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Deel I: Gelderse IJssel

‘Elke dijk is uniek
door haar ontstaansgeschiedenis, vorm en
ligging in het landschap’

IJssel ter hoogte van de monding van het Twentekanaal.
Bron: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
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IJsseldijk ten zuiden van Zutphen.
Bron: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
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	1. Inleiding
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H1 Inleiding
Het Ruimtelijk Perspectief heeft als doel te sturen en te
inspireren op een goede vormgeving en inpassing van de
dijkversterkingsmaatregelen en op de wijze waarop met ruimtelijke
ontwikkelingen en initiatieven in de dijkzone moet worden omgegaan.
1.1 D O E L E N TO E PAS S I N G

Daarnaast vormt het Ruimtelijke Perspectief voor de

en verscheidenheid van het Gelderse dijkenlandschap.

De dijkversterkingen die de komende decennia uitge-

provincie Gelderland een belangrijk uitgangspunt

Vervolgens geeft het aan hoe daar bij ruimtelijke ingre-

voerd moeten gaan worden, vormen een stevige opgave

voor het ontwerpproces om uiteindelijk samen met

pen goed mee om te gaan én hoe het dijkenlandschap

met een grote ruimtelijke impact.

de waterschappen en andere overheden te komen tot

te versterken en te verbeteren. Het ruimtelijk perspec-

Het Ruimtelijk Perspectief heeft als doel te sturen en

bouwstenen voor de ruimtelijke kwaliteit van de afzon-

tief biedt daarmee handvatten voor nadere analyse en

te inspireren op een goede vormgeving en inpassing

derlijke dijkversterkingsprojecten.

ontwerp op een lager schaalniveau.

met andere ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven

Het document biedt een overkoepelende benaderings-

Gebiedsafbakening

in de dijkzone moet worden omgegaan. De nadruk ligt

wijze voor de ruimtelijke kwaliteit van de dijken op het

Het ‘Ruimtelijk Perspectief - Deel I Dijken Gelderse

echter op de dijkversterkingsmaatregelen in het kader

regionaal schaalniveau van de riviertak IJssel & Split-

IJssel’ heeft betrekking op alle primaire keringen langs

van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in

singspuntengebied. Doel hierbij is om de samenhang

de IJssel binnen de Provincie Gelderland. Ook de dijken

Gelderland.

tussen de verschillende HWBP-trajecten te houden en

langs de Oude IJssel worden meegenomen. Samen met

te krijgen en om de opgaven in het Gelderse deel van

het Ruimtelijk Perspectief Dijken Overijssel (BoschSlab-

Het Ruimtelijk Perspectief beschrijft de kernkwalitei-

de IJssel en het Splitisngspuntengebied op verge-

bers, 2017) is er hiermee voor de hele IJssel eenzelfde

ten en agendeert de ruimtelijke ontwerpopgaven- en

lijkbare wijze te benaderen en te kunnen beoordelen

systematiek en benadering van de ruimtelijke kwaliteit

-ambities voor de verschillende dijktrajecten. Het

(eenheid, continuïteit).

van de dijken. De dijken van het Splitsingspuntenge-

van de dijkversterkingsmaatregelen en de wijze waarop

fungeert daarmee als kennis- en inspiratiedocument

bied Rijn-Waal-IJssel (langs het Pannerdensch Kanaal,

voor de waterschappen Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe en

Inhoud

Rijnstrangen en de bovenloop van de Rijn) worden in

Rivierenland, verantwoordelijk voor de uitvoering van

Het Ruimtelijke Perspectief beziet de diverse dijken in

een apart document beschouwd: ‘Ruimtelijk Perspectief

het HWBP in Gelderland.

hun onderlinge samenhang. Het beschrijft de eenheid

- Deel II Splitsingspuntengebied Rijn-Waal-IJssel’.
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Dijk nabij Bronckhorst

Ruimtelijke Kwaliteit en het HWBP

te benoemen en door ontwerpprincipes te formuleren

de dijkzone en helpen daarmee bij het formuleren van

Ruimtelijke kwaliteit vormt een belangrijk onderdeel

hoe deze kernkwaliteiten behouden en gecompenseerd

meekoppelkansen.

van iedere waterveiligheidsopgave in het Hoogwater-

kunnen worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in

beschermingsprogramma. Daarbij gaat het om een

de inpassingsopgave (de opdracht van het waterschap)

Bij meekoppelen gaat het om het meenemen van aan-

goede vormgeving en landschappelijke inpassing van

en de ambitie.

vullende ambities of doelstellingen van partners in de

de dijkversterkingsmaatregelen. Ruimtelijk en integraal

regio niet-zijnde waterveiligheid. Meekoppelen vraagt

ontwerpen is een middel om te komen tot een goede

Opgave: De opgave voor het waterschap is de dijk-

om een sterke betrokkenheid van deze partijen, in een

inpassing en tot het juiste niveau van ruimtelijke kwa-

verbetering zodanig te ontwerpen en in te passen dat

vroeg stadium. Door het benutten van meekoppelkan-

liteit en is daarom van meerwaarde voor de projecten.

deze van minimaal gelijkwaardige ruimtelijke kwaliteit

sen en door initiatieven, opgaven, planning en geldstro-

Afhankelijk van de specifieke opgave vraagt dit proces

is. Landschappelijke inpassing en goede ruimtelijke

men slim met elkaar te verknopen kan de ruimtelijke

meer of minder aandacht.

kwaliteit behoren tot de scope van iedere watervei-

kwaliteit verbeterd worden zonder of met beperkte

ligheidsopgave in het Hoogwaterbeschermingspro-

extra middelen.*

Integraal ontwerpen gaat over het leggen van verbin-

gramma. (Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, HWBP).

dingen door schaalniveaus en sectoren heen. In het

Het ‘Ruimtelijke Perspectief dijken Gelderse IJssel en

* Eventuele meerkosten van meekoppelkansen vallen

ontwerpproces worden de verschillende aspecten

Splitsingspuntengebied Rijn-Waal-IJssel’ geeft aan hoe

buiten de financieringssystematiek van het HWBP en

- waterveiligheidsvereisten, beheeruitgangspunten,

invulling gegeven kan worden aan deze opgave.

moeten door belanghebbende partijen bekostigd wor-

kwaliteiten van dijk en omgeving, en wensen en eisen

den. Randvoorwaarde vanuit de financieringsregeling

van gebruiksfuncties - meegenomen en afgewogen. Dit

Ambitie: Bij dijkversterkingsprojecten liggen daarbo-

HWBP is dat meekoppelen niet ten koste gaat van tem-

integrale proces en de integrale afweging moeten lei-

venop kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

po en waterveiligheidsbudget, tenzij het bijdraagt aan

den tot een dijkontwerp met ruimtelijke kwaliteit. Het

Het is aan de gezamenlijke samenwerkende partijen bij

een doelmatiger oplossing. Partijen kunnen uiteraard

‘Ruimtelijk Perspectief’ vormt een handreiking voor dat

een dijkversterking om hierin hun ambitie te bepa-

zelf een onderling arrangement sluiten om eventuele

ontwerpproces. Dat wordt gedaan door de kernkwali-

len. De ambities uit het Ruimtelijk Perspectief kunnen

meerkosten van meekoppelen zelf te dekken.

teiten van het dijklandschap op een hoog schaalniveau

agenderend werken voor (gebieds-)ontwikkelingen in
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Veluwe

Veluwe

Arnhem

Rijk van
Nijmegen

Overzicht deel Gelderse IJssel (oranje) en deel Splitsingspunten (blauwgroen)

