiterwaardver-
gravingen voorgesteld in de uiterwaarden. Het gaat om: een 
oevergeul in de Vianense Uiterwaarden, evenals in variant 1 
resulterend in een eiland met daarop de Pontshoeve, en neven-
geulen in de Bossenwaard en ‘t Waalse Waard.

Natuur
Bij variant 2 ligt het accent op de realisatie van de rivierkundige 
maatregelen in samenhang met natuurontwikkeling in de uiter-
waarden. Eventuele negatieve gevolgen van de rivierkundige 
ingrepen op de kwaliteit van de EHS worden in het kader van 
de EHS-saldobenadering gecompenseerd.
 
Recreatie
Variant 2 bevat een uitgebreider basispakket voor recreatieve 
ontwikkeling dan variant 1. Het gaat ook hier vooral om ex-
tensieve wandelpaden. Daarnaast is een aantal uitkijkpunten 
opgenomen en wordt de loop van de oude historische haven bij 
Vianen hersteld. Verder is bij Vianen in deze variant voorzien in 
de aanleg van een parklandschap tegen de Lekdijk. 
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2.2 Variant 4

Mhw
In variant 4 is een overeenkomstig pakket van maatregelen 
getroffen als in variant 2 om de mhw doelstelling van max circa 
20 cm waterstanddaling te halen. 

Natuur
Bij variant 4 ligt het accent op de realisatie van de rivierkundige 
maatregelen in samenhang met natuurontwikkeling in de uiter-
waarden. Eventuele negatieve gevolgen van de rivierkundige 
ingrepen en recreatieve activiteiten op de kwaliteit van de EHS 
worden in het kader van de EHS-saldobenadering gecompen-
seerd.

Recreatie
Met het besluit van de stuurgroep van 9 januari 2009 om een 
nieuwe variant 4 te ontwikkelen is een nieuwe situatie ontstaan 
waarin de relatie stad en rivier meer wordt benaderd vanuit de 
stedelijk recreatieve wensen die er zijn en niet vanuit de wens 
om bebouwing toe te voegen. Variant 4 biedt extra ruimtelijke 
kwaliteit in de vorm van een uitgebreider pakket aan maatre-
gelen om de recreatieve kwaliteit van de uiterwaarden te ver-
groten. 

Uitgangspunt is dat de Bossenwaard een recreatieve betekenis 
krijgt voor Nieuwegein als geheel en IJsselstein. Daarnaast kan 
de relatie tussen Nieuwegein en de Lek worden verbeterd 
door de uiterwaard bij het stadsfront langs de Lekboulevard 
zodanig in te richten dat de natuur- en recreatiemogelijkheden 
optimaal worden gecombineerd.
Eerdere berekeningen voor de Bossenwaard hebben laten zien 
dat dit geen negatieve invloed heeft op de doelstelling de mhw 
met max circa 20cm te verlagen.

Het westelijke deel van de Bossenwaard wordt ingericht als 
natuurgebied (EHS) met mogelijkheden voor extensieve recre-
atie.

Bij Vianen wordt de buitenstad landschappelijk ingepast (groe-
ne invulling), er wordt een passantenhaven gerealiseerd in de 
oude haven, een beperkte parkeerplaats voor campers en er 
wordt voorzien in een parkeerterrein (ca. 60pp) in of nabij de 
uiterwaarden t.b.v. bezoekers aan de binnenstad. Verder wordt 
ruimte gecreëerd voor het terugbrengen van de oude molen. 
De aanlanding van het pontje wordt gehandhaafd op de hui-
dige plek. Dit geldt zowel aan de Vianense als de Nieuwegeinse 
kant.  

In de Ossenwaard wordt een recreatieve ontwikkeling voor-
gesteld die rekening houdt met en inspeelt op het natuurlijke 
en rustige karakter van dit gebied. Alleen als dit voor de financi-
ele dekking van deze ontwikkeling noodzakelijk is woningbouw 
een optie.

