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In 2005 werd het Veenweidepact Krimpenerwaard getekend met als gevolg dat 
een groot deel van het agrarische cultuurlandschap in de Krimpenerwaard-Noord 
omgevormd zal worden tot natuur. Gedurende het proces neemt het draagvlak 
voor het Veenweidepact in rap tempo af. 
 
Bewoners zijn trots op het typische cultuurlandschap van de Krimpenerwaard 
en willen bovendien dat er nog enkele boeren kunnen blijven. Daarom heeft de 
stichting Bloeiend Platteland het initiatief genomen om samen met de agrariërs, 
burgers en deskundigen uit de streek een Landschapsvisie te ontwikkelen, waarbij 
het vinden van intelligente en creatieve oplossingen tussen cultuurhistorie, 
natuur, landbouw, recreatie en water centraal staan. De doelstellingen van het 
Veenweidepact zijn hierbij als vertrekpunten genomen. Op deze manier wil de 
stichting Bloeiend Platteland een positieve bijdrage leveren om van onderaf 
en mogelijkheden te creëren om de impasse rondom het Veenweidepact te 
doorbreken. 
 
Hierbij heeft de stichting uiteenlopende middelen ingezet variërend van 
workshops, regiobijeenkomsten, excursies tot een landschapsbelevingsdag en 
een fotowedstrijd. De resultaten en ervaringen uit dit proces zijn gebundeld in de 
Landschapsvisie Krimpenerwaard-Noord. Het is een plan dat de betrokkenheid 
van de streek met het landschap en de geschiedenis etaleert en moet inspireren 
verder te gaan met plan- en ideevorming en vooral uitvoering.
 
De samenvatting van de Landschapsvisie Krimpenerwaard-Noord vindt u op de 
achterzijde van deze folder. Het volledige document is te downloaden via
www.belevingsboerderij.nl/landschapsvisie

Samenvatting van de Landschapsvisie 
Krimpenerwaard-Noord

Landschap intact laten
“wat in stapjes is gegroeid ook in stapjes ontwikkelen”

Melkveehouderij en natuur tot op polderniveau integreren
“de natuur in het veenweidegebied heeft veenweideboeren 
nodig”

Bebouwing hoort langs de dijk en in het dorp
“je moet er wel lekker kunnen leven en werken”

Landschappelijk en agrarisch toerisme voor stedelingen 
stimuleren

“laat ze ook genieten van onze Krimpenerwaard”
Ideevorming en uitvoering landschapsplannen: met & door 
de streek

“we zullen samen aan de bak moeten, dorpelingen, boeren en 
overheid”

Landschapsvisie op de kaart: 
cultuurhistorie stuurt in veenweidepolder

•  Bebouwing en dynamiek concentreren langs de dijk en in het 
dorp

•  Openheid en rust regeren in de polder
•  Overgang van agrarische naar natte natuurpercelen tussen 

dijk en landscheiding
•  Recreatieve toegankelijkheid polder (landschapsbeleving) 

vergroten
-   routenetwerk rond Gouderak (bewoners) en Beyersche 

Wegje (Goudse bezoekers)
-   naast raamwerk van verharde routes ook een netwerk van 

landschapspaden
-   routes voor varen, paardrijden en schaatsen

•  Oplossing van verkeersveiligheidsprobleem óp de dijk vinden

Dingen doen

0. Visie uitdragen en debat met belanghebbenden organiseren
1.  Vertrouwen tussen partners en hogere overheden herstellen
2.  Streekgebonden organisatie op poten zetten voor 

draagvlak, ideeën en uitvoering
3.  Instrumentarium inrichting en beheer landelijk gebied 

versoepelen
4.  Concrete projecten oppakken

-  informatie en promotie ‘Krimpenerwaard duurzaam en 
gastvrij’

-  gemaal Verdoold trefpunt voor recreatie en cultuurhistorie
- herinrichting verkeersruimte op de dijk
- beeldkwaliteitsplan dijk en dorp
-  rood-voor-rood regeling langs de dijk en meer planologische 

ruimte
-  simpel voetpad van dorp naar Stolwijksche Boezem en langs 

Middelwetering
- .........

Oplossing van verkeers
veiligheids probleem 
óp de dijk vinden

Bebouwing en dynamiek 
concentreren langs de 

dijk en in het dorp

Openheid en rust regeren 
in de polder

Overgang van agrarische 
naar natte natuurpercelen 

tussen dijk en landscheiding

raamwerk van verharde routes
netwerk van landschapspaden
routes voor varenpaardrijden

schaatsen

Toegankelijkheid 
polder voor recreatie 
(landschapsbeleving) 

vergroten (1)

Toegankelijkheid 
polder voor recreatie 
(landschapsbeleving) 

vergroten (2)

routenetwerk Gouderak 
(bewoners) en Beyersche Wegje 

(Gouda)

Cultuurhistorie in een vitaal veenweidegebied

“Krimpenerwaard-Noord 
duurzaam en gastvrij”

Krimpenerwaard bruist!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 



huis-
kavel
30 ha.

bouwblok
1 ha.

pacht
bij ZHL

20-40 ha.

natuur
ZHL

70-50 ha.

vrije uitkraging

op verbrede dijkvoet

met ‘schrikstroken’

Tiendweg:
fietsvriendelijker
passeerplekken

Laarzenpad
langs wetering

Bruggetjes langs
Tiendweg beplanten
(wilg, els e.d.)