1.2 L E E S W I J Z E R

zijn tijdloze kaarten waarin de bestaande ruimtelijke

ject kan in hoofdstuk 5 op de kaarten het hiermee

Het ‘Ruimtelijk Perspectief Dijken Gelderse IJssel &

kwaliteit op hoofdlijnen is vastgelegd. Per deelgebied

corresponderende deelgebied worden gevonden. Op

Splitsingspuntengebied Rijn-Waal-IJssel’ hanteert de-

is vervolgens een paspoort opgesteld dat een overzicht

het bijbehorende label (‘paspoort‘) staan de ontwer-

zelfde aanpak zoals die ook is toegepast bij de Ruimte-

bevat van de geldende ontwerpprincipes om de ruimte-

popgaven en -principes weergegeven die gelden voor

lijk Perspectief Dijken Overijssel (BoschSlabbers, 2017).

lijke kwaliteit te behouden en te versterken.

dat deelgebied. De beschrijving van deze opgaven en

Het document kent de volgende opbouw:

In hoofdstuk 6 - Kwaliteitsborging & beheer wordt be-

principes kunnen terug worden gevonden in hoofdstuk

In hoofdstuk 2 – Ontwikkelingsgeschiedenis van het

schreven hoe de verschillende doelgroepen (beleids-

4 De opgaven zijn gerelateerd en terug te voeren op de

Dijkenlandschap wordt een beknopt beeld geschetst

makers, dijkbeheerders, ontwerpers) het document

kwaliteiten, knelpunten en kansen zoals die in hoofd-

van de dijken langs de Gelderse IJssel, waarbij in vogel-

kunnen gebruiken. Daarnaast worden er aanbevelingen

stuk 3 zijn benoemd.

vlucht wordt ingegaan op de belangrijkste episoden uit

gedaan voor het proces om de ruimtelijke kwaliteit te

de ontwikkelingsgeschiedenis.

borgen.

DISCLAIMER:

Het ruimtelijk perspectief beschrijft het gebied op

In hoofdstuk 3 – Kernkwaliteiten Dijkenlandschap worden de kernkwaliteiten van het dijkenlandschap nader

Door de rapportage in chronologische volgorde te

onder de loep genomen. Ook worden in dit hoofdstuk

lezen wordt duidelijk hoe de zaken als kernkwaliteiten,

de knelpunten (‘jammerheden‘) geduid.

ontwerpopgaven en –principes en deelgebieden met

In hoofdstuk 4 - Ontwerpopgaven en –ambities worden

elkaar samenhangen.

de ontwerpopgaven en -ambities voor het dijkenland-

Op deze manier wordt een goed beeld verkregen van

schap benoemd en wordt aan de hand van ontwerp-

de gehanteerde systematiek en wordt gaandeweg de

principes een verbeelding gegeven van de wijze waarop

informatie specifieker; van het niveau van het totale

bepaalde kwaliteiten kunnen worden behouden,

plangebied naar het schaalniveau van het deelgebied.

gecompenseerd of versterkt.

Het ‘Ruimtelijk Perspectief’ kan echter ook in omge-

In hoofdstuk 5 – Uitwerking deelgebieden worden de

keerde volgorde worden gebruikt. Uitgaande van een

kernkwaliteiten per deelgebied op kaart gezet. Dit

voorgenomen ontwikkeling in een specifiek dijktra-

hoofdlijnen en benoemt de essentie. Gezien de schaal
van het studiegebied staat de benoemde informatie
niet volledig op de kaarten in de tekst aangegeven,
maar slechts op hoofdlijnen. In vervolgstudies kan een
verdere verdieping plaatsvinden binnen een kleiner
studiegebied.
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Overstroomde uiterwaarden bij Cortenoever.
Bron: Yourcaptain Luchtfotografie
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	2. Ontwikkelings			geschiedenis
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H2 Ontwikkelingsgeschiedenis

laag van het
stedelijk netwerk

cultuurlijke laag

natuurlijke laag

De dijken langs de Gelderse IJssel en Oude
IJssel zijn aangelegd in een gebied dat
al eeuwenlang doorstroom biedt aan het
Rijnwater richting zee. Bewoning in grote
delen van dit gebied vond plaats op de hogere
zandruggen langs de rivier en werd in steeds
grotere mate beschermd door dijken.

2.1 I N L E I D I N G
De dijken langs de Gelderse IJssel en Oude IJssel zijn
aangelegd in een gebied dat al eeuwenlang doorstroom
biedt aan het Rijnwater richting zee. Bewoning in grote
delen van dit gebied vond plaats op de hogere zandruggen langs de waterlopen en werd in steeds grotere
mate beschermd door dijken. Het gebied kent daarmee een lange traditie van dijkenbouw, waarbij dijken
telkens werden versterkt, vernieuwd of verlegd. Het resultaat is een gelaagd landschap, waarbij elke episode
uit de strijd tegen (en met) het water zijn sporen heeft
achtergelaten.
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis
van het dijkenlandschap langs de Gelderse IJssel. In de
beschrijving wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste
ontwikkelingen die het beeld van het dijkenlandschap
bepaald hebben.
Het landschap is uiteengelegd in een drietal lagen:
natuurlijke laag, cultuurlijke laag en stedelijke laag. De
drie lagen samen bepalen het beeld van het huidige
dijkenlandschap.
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‘De IJssel manifesteert
zich, ten opzichte
van andere grote
rivieren in Nederland,
als een smalle, flink
meanderende rivier’

Bereik van het landijs gedurende de diverse ijstijden. Bron: Archidev

Rijndelta stoomdalen van vroeg (blauw) tot heden (rood). Duidelijk wordt
het late ontstaan van de IJssel en de grote veranderingen in de Gelderse
Poort. Bron: dans.knaw.nl

2.2 N AT U U R L I J K E L A AG

in en drukte zand, klei en grindlagen opzij en voor zich

zuidwaarts richting de Neder-Rijn. De andere stroomde

De IJssel manifesteert zich, ten opzichte van ande-

uit. Zo ontstond een gletsjerbekken van ongeveer 25

vanuit beekdalen rond het huidige Deventer noord-

re grote rivieren in Nederland, als een smalle, flink

kilometer breed en 50 tot 100 meter diep, het latere dal

waarts naar zee.

meanderende rivier. Ze vindt haar weg door een breed

van de IJssel.

De stroomgebieden van beide rivieren werden ge-

rivierdal tussen het Veluwemassief en de Sallandse dek-

Na de ijstijden bleef er aan weerszijde van het IJsseldal

scheiden door een natuurlijke barrière bij Zutphen; de

zanden. De oevers aan weerszijden van de rivier zijn rijk

een reliëfrijk –door de wind gevormd– zandlandschap

dekzandhoogten uit de IJstijd.

aan reliëf in de vorm van rivierduinen, dekzandkoppen,

achter, dat gekenmerkt wordt door relatief grote

In de vroege Middeleeuwen –vermoedelijk tussen

kronkelwaarden en oeverwallen.

verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Als

600-950 na Christus– vond er spontaan een natuur-

gevolg van grootschalige zandverstuivingen ontstonden

lijke wijziging van de rivierloop plaats. Doordat de

Vorming van het IJsseldal

nieuwe reliëfvormen als dekzandruggen. Langs de rivier

stroomvlakte van de Rijn in de loop der tijd steeds meer

De basis voor het IJssellandschap is gelegd tijdens de

gebeurde dit in de vorm van rivierduinen.

opslibde kon deze steeds minder afvoeren en neigde

ijstijden. Het landijs stuwde het land voor zich uit en

de Rijn zich steeds meer zijdelings te ontlasten. Door

vormde de bekende stuwwallen van de Veluwe, Salland

Twee stromen van de IJssel

oeverwaldoorbraken en het overlopen van een oude

en Vollenhove. Het landijs vormde ook de basis voor het

Lange tijd stroomden er in het IJsseldal twee rivier-

geul tussen Westervoort en Doesburg verenigde het

oerstroomdal van de IJssel. Eén van de ijslobben die

stroompjes in verschillende richting. De ene stroomde

Rijnwater zich met de zuidelijke rivierstroom en begon

ons land binnendrong, groef zich ter plekke zeer diep

gevoed door beekdalen rond het huidige Zutphen

in noordelijke richting te duwen. Het opeengehoopte
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‘De IJssel als
doorgaande rivier
is pas in de vroege
Middeleeuwen
ontstaan als een
spontane aftakking
van de Rijn’