De ontwikkeling van natuur en recreatie op deelgebiedniveau in 
variant 4, wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. 
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3. Deelgebieden variant 4

Binnen het plangebied Ruimte voor de Lek kunnen verschil-
lende deelgebieden worden onderscheiden. In dit hoofdstuk 
wordt per deelgebied een toelichting gegeven op de invulling 
van variant 4. De toelichting begint met een korte typering van 
de bestaande kernkwaliteiten, om vervolgens in te gaan op de 
voorstellen voor natuur en recreatie. 
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3.1 Bossenwaard (50 ha)

Kwaliteiten
De Bossenwaard bestaat uit een open cultuurlandschap met 
plaatselijk wat bomen en struiken. De Bossenwaard is door de 
A2 opgedeeld in twee delen. Het oostelijke deel is ongeveer 
20 ha en in gebruik als akkerbouwgebied.  Het heeft geen bij-
zondere (recreatieve) waarde voor de bewoners uit de directe 
omgeving en nagenoeg geen relatie met de bebouwing langs 
de Lekboulevard.
De aanwezige woonblokken langs de Lekboulevard hebben een 
weinig aantrekkelijke uitstraling naar de Lek.
In de gehele uiterwaard wordt ingezet op de ontwikkeling van 
nieuwe natuur. 

Variant 4
Ligt de nadruk bij de varianten 1 en 2 op water en natuur, 
in variant 4 krijgt de Bossenwaard een functie voor de inwo-
ners van Nieuwegein als geheel en IJsselstein. Het gebied kan 
functioneren als groene contramal in de stedelijke agglomeratie 
en daarmee een belangrijk stedelijk uitloopgebied worden. Lei-
dend is het zoeken naar de juiste balans tussen de recreatieve 
en natuurfuncties. Duidelijk is wel dat de recreatieve druk in 
het oostelijk deel van de Bossenwaard, nabij de Lekboulevard, 
het hoogst zal zijn en in westelijke richting zal afnemen. De 
inrichting van het gebied zal zo worden ontworpen dat als het 
ware een natuurlijke recreatieve zonering ontstaat van west 
naar oost. De aan te leggen geul krijgt een belangrijke natuur-
lijke maar ook recreatieve functie. Diverse wandelpaden zullen 
het gebied ontsluiten waardoor een ‘rondje’ gelopen kan wor-
den in de direkte nabijheid van de bebouwing. Het wandelpad 
kan worden doorgetrokken richting het Merwedekanaal, over 
de teen van het talud nabij de rivier.

Uiterwaard Lekboulevard
De juiste balans tussen natuur en recreatie is nog niet vastge-

steld. De komende tijd zal, mede in overleg met bewoners en 
belanghebbenden, gekeken worden naar de verschillende mo-
gelijkheden die dit gebied heeft. Deze discussie vindt wel plaats 
binnen een bepaalde bandbreedte. Die bandbreedte laat zich 
het beste illustreren door twee sterk verschillende invullingen 
voor het gebied te beschrijven.

Wordt de nadruk gelegd op de natuurfunctie, dan zal de ui-
terwaard een structuurrijk gebied worden met een natuurlijk 
(begrazings)beheer. De recreatieve mogelijkheden zijn beperkt, 
daar het realiseren van natuurdoelen voorop staat. Gedacht 
kan worden aan eenvoudige ‘kaplaarspaden’, die beperkt on-
derhouden worden. De recreatieve voorzieningen zijn beperkt 
en gericht op relatief rustige, extensieve vormen. Het contrast 
tussen de stedelijke uitstraling van de bebouwing langs de Lek-
boulevard en het natuurgebied in de uiterwaard is scherp. Na-
tuurbeleving zal voor een belangrijk deel ook vanaf de Lekbou-
levard plaats vinden.

De ruimtelijke kwaliteit kan ook versterkt worden door meer 
aansluiting te zoeken bij het stedelijke karakter van de omge-
ving en de recreatieve behoefte die bestaat bij de Lekboulevard 
maar ook daarachter. Dit vraagt een meer ingericht karakter 
van de uiterwaard, waarbij het meest noordelijke deel inten-
siever kan worden gebruikt dan het zuidelijke deel nabij de 
geul. Men kan denken aan het aanbrengen van allerlei hoogte-
verschillen in het terrein, al dan niet onderling verbonden met 
kleine bruggetjes, waardoor het effect van de veranderende ri-
vierwaterstand stapsgewijs zichtbaar wordt gemaakt. Dit biedt 
wellicht kansen voor verschillende vegetatietypen. Het gebied 
kan echter ook gebruikt worden voor een stadsstrand en ruimte 
bieden aan sport en spel. Betere voorzieningen als verharde 
paden en bankjes maken dat het gebied ook toegankelijk wordt 

voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Duidelijk zal zijn dat er binnen de twee geschetste mogelijkhe-
den nog veel ruimte is en dat er veel keuzes te maken zijn. De 
ontwerpateliers bieden de mogelijkheid om, binnen de gegeven 
bandbreedte, de verschillende ideeën en gedachten te delen en 
vorm te geven in schetsontwerpen. Hierdoor, èn door samen 
keuzes te maken, hopen we de juiste balans te vinden.