Agrarische toekomst:
Middelblok: blijvend ruimte voor 3 à 4 reguliere

       grondgebonden (melkvee)bedrijven
Kattendijksblok: idem voor 2 à 3 reguliere bedrijven.

• particulier natuurbeheer (licht pakket):
  - sloot (krabbescheer) en slootrand/kavelkoppen
  - weidevogel (mozaïek)
  - bloemrijk grasland
• medebeheer (ruwvoer en beweiden) in natuurgebieden
   (landschapsonderhoud)
• ‘puntensysteem’ voor ook andere diensten

Dijklint en kom Gouderak
• Geen bebouwing buiten het lint
• Verdichten en inbreiden binnen bebouwde kom, met
   extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
• Uitbreidingsruimte aan oostzijde multifunctioneel invullen
• Rood-voor-Rood regeling in lint (wonen, toerisme)
• Vrijkomende agrarische bebouwing in lint gebruiken voor
   (eigen) woningbehoefte & vernieuwend ondernemen
• Geleidelijke afname van bedrijven die veel
   (zwaar) verkeer aantrekken
• Nieuwbouw met extra aandacht streekkwaliteit
• Doorzichten naar polder handhaven
Direct achter de dijk:
• Ruimte voor kleinschalige teelten: fruit, kruiden etc.
• Groene recreatieve routes en voorzieningen

Profiel Dijkweg aanpassen aan fietsers en wandelaars (veiligheid):
• waar mogelijk vrijliggend pad
• waar mogelijk verbreden
• zo nodig uitkragende paden
• waar onvermijdelijk rijbaan versmallen en ‘schrikstroken’
• strikt handhaven lage rijsnelheid auto’s
• uitzichtpunten met P-plaats (ook voor automobilist)

Netwerk wandelen en fietsen (indicatief):
• bestaande fiets/wandelroute
• 2 à 3 (nieuwe) toegangen vanaf de dijk
• (Eenvoudige) wandelpaden door het gebied
  (verbindend + rondjes  Gouderak)

Tegengaan van sluipverkeer en
oneigenlijk autoverkeer

Weteringen en vlieten:
• natuurvriendelijke oevers
• fluisterboten
• veenvaren

natuur-
speeltuin

‘Joodse kerkhof’
opnemen in routes

Behoud half-verharding
Beyerse Wegje

fruit/
moes-
tuin

Molenwerf zichtbaar maken

Subsidie voor  kleine kavelpaden en vergroten toegankelijkheid
boerenland (wildroosters en slootplankjes): simpel, periodiek.

landgoed
‘de Waal’

landgoed
ommetjes

Gemaal
Verdoold:
start- en
infopunt
landschaps-
tochten

Oude boezemstructuur
herstellen = inspiratiebron voor verdere
natuurontwikkeling (moerasbos, riet, blauwgras)

waterberging

Buitenbeleving:
• op stad-landverbindingen
  (routes, ommetjes, promotie)
• natuurbeleving (weidevogels, Stol-
   wijksche boezem, Vogelplas etc.)

Dorp Gouderak
- zorgboerderij en kleinvee
- ‘ontginnings’boerderij
- passantenhaven Zellingwijk
   en landschapscamping

herstel molen

Turfgeschiedenis beleefbaar maken:
veenvaren (en - zo mogelijk - herstel
Stolwijkersluis)

Waterhuishouding
denkbare opties voor omgaan met
- natuur,
- agrarisch bedrijf
- landschap en
- duurzaam waterbeheer

Onderzoek mogelijkheden binnendijks
netwerk ruiterpaden (ook voor
ezeltjestochten), gekoppeld aan
paardenboerderij

In recreatief routenetwerk ook
voorzieningen opnemen:
- (boerderij)uitspanning ook op zondag
- Bed & Breakfast
- fiets-kanoverhuur (bij P-plaats)
- rust- en informatieplaats

Tiendweg als
‘waterscheiding’
hoog-laag

‘Kamstructuur’
hoog-laag met land-
scheiding als basis

Deze ideeënkaart is het resultaat van workshops en de landschapsbelevingsdag

Integrale dorpsontwikkeling
woningbouw
in combinatie met

Kerngebied Weidevogels
• grasland
• beperkt toegankelijk (geen verstoring)

Bosje, griend, eendenkooi etc.
(te bezoeken landschapselement)

Natuurpad
‘t Beijersche - Gouda

(Natte)natuurbouw op kavelkoppen

Buitendijks dijkverzwaren

rolstoel-
vissen

verhouding landbouw-natuur

• Natuurpad (met soms beperkingen)
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Een robuuste, duurzame waterhuishouding
voor natuur en agrarisch bedrijf:
- koppelen Nesserpolder en Kattendijksblok
- dijk -> landscheiding = droog -> nat
- max. 25 cm. opzetten voor weidevogels
  en kruidenrijk hooiland
- max. 10 cm. opzetten voor agrarisch land

0 100 500 1000 m.