IJsseldelta
Kampen

Zwolle

Hattem
Lemelerberg

Sallandse IJssel
Sallandse
Heuvelrug
Veluwe
Salland

Afwatering van beken en rivieren op het IJsseldal voor het ontstaan van de
Gelderse IJssel. Bron: RAAP.
Deventer

rivierwater brak zo langzaamaan door de dekzandrug

De rivier verlegde zo haar loop met als gevolg dat in

bij Zutphen richting de moerassige laagte van de noor-

de binnenbochten na verloop van tijd een stelsel van

delijke rivierstroom.

smalle sikkelvormige ruggen en geulen ontstonden: de

Midden IJssel
Apeldoorn

kronkelwaarden.
De revolutionaire verandering had immense gevolgen.
De nieuwe IJssel was een Rijntak geworden en zou al

Wanneer een rivier in een droge zomer weinig water

snel uitgroeien tot een belangrijke vaarverbinding die

kreeg konden zandbanken en nevengeulen droogvallen.

zorgde voor de snelle opkomst van Middeleeuwse Han-

Door de wind werd zand uit de rivierbeddingen op de

zesteden als Doesburg, Zutphen en Deventer.

oevers geblazen tot reeksen rivierduinen.

Zutphen

De toegenomen afvoer en de hogere stroomsnelheid
Meanderende IJssel

maakte dat de IJssel meer zand uit het bovenstroomse

Nog niet bedwongen door dijken, bewoog de IJssel

deel meenam. Bij hoge waterstanden werd dit fijne

zich slingerend door het landschap. Vooral in het

zand op de oevers geworpen, waardoor naar verloop

zuidelijke deel maakte de IJssel vele meanders. Daarbij

van tijd brede zandige oeverwallen ontstonden. Deze

sleet de meanderende rivier in haar buitenbochten uit

vormden met de dekzandkoppen en rivierduinen de

terwijl in de binnenbochten materiaal werd afgezet.

natuurlijke hoogten van het IJssellandschap.

Dieren
Veluwe

Boven IJssel

Doesburg

Arnhem

Rijn

Montferland

Hoogtekaart van het IJsseldal. Duidelijk zichtbaar zijn de hoge gronden aan
weerszijden (Veluwe & Sallandse dekzandgronden), de oeverwallen en oude
meanders langs de rivier. Bron: bewerking van AHN
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Zwolle

Zwolle

Bandijken 1830

Dijken huidig

Overige dijken
Hattem

Hattem

Salland

Salland

Sallandse bandijk
Veluwse bandijk

Deventer
Veluwe

Deventer
Veluwe

Apeldoorn

Apeldoorn

Bandijken 1830
Overige dijken

Zutphen

Veluwe

Zutphen

Dijken huidig

Veluwe
Dieren

Dieren

Doesburg

Doesburg

Arnhem

Arnhem

Liemersche bandijk

Overbetuwse bandijk
Montferland

1830
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Montferland

2019

In 1830 was er nog geen sprake van een doorgaande bedijking
langs de gehele IJssel. Naast een aantal aaneengesloten dijkringen zoals de Veluwse bandijk, Sallandse bandijk en de Liemers
bandijk was de bedijking fragmentarisch. Met name tussen Deventer en Doesburg (Midden IJssel) bestond de kering uit korte
dijksegmenten tussen de hogere gronden. Een deel van deze
keringen fungeerde eerder als zomerdijk dan als winterdijk en
kon regelmatig overstromen. De stad Deventer ligt bijvoorbeeld
pas sinds de jaren ‘60 formeel binnendijks.
In 2019 is langs vrijwel de gehele IJssel sprake van een doorgaande bedijking. Alleen tussen Zutphen en Deventer en ten
zuiden van Dieren is de dijk hier en daar fysiek afwezig door
de aanwezigheid van natuurlijke hoge gronden (rivierduinen of
stuwwal.)
Bron: Bewerking van Rivierenkaart 1830

“De dijk als spekkoek; het resultaat
van het eeuwenlange proces van
dijkversterking.”

hoogte
m +NAP

16.5
14.5
12.5
10.5

Opbouw van een dijk laat de dijkversterkingen door de jaren heen zien. Bron: RAAP.

8.5

2.3 C U LT U U R L I J K E L A AG

Ontginningen

ontgonnen en omgevormd tot landbouwgrond. De

door middel van dijkjes. Door deze dijken telkens weer

De eerste mensen vestigden zich op de hogere zand-

afwatering van natte gebieden wordt verbeterd en ooi-

te verhogen en te verbreden ontstaan de dijken zoals

ruggen en zandduinen langs de rivier. De rivier bood

bossen, die het water van nature vasthielden, worden

we die nu kennen.

een verbinding naar verder weg gelegen streken en de

gerooid. Dit komt een snellere waterafvoer ten goede.

overstromingen van de rivier zorgde er telkens weer

Een sprekend voorbeeld hiervan is de in de 14e eeuw

De IJssel krijgt steeds meer te maken met een toene-

voor dat er voedselrijk slib werd afgezet. Vanaf de

ontgonnen Nijbroekse Polder.

mende invloed vanaf zee. Het Almere verandert van

hoger gelegen gronden werd het landschap geleide-

een binnenmeer in een ruige binnenzee met getijden:

lijk aan ontgonnen. De vruchtbare gronden langs de

Bedijkingen

de Zuiderzee. Bij stormvloeden wordt het Noordzeewa-

rivier werden gebruikt als hooi- en weilanden voor het

Door de versnelde afvoer van water nemen de piek-

ter met de noordwesterwind de Zuiderzee in gedre-

vee: de zogenaamde groenlanden. Op de oeverwal-

afvoeren op de IJssel toe. Om de opkomende steden en

ven en kan hierbij ver doordringen in de IJsseldelta.

len werden akkers (enken) aangelegd. In de loop van

ontgonnen gebieden te beschermen tegen het wassen-

Afstromend IJsselwater wordt zo tegengehouden en de

de middeleeuwen neemt de bevolking toe en worden

de water is vanaf de 11e eeuw gestart met de bedijking

Sallandse IJsseldijken krijgen daardoor de volle laag. In

grote delen van het stroomgebied van de Rijn en IJssel

van delen van het IJsseldal. De dijkbouwers maken

de laatste eeuwen hebben vooral de stormvloeden uit

grootschalig ontgonnen. Ook de komgebieden langs

hierbij slim gebruik van bestaande hoogtes in het land-

1775, 1825 en 1916 veel schade veroorzaakt, de tiental-

de huidige Sallandse en Gelderse weteringen worden

schap, ze verbinden dekzandruggen en rivierduinen

len kolken vormen hiervan de stille getuigen. Met de
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Middagten, Rheden

Biljoen, Velp

Nijenbeek, Voorst

De Poll, Voorst
Vaalwaard met landgoed Middagten, Rhederoort en De Valkenberg bij Rheden. Bron: Hottingeratlas 1783

aanleg van de Afsluitdijk in 1932 behoren de stormvloe-

elite werd gewaardeerd. Ze bouwde vanaf de 17e eeuw

voorbeelden als Middachten, Biljoen en De Rande,

den tot het verleden en zijn er geen grote dijkdoorbra-

hun buitens op de hogere gronden in de nabijheid van

maar ook elders langs de IJssel komen buitens voor,

ken meer geweest.

de rivier, geregeld op oude kasteelgronden, waarbij

waaronder de Hezenberg bij Hattem en Huize de Poll

kwelwater en oude laagtes geregeld gebruikt werden

bij Voorst.