Omgeving jachthaven
In de Bossenwaard bevinden zich ook het steunpunt van Rijkswa-
terstaat en de jachthaven. Ook voor dit deelgebied geldt dat er 
kansen liggen om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Gedacht 
wordt aan een uitbreiding van de jachthaven met een passanten-
haven, en mogelijkerwijs een ander gebruik van het gebouw van 
Rijkswaterstaat zoals het gecombineerde gebruik als havenkan-
toor en horecavoorziening. Het deelgebied kan integraal worden 
meegenomen in de discussies en het ontwerpproces rondom de 
Bossenwaard. Daarnaast zal bekeken gaan worden voor welke 
ontwikkeling belangstelling bestaat, en of de exploitatie van een 
dergelijke herontwikkeling haalbaar lijkt te zijn.

Natuur en extensieve recreatie
Het westelijke deel van de Bossenwaard wordt ingericht voor 
natuur (natte ruigte en graslanden) en extensief recreatief ge-
bruik in de vorm van met name wandelen en natuurbeleving. 

Ontsluiting en parkeren
Bezoekers van buiten het stadsrandgebied die per auto komen 
kunnen worden opgevangen aan de westzijde van de snelweg. 
In de rivierluwe zone bij de dijk kan hier een parkeergelegen-
heid worden ingericht als aanvulling op de bestaande parkeer-
gelegenheid aan de Lekboulevard. 

LA24.VIA.04-supplement.indd   19 3-4-2009   16:22:57



20

H

M

grasland

parklandschap

natte ruigte

strand

water/zomerbedverbreding

wandelroute

brug

strandvoorziening

parkeergelegenheid

jachthaven

aanlegplaats

molen

struinroute

LA24.VIA.04-supplement.indd   20 3-4-2009   16:23:02



21

3.2 De Vianense Uiterwaarden 
(110 ha)

Kwaliteiten
De Vianense uiterwaarden zijn in gebruik als grasland. Mijns-
heerenwaard is het gedeelte direct ten oosten van de A2. De 
Pontswaard beslaat de uiterwaarden aan weerszijden van het 
Merwedekanaal. Aan de westkant gaat het om een klein reliëf-
rijk stukje van de Pontwaard met restanten van stroomgeulen 
en oeverwallen. Aan de oostkant betreft het een vlakke bekade 
uiterwaard aan weerszijden van de A27. Dit deel kent weinig 
natuurwaarden. Bij de monding van het Merwedekanaal ligt 
een grote zuiveringsinstallatie, die ruimtelijk zeer aanwezig is. 
De centrale as van de historische kern van Vianen loopt buiten-
dijks door tot aan de huidige rand van de vaargeul. Direct bui-
tendijks, op de grens tussen Mijnsheerenwaard en Pontswaard 
ligt de cultuurhistorisch unieke en belangwekkende buitenstad 
van Vianen. De belevingswaarde van dit element laat te wen-
sen over. De achterkanten van de bebouwing zijn rommelig. 
Door het ontbreken van een duidelijke begrenzing doet de rand 
verwaarloosd aan. Op een terp in de Pontswaard ligt een his-
torische boerderij de Pontshoeve.

Variant 4
In varianten 1 worden in de Vianense uiterwaarden enkele 
wandelpaden gerealiseerd voor bezoekers. Er worden geen 
maatregelen genomen om de natuurwaarden te verbeteren. In 
variant 2 wordt de basisinrichting van variant 1 aangevuld: er 
worden meer wandelroutes aangelegd , de oude haven wordt 
uitgegraven en er wordt een uitgebreid pakket aan maatrege-
len genomen voor de ontwikkeling van natuurwaarden in de 
waarden (invulling EHS). 
Variant 4 krijgt eenzelfde inrichting voor de natuur als variant 2, 
maar de recreatieve mogelijkheden worden uitgebreid.

Zonering
In variant 4 wordt in de Vianense uiterwaarden, evenals in de 
Bossenwaard, uitgegaan van een zoneringsprincipe. Het park-
landschap langs de Lekdijk en het gebied ten noorden van de 
buitenstad bieden ruimte voor de meer intensieve vormen van 
recreatie en voor de (beleving van) cultuurhistorie. De overige 
delen van de waarden worden ingericht voor extensieve vor-
men van recreatie.  