Landgoederen en buitens

voor het maken van waterpartijen. Verspreid langs de

Al in de Middeleeuwen was het IJssellandschap een

IJssel komen zo tientallen landgoederen voor. Een deel

Regelkraan

goede vestigingsplek en werd er door de adel verdedig-

van deze landgoederen was via zichtlijnen en lanen

Door de eeuwen heen was de dreiging van de IJssel

bare huizen opgericht, zoals Slot Nijenbeek bij Voorst

nadrukkelijk verbonden met de dijk en de rivier, zoals

niet constant. Dat had te maken met de verandering in

en de Gelderse Toren bij Dieren. In latere jaren -toen

zichtbaar op de Hottingerkaart van 1783. De Veluwe-

de waterverdeling tussen de Rijntakken bij Lobith (des-

de noodzaak tot verdediging verdween- was het vooral

zoom en het gebied ten noorden van Deventer kennen

tijds Tolhuis). Vanaf de 15e eeuw werd de rivier steeds

het landschappelijke schoon langs de IJssel dat door de

een hogere concentratie landgoederen met bekende

minder goed bevaarbaar door verzanding. Oorzaak was
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Regelwerk en hoogwatergeul in de Hondsbroeksche Pleij bij Westervoort. Foto: RWS Beeldbank/M. van Lokven

Veluwe
Hattem

Zwolle
IJssel

Overstromingen langs de IJssel in 1799. Bron: Gelders Archief

Kolken langs de IJsselse ‘kopzorgdijk’. Bron: BoschSlabbers

vooral de Sint-Elisabethsvloed waardoor de Waal een

twee regelwerken bij Pannerden en Hondsbroeksche

De hoogwaters van ‘93 en ‘95 zorgen voor een omslag

kortere weg kreeg naar de zee en daardoor meer water

Pleij ook de verdeling van Rijnwater tussen de Rijntak-

in de omgang met het water: rivieren mogen weer meer

trok, ten koste van de IJssel.

ken bij hoogwater nog beter worden gereguleerd.

ruimte krijgen. Rivierverruiming door uiterwaardvergra-

In de 18e eeuw wordt om dit probleem op te lossen het

vingen en/of dijkverlegging wordt gecombineerd met

Pannerdensch Kanaal gegraven. Ook wordt bij Panner-

Van fixeren naar vrije ruimte

natuurontwikkeling en het vergroten van de recreatieve

den een schephoofd aangelegd dat ervoor zorgt dat 1/3

Vanaf de 19e eeuw wordt de rivier steeds meer ge-

toegankelijkheid, waarmee op veel plaatsen een grote

deel van het Rijnwater afvloeit via de Neder-Rijn; daar-

fixeerd door middel van kribben en het afdammen van

kwaliteitsimpuls aan het IJssellandschap is gegeven. De

van stroomt 1/3 deel naar de IJssel. De aanleg van de

nevengeulen. Door het verder ophogen van de dijken

belangrijkste Ruimte voor de Rivier projecten langs de

stuwen Hagestein/Amerongen/Driel halverwege de vo-

wordt het water buitengehouden. Tot in de zestiger

Gelderse IJssel zijn de Hoogwatergeul Veessen Wapen-

rige eeuw maakten de waterregulering bij lage water-

jaren worden de tot dan toe onbedijkte gebieden langs

veld, Uiterwaardvergraving Deventer en de Dijkverleg-

standen beter mogelijk. Sinds 2015 kan door middel van

de Midden IJssel en Oude IJssel bedijkt.

gingen Cortenoever en Voorsterklei.
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IJsseldal bij Deventer. Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt.

2.4 S T E D E L I J K E L A AG

Scandinavië en Oost-Europa. Kampen, Zwolle, Hattem,

de toenemende concurrentie vanuit Engeland en Hol-

Deventer, Zutphen en Doesburg maar ook Arnhem en

land.

Opkomst van de Hanze

Nijmegen behoorden tot het verbond. In de Hanzes-

Vanaf de 12e eeuw neemt de Ommelandsvaart naar

teden was er sprake van grote economische groei en

Baksteenindustrie

Scandinavië een belangrijke vlucht. De steden langs de

welvaart. De belangrijkste handelswaren uit die tijd zijn

De grote economische bloei ten tijde van de Hanze

IJssel weten hiervan te profiteren en sluiten zich aan

huiden, was, graan, zout en textiel. De van oorsprong

bracht welvaart naar de steden langs de IJssel. Door

bij het Hanzeverbond. Het Hanzeverbond groeide in

kleine nederzettingen groeiden uit tot machtige steden.

de enorme stijging van de vraag voor de aanleg van

de 14e en 15e eeuw uit tot een machtige economische

Niet alleen op economisch gebied, maar ook op artis-

wegen, bruggen en woningen werden langs de oevers

factor. Steden bundelden hun krachten, beschermden

tiek terrein was er sprake van een grote ontwikkeling.

van de IJssel baksteenfabrieken gebouwd die gebruik

elkaar en konden gunstige privileges afdwingen. In haar

Het Hanzetijdperk van de 15e eeuw was voor de steden

maakten van de rivierklei in de uiterwaarden. Langs

hoogtijdagen telde het Hanzeverbond 150 leden, met

langs de IJssel een soort vroege “Gouden Eeuw”. Een

de IJssel verrezen in de loop der tijden verschillende

name in Nederland en Duitsland, maar uitreikend tot

eeuw later nam de betekenis van het verbond af door

steenfabrieken, onder andere bij De Scherpenhof,
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Foto: Bronvermelding
Verbond van Hanzesteden. Bron: MAP, B. Stamkot

Hanzestad Zutphen in kaart en beeld. Bron: maandvandegeschiedenis.nl

Wilp, Zutphen, Leuvenheim, Olburgen en bijna 20

IJzerindustrie langs Oude IJssel

Militair gebruik

stuks tussen Doesburg en Arnhem/Westervoort. Klei

Door de aanwezigheid van ijzeroer, kalksteen en wa-

Al eeuwen is de IJssel van strategisch belang, als grens

werd afgeticheld in de uiterwaarden en in nabijgelegen

terkracht is langs de Oude IJssel vanaf eind 17e eeuw

en barrière. In vroegere tijden werden woonplaatsen

steenovens gebakken tot bakstenen. Door het afgraven

een bloeiende ijzerindustrie ontstaan van IJzermo-

lokaal verdedigd in de vorm van kastelen en ommuurde

van klei zijn er tichelgaten (of kleiputten) ontstaan in

lens, smelterijen en gieterijen. Op het hoogtij stonden

steden. Al snel ging de gehele IJssel als verdedigings-

de uiterwaarden. De IJsselse baksteen verspreidde zich

maar liefst tien van deze hoogovens langs de IJssel,

lijn fungeren. Eind 16e eeuw ging de IJssel onderdeel

uiteindelijk over het hele Hanzegebied maar werd met

waaronder bij Laag-Keppel, Doetinchem en Doesburg.

vormen van de Staatse verdediging van de Hollandse

name ook lokaal gebruikt zoals voor de Waag van Does-

Inmiddels is de meeste ijzerindustrie verplaatst of

steden (Mauritslinie). Deze linie liep van Kampen via

burg. Halverwege de 20e eeuw verdwenen vele ovens.

verdwenen. Relicten van de ijzerindustrie zijn vooral te

Schenkenschans tot Gorkum. Onder andere Zwolle,

De schoorstenen en ruïnes van deze fabrieken getuigen

vinden ten oosten van Doetinchem zoals het DRU-ter-

Hattem, Zutphen, Deventer en Doesburg werden ves-

van deze geschiedenis.

rein in Ulft.

tingsteden met wallen en bastions en langs de Veluwse
IJsseloever werd een linie van schansen en redoutes
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Rivierkaart 1842-1843. De dijk is het middelpunt van het dorpse leven van Veesen. Aan de overzijde van de rivier ligt een steenoven, de eerste bekribbingen
langs de rivier worden zichtbaar. Bron: Rijkswaterstaat Geodata

A12 Westervoort: nieuwe infrastructuur kruist de IJssel en een steenfabriek. Bron: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

“In de bloeitijd staan
er meer dan 75 ovens
in de uiterwaarden
van de IJssel.”