Recreatief netwerk
De huidige uiterwaarden van de Lek ten noorden van Vianen 
hebben een monofunctioneel karakter en bieden beperkte mo-
gelijkheden voor gebruik als uitloop- en recreatiegebied. In va-
riant 4 wordt dit gebruik vergroot met de aanleg van een net-
werk van wandelpaden en enkele recreatieve voorzieningen. 
De combinatie van een natuurlijkere inrichting en recreatieve 
ontsluiting biedt meerwaarde voor Vianen en de regio. 

Passantenhaven en strand
De oude haven die in deze variant, evenals in variant 2, weer 
wordt uitgegraven, schept ruimte voor een kleine passantenha-
ven. De molen die hier heeft gestaan wordt opnieuw opgericht. 
In de geplande geul, pal ten noorden van de buitenstad, kan 
een strand worden gerealiseerd voor kleinschalige strandrecre-
atie. De Pontshoeve kan mogelijk worden ontwikkeld als hore-
cagelegenheid. 

Ontsluiting en parkeren
Indien mogelijk wordt er bij de oude haven ook ruimte ge-
reserveerd voor een kleine camperparkeerplaats, ingepast en 
rekening houdend met de EHS. Verder wordt in deze variant 
voorzien in een parkeerterrein nabij de Lekdijk, met een 60-tal 
plaatsen voor bezoekers aan de binnenstad. 
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3.3 ‘t Waalse Waard (55 ha)

Kwaliteiten
‘t Waalse Waard is een open cultuurlandschap met voorname-
lijk landbouw en enkele natuurelementen. Het gebied wordt 
doorsneden door de A27. Het gebied vormt een markante plek 
door de nabijheid van de Beatrixsluizen in het Lekkanaal. De 
vele schepen die vanuit de Lek het kanaal indraaien vormen 
een bijzonder schouwspel. Het gebied ten westen van de snel-
weg maakt deel uit van de EHS. Aan de oostzijde ligt een geïso-
leerde, vrij diepe zandwinplas. De plas en de direct aanliggende 
delen van de waard worden intensief gebruikt door ganzen.

Variant 4  
In variant 1 zijn de bestaande natuur en de landbouwfunctie 
gehandhaafd. Er worden verder geen inrichtingsmaatregelen 
getroffen.
In de varianten 2 en 4 is de inrichting gelijk. Alleen is in vari-
ant 4 voorzien dat het geplande wandelpad intensiever wordt 
gebruikt. Daarom wordt het pad geschikt gemaakt voor betere 
toegankelijkheid.

Geulaanleg
Om de taakstelling van 20 cm te halen wordt een getijdengeul 
aangelegd in de waard (mhw meestromend). Met de geulaan-
leg wordt ook de samenhang tussen de gebieden ten weerszij-
den van de A27 verbeterd. 

Natuur 
Er worden gebieden aangekocht en ingericht voor natuuront-
wikkeling. De EHS wordt uitgebreid door extra natuur in het 
witte gebied (Natuurgebiedsplan) te realiseren. De plas wordt 
verondiept en samen met de geul ontwikkeld tot soortenrijke 
plas. De zuidelijke oeverzone van de plas wordt, evenals de 

geul, voorzien van natuurvriendelijke oevers. 
De relatief hoog gelegen gronden in de overige delen van de 
waard bieden een goede uitgangspositie voor het ontwikkelen 
van droge soortenrijke graslanden. In de stroomschaduw van 
het bruggenhoofd van de A27 wordt natuurbos ontwikkeld. 

Recreatie
Voor de bezoeker wordt een uitzichtplek ingericht, met in de di-
recte nabijheid een kleine parkeervoorziening. De toegankelijk-
heid van de waard voor wandelaars wordt verbeterd door een 
informeel pad (struinroute; variant 2) of, gecombineerd met 
een wandelpad (variant 4) aan te leggen dat ‘t Waalse Waard 
verbindt met het recreatieterrein Tull ’t Waal.  
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3.4   Ossenwaard (23 ha)

Kwaliteiten
De Ossenwaard, een afsnijding van de westelijk gelegen res-
tanten van de uiterwaard, is gesitueerd bij het opvallende stuw-
complex Hagestein in een voormalige meanderbocht van de 
Lek. Deze meander wordt alleen nog bij hoge afvoeren door-
stroomd. Bij lage afvoeren wordt het water door de stuw en de 
sluis aan de andere zijde van het eiland afgevoerd.
Het eiland Ossenwaard is met een dam verbonden met het vas-
teland. Op dit moment zijn er enkele woningen op de Osssen-
waard aanwezig, evenals een oude, vervallen steenfabriek met 
bijbehorende schuren. De schuren zijn nu in gebruik als cara-
vanstalling.  De steenfabriek is rond 1900 gebouwd en momen-
teel buiten werking. Aan de oostzijde grenst het stuweiland aan 
een recreatiegebied. Daartussen ligt een aantal woonschepen 
in de oude rivierarm. De provincie werkt aan een visie op deze 
woonschepen en een mogelijke herinrichting van het gebied. 
Eiland en rivierarm bieden een wat verwaarloosde aanblik.

Variant 4
In kader van de veiligheidsopgave worden in variant 4, evenals 
in variant 1 en 2, de dam naar het eiland en de zomerkade in 
de Honswijkerwaarden verlaagd.
In variant 4 wordt, evenals in variant 2, ingezet op de ontwik-
keling van extra natuurwaarden. 
Variant 4 verschilt van de overige varianten doordat het eiland 
ook een recreatieve functie krijgt. De Ossenwaard is een unieke 
plek in het rivierenlandschap. De herinrichting van het eiland 
ten behoeve van recreatie kan een extra impuls zijn voor het 
gebied. 

Zonering
Het eiland krijgt een natuur- en recreatiebestemming. De re-

creatiemogelijkheden worden geconcentreerd rond de hoofd-
ontsluiting van het eiland. Vanuit dit centrum ontstaat een van-
zelfsprekende zonering naar beide uiteinden van het eiland van 
intensief naar extensief. Samen met de maatregelen voor de 
mhw doelstelling worden de oevers van de dam en het eiland 
langs de oude rivierarm opnieuw ingericht. De dode rivierarmen 
worden primair ingericht voor natuurdoeleinden (natuurvrien-
delijke oevers). In de uitwerking (SNIP 3) zal ook nader worden 
bekeken of inrichtingsmaatregelen moeten worden getroffen 
voor de woonboten. 

Recreatie
De recreatieve voorzieningen op het stuweiland zullen aanvul-
lend moeten zijn op het aanbod in de nabij gelegen nieuw te 
ontwikkelen recreatieplas Tull een Waal, die wordt ingericht 
voor oever- en waterrecreatie.
Dit uitgangspunt kan worden vertaald door op het stuweiland 
voorzieningen te realiseren als: een kleine (natuur)camping 
en een kleinschalig hotel (met bescheiden accommodatie voor 
kleine congressen, symposia e.d.) en een jachthaventje, voor 
passanten. Het voor natuur ingerichte deel wordt ingericht met 
wandelvoorzieningen en uitzichtpunten. De aanleg van een 
(fiets- en wandel)verbinding in de vorm van een bootbrug bij 
de stuw biedt extra recreatieve mogelijkheden voor weerszij-
den van de Lek.

Steenfabriek
De steenfabriek wordt gerestaureerd. In de fabriek kan een cul-
turele voorziening worden gevestigd. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een watermuseum/ expositiegebouw voor kunstenaars, te 
combineren met ontwikkelingen in de omgeving als fort Hons-

wijk. Deze geeft het eiland een bijzondere identiteit. 

Woningbouw als kostendrager
Verder wordt ruimte gereserveerd voor enige eventuele wo-
ningbouw op de Ossenwaard, voor zover deze noodzakelijk is 
als kostendrager voor de maatregelen t.b.v. de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit.

Het hier beschreven concept voor de Ossenwaard wordt in de 
volgende planfase verder uitgewerkt en onderzocht op haal-
baarheid. Het maakt geen onderdeel uit van het SNIP 2A be-
sluit van het ministerie en is financieel losgekoppeld van de 
overige plandelen.
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Algemeen
Elk project kent haar grenzen, ook al zijn er altijd verbanden 
te leggen met aangrenzende gebieden of projecten. Voor twee 
aangrenzende gebieden geldt dat hier met name een kans ligt 
om de EHS nog robuuster vorm te geven. De gebieden vallen 
buiten de gepresenteerde varianten en mogelijke inrichtings-
werkzaamheden.