(wachttorens) aangelegd. Ook in WOI was de IJssel een

ten zuiden van Westervoort. Hierdoor kon een gebied

verdedigingslijn op de militaire kaart. In de jaren ‘30

van 120 km lang onder water gezet worden. De linie is

werd opnieuw een IJssellinie aangelegd: circa 400 ka-

in 1968 opgeheven.

Bron: IJsselbiënnale.nl
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zematten werden destijds langs de IJssel gebouwd. Ter
hoogte van bruggen over de rivier werd de linie extra

Scheepvaart

verdedigd door zogenoemde Rivierkazematten waarvan

Dat de IJssel vroeger van groot belang was als trans-

er nog enkele resteren bij Zutphen en Zwolle. Er is

portroute is al benoemd. Maar ook vandaag de dag

slechts een beperkt aantal restanten overgebleven.

vervult de rivier nog een belangrijke functie voor de

Op de westelijke oever zijn tussen Brummen en Velp

beroepsvaart. Hiertoe zijn in de loop der jaren aanpas-

nog een aantal kazematten aanwezig. Door de Koude

singen gedaan aan de rivierloop. Bochten zijn afgesne-

Oorlog werd de IJssellinie vanaf 1951 uitgebreid tot

den en door de aanleg van kribben en oeververharding

inundatielinie met werken en stuwen rond o.a. Olst en

is de loop van de rivier vastgelegd en blijft de geul op

Recreatie langs de IJssel door de jaren heen.

diepte. Bij Zutphen, Doesburg, Giesbeek, Rheden en

is dat de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen niet

behoefte en biedt volop mogelijkheden voor wandel- en

Westervoort bevinden zich havens of aanlegkades met

meer langer langs de dijk plaatsvinden, maar zich juist

fietstochten op en langs de dijk. De rivieren vervullen

watergerelateerde bedrijven.

concentreren rondom de knooppunten langs spoor-

een belangrijke rol als route voor de recreatievaart.

lijnen en hoofdwegen. Toch kent juist de IJssel een

Het afwisselende landschap langs de IJssel en de

Infrastructuur

aantal hoofdwegen op of half op de dijk, zoals de N337

historische Hanzesteden zijn wat dat betreft belang-

Van oudsher vormen de hoog gelegen dijken -naast de

(Zwolle-Deventer), N345 (ten zuiden van De Hoven) en

rijke troeven. Ten behoeve van de recreatievaart zijn

rivier- de verbindingen tussen de steden, dorpen en

N348/A348 (Brummen-Dieren-Velp).

er op diverse plaatsen aanlegplaatsen en jachthavens

het ommeland. In de loop der tijd verloren de dijken

aangelegd. Behalve gebruik van de rivier zelf, wor-

langzaamaan betekenis als hoofdverbindingen in

Recreatie

den ook naastgelegen (kleiwin)plassen en voormalige

het landschap en kwam hiermee meer in de luwte te

Na WOII neemt het inkomen en de hoeveelheid vrije

steenoventerreinen in gebruik genomen als grootschali-

liggen. Spoorlijnen en nieuwe autosnelwegen door het

tijd en daarmee de behoefte aan recreatie mogelijk-

ge recreatielocaties.

achterland namen deze rol over. Het gevolg daarvan

heden toe. Het fraaie IJssellandschap voorziet in deze
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Gelderse IJssel bij Cortenoever.
Foto: Yourcaptain Luchtfotografie
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3. Kernkwaliteiten 					
		 van het landschap
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H3 Kernkwaliteiten van
het landschap
Kenmerkend voor het IJssellandschap is de kleinschaligheid
en de grote diversiteit. Dit zie je ook terug in de dijken, ze zijn
bescheiden van omvang en door de grote samenhang met het
omliggende landschap is sprake van een veelkleurige dijk. Er is
niet één IJsseldijk, maar de IJsseldijk kent vele gedaanten.
3.1 I N L E I D I N G
Wat is de essentie van de Gelderse IJsseldijken? Waarin

• ‘Reliëfrijk rivierdal’ voor de natuurlijke laag.

• het tracé van de dijk;

onderscheiden de dijken zich van andere dijken in

• ‘Kleinschalig landschapsmozaïek’ voor de cultuurlij-

• het profiel van de dijk ;

Nederland? Wat zijn de kenmerken en kwaliteiten die

ke laag.

• de bekleding van de dijk;

typisch voor de IJsseldijken van Gelderland zijn?

• ‘Hanzestad en ommeland’ voor de stedelijke laag.

In dit hoofdstuk wordt het specifieke karakter van de

In de volgende paragrafen worden deze motto’s toege-

IJsseldijken in Gelderland uitgewerkt aan de hand van

licht en worden de belangrijkste kwaliteiten benoemd.

kernkwaliteiten. Ook worden de ‘jammerheden’ be-

Dit gebeurt op het niveau van het totale studiegebied

noemd die deze kwaliteiten onder druk zetten.

waarbij per motto een kaartbeeld wordt gepresenteerd.

De indeling in de natuurlijke laag, cultuurlijke laag en

Wat is een dijklandschap?

profiel en bekleding van de dijk. De cultuurlijke laag is

stedelijke laag vormt ook voor dit hoofdstuk weer de

Het dijklandschap bestaat uit de dijk en het aangren-

met name van belang voor de relatie tussen de dijk en

kapstok. Per laag is een motto geformuleerd dat de

zende landschap. Binnen het dijklandschap worden 5

haar directe omgeving. De stedelijke laag is bepalend

essentie van de kwaliteiten per laag weergeeft. Dit zijn:

aspecten onderscheiden:

voor het gebruik (o.a. wonen, werken, transport, recre-

• de omgeving van de dijk (aangrenzende binnen- en
buitendijkse landschap);
• het gebruik van de dijk.
Zoals uit het vervolg zal blijken zijn de kenmerken van
de natuurlijke laag met name bepalend voor het tracé,

atie) van de dijk.
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Families van dijken
Dijken van de IJsseldelta

Sallandse dekzanden

Dijken van de Sallandse IJssel
Dijken van de Middenijssel
Dijken van de Bovenijssel
Dijken van de Oude IJssel

3.2 N AT U U R L I J K E L A AG :
‘ R E L I Ë F R I J K R I V I E R DA L’
Bepalend voor tracé en profiel van de dijk

Salla

Kanaaldijken
Overige dijken en kades
Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond
Historische bandijjken

Essentie
Met de term “Reliëfrijk rivierdal” wordt de essentie van
het natuurlandschap duidelijk gemaakt. De ondergrond
van het IJssellandschap bestaat uit een rivierdal met

Zwolle

Zandgronden
Lichte kleigronden

wisselende breedtes, begrensd door de hogere gronden

Zware kleigronden

van de Veluwe en de oostelijke dekzandgebieden.

Zavelgronden

Hattem

Op kleinere schaal speelt het reliëf ook een belangrijke

Veengronden

rol: de verschillende kronkelwaarden, rivierduinen en
oeverwalstructuren geven het landschap langs de IJssel

Relicten hist. rivierlopen
(geulen, kronkelwaarden)

een opvallend geaccidenteerd karakter.