Honswijkerwaarden
De Honswijkerwaard, en dan in het bijzonder het deel oostelijk 
van de zandwinplas tot aan Fort Honswijk, is begrensd als EHS 
nieuwe natuur. In een eerder stadium is besloten ingrijpende 
inrichtingsmaatregelen in de Honswijkerwaard uit het project te 
halen. Bezien vanuit de ambitie een aaneengesloten natuurlijke 
uiterwaard te realiseren langs de beide zijden van de rivier, kan 
dit gebied gezien worden als de afronding van Ruimte voor de 
Lek bij Fort Honswijk. 

Gegeven de kwelproblematiek wordt er van uitgegaan dat voor 
dit gebied geen grootscheepse inrichtingswerkzaamheden die-
nen te worden uitgevoerd. Op dit moment wordt alleen ge-
dacht aan de beperkte aanpassing van het oostelijke talud van 
de plas, om zo kansen te bieden voor verschillende nattere 
vegetaties. Verder zal vooral het toekomstige beheer van het 
gebied vorm gaan geven aan het landschap.

Hagestein
Ten zuiden van het Stuweiland, nabij de aansluiting van de Re-
ijersteinseweg op de Lekdijk, bevindt zich een uiterwaard van 
circa 12 hectare. De uiterwaard valt buiten de plannen voor 
Ruimte voor de Lek en die voor het oostelijk gelegen Everdin-
gen. De uiterwaard is niet begrensd als EHS. Het vormt  echter 
wel de schakel tussen de EHS-gebieden bij Vianen en Everdin-

4. Kansen in de omgeving

gen en zou daarmee bijdragen aan een robuuste verbinding 
langs de zuidzijde van de rivier.

De beide gebieden maken nu geen deel uit van de projectop-
dracht Ruimte voor de Lek. Ze vallen buiten de gepresenteerde 
varianten. Beide gebieden kunnen bijdragen aan een verdere 
versterking van een robuuste landschapsstructuur en ecologi-
sche verbinding. Om die reden zullen ze dan ook alsnog wor-
den meegenomen in het planproces voor Ruimte voor de Lek. 
Uitgangspunt is wel dat dit niet mag leiden tot stagnatie in de 
planvorming of procedures voor Ruimte voor de Lek en dat de 
voor de realisatie benodigde financiële middelen alsnog worden 
gevonden.
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Bij de Variantenstudie Ruimte voor de Lek (september 2008) 
is niet specifiek gekeken naar de situering van de brugpijlers 
van de A2 en de A27 in relatie tot de voorgestelde geulen in 
de Bossenwaard, ‘t Waalse Waard en de Vianense uiterwaar-
den. Bij de toetsing door de PDR is er nadrukkelijk op gewezen 
dat het kruisen van de brugpijlers en eventuele beschermende 
maatregelen zeer kostenbepalend zijn. Aanvullend op de Vari-
antenstudie is er in deze fase daarom nadrukkelijker ingegaan 
op de maatregelen in relatie tot brugpijlers. 
Op basis van door Arcadis opgestelde schetsen (11-11-2008) 
met betrekking tot de maatvoeringen van de funderingen en 
op basis van de 3d-luchtfoto’s van de site http://maps.live.nl/ 
is een realistische indicatie van de brugpijlers in de tekeningen 
verwerkt. Voor de kruising van de A27 met de geul in ‘t Waalse 
Waard en de geul in de Vianense uiterwaarden (zie profiel 11) 
zijn er geen belangrijke knelpunten. Vooral de brugpijlers in de 
Vianense Waarden vragen de nodige aandacht in de uitwerking 
in SNIP 3 met betrekking tot de situering in de geleidedam en 
eventuele beschermende maatregelen. In de Bossenwaard (zie 
profiel 12) is, in verband met de brugpijlers de geul aangepast 
in maatvoering en situering. In SNIP 3 zal ook hier gedetailleer-
der moeten worden ingegaan op de kruising van de brugpijlers. 
Eén brugpijler van de oude brug staat nog in de geul. Hierbij 
wordt geanticipeerd op de geplande sloop van deze brug. Mo-
gelijk moeten in de tijdelijke situatie maatregelen worden ge-
nomen. 

Bijlage: Brugpijlers A2 en A27

LA24.VIA.04-supplement.indd   29 3-4-2009   16:23:21



LA24.VIA.04-supplement.indd   30 3-4-2009   16:23:22



profiel 12

LA24.VIA.04-supplement.indd   31 3-4-2009   16:23:23



32

profiel 11
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profiel 11
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