Rivierduinen

De dalvorm en de aanwezigheid van natuurlijke hoogtes
zijn in grote mate bepalend geweest voor het tracé en
profiel van de dijk. Op basis van de positie van de dijk
binnen het natuurlijk systeem kunnen een 4-tal families
van dijken worden onderscheiden, die samenvallen met
de vier riviertrajcten langs de IJssel. In tegenstelling tot
de andere grote rivieren is er niet één IJsseldijk, maar
kent de dijk meerdere gedaanten.
De dijken langs de Oude IJssel vormen een 5e loot aan
de familiestam.
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‘Dat ontzettend platte
landschap zit vol plooien’
3.2.1 K E R N KWA L I T E I T E N

IJssel door de dekzanden is gebroken, sindsdien

NATUURLIJKE LAAG ‘RELIËFRIJK RIVIERDAL’

vormen de noordelijke en zuidelijke IJssel weer één
rivier. (zie paragraaf 2.2) Tot in de jaren ‘60 van de

I Gevarieerde reliëfrijke ondergrond

vorige eeuw werden grote delen van het huidige

• Dalvorm tussen stuwwal Veluwe en Sallandse dek-

binnendijkse gebied regelmatig overstroomd door

zandgronden;
• Daarbinnen kleinschalig reliëf in de vorm van beekdalen, kronkelwaarden, rivierduinen en oeverwallen;

de IJssel.
• Ten noorden van Deventer krijgt de rivier een ander
karakter. Hier gaat de rivier over van een zich in-

• Gevarieerde bodemopbouw binnen het gebied;

snijdende rivier naar een sedimenterende rivier. De

• Tracé van dijken is veelal geënt op het aanwezige

Sallandse IJssel (3) heeft het karakter van een licht

reliëf, met de dijk van oudsher gesitueerd op de

slingerende rivier, met als uitzondering de meander

hogere gronden (oeverwal en rivierduinen).

bij Fortmond. Het stroomdal van de rivier is hier breder. Langs de rivier liggen oeverwallen met rivierdui-

II 5 Herkenbare riviertrajecten
De IJssel wordt gekenmerkt door haar afwisseling in
vier deeltrajecten* met elk hun eigen karakteristiek. De

(4). De oeverwallen worden hier lager en smaller.

verschillen zijn voor een belangrijk deel te herleiden in

Als gevolg van de werking van eb en vloed in het

de natuurlijke ondergrond van het rivierdal.

verleden zijn in de IJssel een aantal getijde mean-

• De Boven IJssel (1), grofweg het traject tussen Arn-

ders ontstaan. Vanaf Kampen vertakt de IJssel in

hem en Dieren, heeft het karakter van een mean-

verschillende (getijde)kreken, zoals het Noorderdiep

derende rivier. De rivier stroomt hier dicht langs de

en het Ganzediep. Het landschap aan weerszijden

voet van de stuwwal. Aan de zuidzijde ligt het kom-

van de rivier is weids. Langs de waterkant komen

gebied van de Liemers. In de (voormalige) uiterwaarden zijn oude meanders herkenbaar. De Fraterwaard
is een voorbeeld van een kronkelwaard
• De Midden IJssel (2), grofweg het traject tussen

Microreliëf ten westen van Gorssel. Bron: AHN

nen met daarachter de laaggelegen komgebieden.
• Voorbij Zwolle gaat de rivier over in de IJsseldelta

uitgestrekte rietvelden voor.
• De Oude IJssel (5) is een zijrivier die uitmondt in de
IJssel. Het is een echte regenrivier met een grote
fluctuatie in afvoeren. Aan de noordzijde bevindt

Dieren en Deventer, heeft eveneens het karakter

zich een uitgestrekt rivierduinencomplex. Grote

van een meanderende rivier. De stuwwal grenst hier

delen van de rivier zijn in de 20e eeuw rechtgetrok-

echter niet langer direct aan de rivier; aan weers-

ken en gekanaliseerd. Relicten van oorspronkelijke

zijden van de rivier liggen de hogere zandgronden

meanders zijn nog aanwezig in de uiterwaarden.

van de zuidelijke IJsselvallei en de Graafschap. Dit
is het gebied waar in de vroege middeleeuwen de

* De indeling en naamgeving van de deeltrajecten is
gebaseerd op de indeling zoals die gehanteerd wordt in
andere publicaties over de IJssel zoals de Handreiking
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Ruimtelijke Kwaliteit IJssel (BoschSlabbers, 2007).

IJssellandschap ten zuiden van Zutphen, kijkend richting het zuiden met veel relief in de uiterwaarden. Foto: W. Keikes
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Zwolle

Dijken van de
IJsseldelta

Hattem

III Families van dijken

geflankeerd door relatief hoge oeverwallen en rivier-

De kenmerken van het natuurlijke systeem (onder-

duinen. De oude dijken (Veluwse Bandijk en Sallandse

grond, natuurlijke processen) zijn in grote mate bepa-

Bandijk) zijn gelegen op deze hogere gronden en zijn

lend voor het tracé en profiel van de dijk. Op basis van

daardoor slechts 2 tot 4 meter hoog. Door de zandi-

de positie van de dijk binnen het natuurlijk systeem

ge ondergrond is bij deze dijken vaak sprake van een

(de 5 herkenbare riviertrajecten) kunnen verschillende

pipingopgave.

families van dijken worden onderscheiden (zie volgende
pagina’s).

Voorbij Zwolle worden de oeverwallen lager. De op de

Veluwe

Dijken van de
Sallandse IJssel
Salland

Deventer

Apeldoorn

Zutphen

Dijken van de
Midden IJssel

Dieren

Doesburg

Dijken van de
Boven IJssel

1 Dijken van de Boven IJssel

oeverwallen gesitueerde dijken van de IJsseldelta zijn

De dijken aan weerszijden van de Boven IJssel zijn

daardoor relatief hoog (tot 5 meter). Naast rivierafvoer

relatief hoog 3-4m. De dijk op de rechteroever maakt

worden faalmechanismen van de dijk ook bepaald door

deel uit van de oude Liemerse Bandijk en is gesitueerd

opwaaiing vanuit het IJsselmeer (vroeger Zuiderzee).

op een smalle relatief lage oeverwal met daarachter het

De dijken in het westelijke deel van de IJsseldelta

uitgestrekte kommengebied van de Liemers. De dijken

(onderdeel Provincie Overijssel) hebben daarom soms

op de linkeroever beschermen de laaggelegen broekge-

een verflauwd buitentalud in verband met golfoploop.

bieden tussen de stuwwal en de rivier. Grote delen van

De dijken vertonen daarmee ook kenmerken van een

deze broekgebieden zijn inmiddels bebouwd.

zeedijk.

2 Dijken van de Midden IJssel

5 Dijken van de Oude IJssel.

Dit gebied kent pas recent een doorgaande bedijking.

Morfologisch vertoont de Oude IJssel grote overeen-

Lange tijd boden natuurlijke hoogtes en opgeworpen

komsten met de Midden IJssel. Ook de Oude IJssel

terpen (pollen) voldoende bescherming tegen het hoge

was lange tijd onbedijkt. Aan de noordzijde verloopt de

water. In eerste instantie werden alleen lage kades aan-

kering grotendeels over het rivierduin en is daardoor

gelegd in de ‘gaten’ tussen de hoge natuurlijke gron-

fysiek afwezig. Aan de zuidzijde bevindt zich de kering

den, de zogenaamde ‘gatendijk’. Later werden deze

direct langs de gekanaliseerde rivier, de voormalige

kades verhoogd en was het ook noodzakelijk om over

uiterwaarden overstromen daardoor niet meer.

de natuurlijke hoogtes een kade aan te leggen. Verge-

Veluwe

Arnhem

4 Dijken van de IJsseldelta

Dijken van de
Oude IJssel

leken met de andere riviertraject zijn de dijken langs de

De hierboven beschreven kenmerken vormen de gemene

Midden IJssel relatief laag (1-3 meter). Tussen Deventer

deler per dijkfamilie. Hierbinnen vinden tal van uitzon-

en Zutphen zijn de dijken door de aanwezigheid van

deringen plaats als gevolg van specifieke natuurlijke

voldoende hoge gronden zelfs fysiek afwezig.

omstandigheden en aanpassingen in het verleden.

De dijk van Twello tot Appen langs de Wilpse Klei

De beschreven kenmerken zijn gebaseerd op waarne-

vormt een uitzondering langs de Midden IJssel. In

mingen in het veld en een bureaustudie op het hogere

tegenstelling tot de andere dijken is dit een oude

schaalniveau. Aanbevolen wordt om bij de verdere

doorgaande dijk. Ze vormt onderdeel van de Veluwsche

uitwerking van de dijkversterkingsopgave een meer

Bandijk en is 3-4meter hoog.

gedetailleerde (historische) analyse uit te voeren naar
de specifieke kenmerken van de dijk. (zie ook overzicht

3 Dijken van de Sallandse IJssel
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Stroomafwaarts van Deventer worden de rivieren

gebruikte bronnen achter in dit document)

Dijken langs de Boven IJssel

Relatief steile, 3-4 meter hoge dijk
Dijk over de smalle oeverwal met daarachter de voormalige laaggelegen kommen en broekgebieden

Dijken langs de Midden IJssel

Dijk als lage kade door de voormalige overstromingsvlakte
Oudere en recente dijken door de overstromingsvlakte van de IJssel

Dijken van de Sallandse IJssel

Middelhoge dijk (2-4m) over de brede oeverwal
Dijk over de brede hoge oeverwal met daarachter de laaggelegen kommen van de Veluwse- en Sallandse weteringen

Dijken van de IJsseldelta

Relatief hoge dijk (3-5m)
Dijk over de lage smalle oeverwal

Dijken van de Oude IJssel

Dijk als lage kade direct strak langs het water
Dijk door de uiterwaard direct langs de gekanaliseerde rivierloop
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Doetinchem

Dijken van de Oude IJssel

Salland

Dijken van de Sallandse IJssel

Zutphen

Deventer
Doesburg

Dijken van de Midden IJssel
Zwolle
Dieren

Hattem
Veluwe

Dijken van de IJsseldelta

Dijken van de Boven IJssel
Apeldoorn

Veluwe

Rivierduinen
5m

hoogte van de dijk t.o.v. maaiveld
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Arnhem

Families van Dijken
Dijken van de IJsseldelta
dijktype
rivierdijk/zeedijk
ondergrond
smalle lage oeverwal met laag achterland
faalmechanisme piping, bekleding, stabiliteit, hoogte (combinatie van hoge rivierafvoer
& windopstuwing vanuit IJsselmeer)
tracé
de hogere delen van de oeverwal
profiel
relatief hoge dijk (3-5m boven maaiveld), evt. binnendijkse berm, dijken
in het westelijke deel van de IJsseldelta kennen soms een flauw buitentalud (1 op 4/5) in verband met golfoploop

Dijken van de Sallandse IJssel
dijktype
rivierdijk
ondergrond
brede hoge oeverwal, rivierduinen, dekzand, komklei
faalmechanisme piping, bekleding, stabiliteit, hoogte (combinatie van hoge rivierafvoer,
opstuwing vanuit IJsselmeer)
tracé
licht slingerend tracé over de hogere delen van het landschap
profiel
hoogte 2-4m boven maaiveld), relatief steile dijk (1 op 2,5 tot 1 op 3)

evt. verflauwd buitentalud

lage oeverwal/rivierduin

tracé van lome bogen en
lichte slingers

relatief steile dijktaluds
H: 2-4m

tracé van lichte slingers
als gevolg van dijkdoorbraken en dijkterugleggingen

Dijken van de Midden IJssel
dijktype
rivierdijk
ondergrond
brede hoge oeverwal, rivierduinen, dekzand
faalmechanisme piping, bekleding, stabiliteit, hoogte (hoge rivierafvoer)
tracé
licht slingerend tracé over de hogere delen van het landschap, later
aangelegde dijken volgen vaak de oorspronkelijke structuren van het
landschap zoals de verkaveling of wegen
profiel
hoogte 0-3m boven maaiveld, karakter van een lage kade

tracé van lichte slingers
door volgen oude landschapsstructuren

Dijken van de Boven IJssel
dijktype
rivierdijk
ondergrond
smalle lage oeverwal
faalmechanisme piping, bekleding, stabiliteit, hoogte (hoge rivierafvoer)
tracé
oorspronkelijk licht slingerend tracé over de hogere delen van het landschap, deels rechtgetrokken door aanleg hoofdinfrastructuur
profiel
hoogte 3-4m boven maaiveld, relatief steile dijk (1 op 2,5 tot 1 op 3)

tracé van lome slingers
door recente dijkverleggingen en aanleg hoofdinfrastructuur

Dijken langs de Oude IJssel
dijktype
rivierdijk
ondergrond
noordzijde: rivierduinen, zuidzijde: voormalig winterbed
faalmechanisme piping, bekleding, stabiliteit, hoogte (hoge rivierafvoer)
tracé
noordzijde: grotendeels onderdeel hoge gronden, zuidzijde: vloeiend
tracé gekoppeld aan gekanaliseerde rivierloop
profiel
hoogte 0-3m boven maaiveld, karakter van een lage kade

evt. stabiliteitsberm

H: 3-5m

hoge oeverwal/rivierduin

karakter van een lage kade
H: 1-3m
hoge oeverwal/rivierduin/dekzand

relatief steile dijktaluds
H: 3-4m
lage oeverwal

karakter van een lage kade

dijk fysiek afwezig

H: 1-3m
vloeiend tracé gekoppeld
aan gekanaliseerde
rivierloop

komklei			dekzand/rivierduin

Kanaaldijk
dijken langs het Twentekanaal bij Zutphen (is watergang zonder natuurlijke oorsprong )
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N2000 - bestaande natuur
NNN - bestaande natuur
NNN - bestaande natuur: water/natte landnatuur
N2000/NNN ontwikkelopgave natuur
EVZ of ondernemen met natuur buiten NNN
Doetinchem

Belangrijke natuurverbinding rivier-omgeving
Stroomdalflora
Laagdynamische kwelnatuur
Dynamische riviernaturr
Kievitsbloemhooilanden

Salland

Zutphen

Eeuwenoude bossen
Landschappelijke gradiënt
Deventer

Doesburg

Zwolle
Dieren

Hattem
Veluwe

Apeldoorn

Veluwe

Natuur langs de IJssel: Natura2000, Natuurnetwerk Nederland (NNN), met goed zichtbaar de verbindingen dwars op de IJsseldijk. Bron: bewerking van GIS-data Geodesks Gelderland en Overijssel, 2017/2018.
Disclaimer: De contouren van het NNN zijn onderhevig aan aanpassingen. Zie voor de meest actuele stand van zaken www.gelderland.nl/natuurbeheerplan.
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Arnhem

3.2.2 JA M M E R H E D E N
NATUURLIJKE LAAG ‘RELIËFRIJK RIVIERDAL’
IV Natuurlijk karakter

I Nivellering van de verschillende dijktypen

• Gestolde dynamiek: hanken, meanders en kronkel-

Bij dijkversterkingen in het verleden zijn hier en daar

De dijkversterkingsopgave biedt hier en daar ook

waarden. De natuurlijke (oorspronkelijke) vorm van

de typische profiel- en tracékenmerken behorend bij de

kansen voor het herintroduceren van dynamiek in het

de rivier is daardoor nog goed herkenbaar in het

verschillende families van dijken verloren gegaan.

riviersysteem door werk-met-werk te maken en het

landschap.

• Het tracé is bijvoorbeeld rechtgetrokken (zoals tus-

benutten van meekoppelkansen (zie hoofdstuk 4).

• Belangrijke natuurwaarden zijn gekoppeld aan de rivieren in de vorm van stroomdalgraslanden, ooibossen en rietmoerassen. Ook vormen de uiterwaarden

sen Westervoort/Lathum en Doesburg;
• Ontwikkeling van tuimeldijken (dijkje op de bestaande
dijk) zoals bij de Vliegerdijk/Kanonsdijk (Zutphen).

3.2.3 O P G AV E N E N A M B I T I E S

een belangrijke biotoop voor verschillende vogel-

Een toekomstige dijkversterking biedt wellicht kansen

soorten. Grote delen van het winterbed zijn aange-

zulke ‘fouten‘ uit het verleden te herstellen door beter

De hiervoor benoemde kernkwaliteiten en jammerhe-

wezen als Natura2000 vogelrichtlijn/habitatgebied.

aan te sluiten bij de kenmerken van de verschillende

den leiden tot de volgende ontwerpopgaven en -ambi-

dijkfamilies.

ties die in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt:

IJssel en kruisen hierbij de dijk. Deze beken vormen

II Ontbreken dynamiek in riviersysteem

Ontwerpopgaven natuurlijke laag:

samen met de rivierlandgoederen belangrijke dwars-

Het ontbreken van de dynamiek in het riviersysteem is

• Voortbouwen op de families van dijken

structuren haaks op de rivier die de natuurwaarden

een belangrijk ander knelpunt. De karakteristieke na-

• Behoud en versterken morfologische waarden

van de binnendijkse gebieden over de dijk heen naar

tuurlijke elementen en structuren (meanders, hanken,

de uiterwaarden verbinden en tevens landschappe-

kreken en kronkelwaarden) vinden hun oorsprong in

Ontwerpambitie natuurlijke laag:

lijke relaties tussen binnen- en buitendijks gebied

natuurlijke processen die niet meer actief zijn. Zon-

• Versterken natuurnetwerk

waarborgen. Deze dwarsstructuren en -relaties

der dynamiek worden deze kwaliteiten dan ook niet

dienen bij dijkversterkingen in stand gehouden te

vernieuwd en versterkt, en kan hooguit van consolida-

worden.

tie sprake zijn. Ook bepaalde natuurwaarden zoals het

• Diverse beeksystemen vanaf het Veluwemassief en
de hogere dekzanden hebben hun monding in de

• Door de nabijheid van het Veluwemassief zijn er op

voorkomen van de kievitsbloem en stroomdalgraslan-

een aantal plaatsen (rond Hattem en Dieren-Arnhem)

den staan onder druk door de beperkte dynamiek

duidelijke landschappelijke gradiënten met overgan-

binnen het natuurlijke systeem.

gen van hoog/zandiger/droger naar laag/kleiiger/

Met het programma Ruimte voor de Rivier is de dyna-

natter. Deze gradiënten zijn tevens de locaties van

miek binnen het rivierensysteem op beperkte schaal

belangrijke ecologische dwarsrelaties.

hersteld (o.a. meestromende nevengeulen, ruimte voor
erosie en sedimentatie).
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‘De dijken kleuren mee
met het rijk gevarieerde
landschapsmozaïek’
Begrenzing dijklandschappen:
De begrenzingen van de dijklandschappen volgen uit de begrenzingen van het onderliggende landschapstype. Deze landschapstypes
zijn gebaseerd op de volgende
bronnen:
Overijssel: Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel 2017;
Gelderland: GIS-dataset ‘landschapstypen’ behorende bij Streekplan07, Provincie Gelderland.
Opendata.gelderland.nl;
Duitsland: handmatig toegevoegd
op basis van analyse bodemkaart.

Landschappen

Dijklandschappen

Zandgronden

Dijk door het oeverwallenlandschap

Oeverwallen

Dijk door het zandlandschap

Komgronden

Dijk door het kommenlandschap

(Voormalige) uiterwaarden

Dijk door het uiterwaardenlandschap

Water

Kanaaldijk

Bos

Stad- en infradijk

Rivierduinen

Overige dijken en kades
Historische bandijk

Salland

Salla

Zwolle

Hattem

3.3 C U LT U U R L I J K E L A AG : ‘ K L E I N S C H A L I G L A N D S C H A P S M OZ A Ï E K ’
Bepalend voor relatie tussen dijk en directe omgeving
Essentie
Met de term Landschapsmozaïek wordt de grote variatie aan landschapstypen langs de IJssel bedoeld die
door de in cultuurname van het landschap in de loop
der eeuwen is ontstaan. Vergeleken met de andere grote Nederlandse Rivieren is het IJssellandschap opvallend kleinschalig en fijngevoelig.
De laag van het cultuurlandschap is met name van
belang voor de relatie tussen dijk en omgeving. Per
landschapstype is sprake van een specifieke relatie
tussen dijk en het aanliggende landschap. Kenmerkend
voor de IJssel is de grote variatie aan dijklandschappen
op een klein oppervlak.
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3.3.1 K E R N KWA L I T E I T E N
CULTUURLIJKE LAAG ‘KLEINSCHALIG LANDSCHAPSMOZAÏEK’
I Variatie aan dijklandschappen

recente toevoegingen die kwaliteit toevoegen aan

van de Sallandse IJssel.

het dijkenlandschap.

Met name de historische bandijken (Veluwse Bandijk,

• In het zandlandschap is er in de regel geen scherp

Sallandse Bandijk, en Liemerse Bandijk zijn rijk aan

Langs de IJssel is op een relatief klein oppervlak sprake

onderscheid tussen het binnen- en buitendijks

watererfgoed in de vorm van kolken, wielen en waaien

van een grote variatie aan landschappen: zeekleiland-

gebied. De dijken zijn hier vaak van recente datum

die die getuigen van de vele dijkdoorbraken, dijkstoel-

schap, oeverwallandschap, zandlandschappen (essen

en veelal gelegen op de geleidelijke overgang tussen

huisjes en dijkmagazijnen, dijkwoningen en oud-hoevig

en oude hoevenlandschap), kommen en uiterwaarden.

de enken en kampen op de hogere gronden en de

land.

Kenmerkend voor het IJssellandschap is het beperkte

hooilanden op de lagere gronden. De dijken zijn

onderscheid tussen het binnen - en buitendijkse gebied.

laag en smal, waardoor ze verweven/geïntegreerd

III Unieke Rivierlandgoederen en IJsselhoeven

Van een sterk contrast tussen het binnen- en buitendijk-

zijn in het landschap. Een uitzondering geldt voor

Langs de IJssel komen tientallen landgoederen voor. De

se gebied zoals bijvoorbeeld langs de Waal is meestal

de historische ‘bomendijk‘ bij het landgoed De Poll.

dichtheid aan landgoederen was het grootst omstreeks

geen sprake.

De dijk vormt een scherpe scheiding tussen de open

het einde van de 18e eeuw, zoals zichtbaar op de Hot-

De relatie tussen de dijk en de omgeving verschilt per

stroomvlakte van de Wilpsche klei en het besloten

tingerkaart (zie hfst 2). Een deel van deze landgoederen

landgoederenlandschap.

was via zichtlijnen en lanen nadrukkelijk verbonden met

landschapstype.
• In het kommenlandschap van Veessen Wapenveld

• Het type: Dijken door het uiterwaardenlandschap,

de dijk en de rivier. Bekende voorbeelden zijn De Rande

vormt de dijk een zelfstandig element dat amper

betreft dijken langs ingepolderde uiterwaarden. Ook

bij Deventer, Gelderse Toren bij Dieren en Kasteel

verweven is met het aangrenzende landschap.

deze dijken zijn relatief jong. Het landschap aan

Middachten bij De Steeg. Bij sommige landgoederen,

weerszijde van de dijk is min of meer gelijk.

zoals landgoed De Poll is de slingerende dijk beplant

• In het oeverwallenlandschap vormt de hoge dijk
(met name de historische bandijken) een ontgin-

Daarnaast zijn er nog kanaaldijken en stadsdijken. Deze

met bomen (‘bomendijk’) en daarmee geïntegreerd in

ningsas waardoor erven en dorpen verbonden zijn

beide dijktypen zijn meer verweven met de stedelijke

de Engelse landschapsstijl van het landgoed.

met de dijk. De dijk vormt soms een scherpe grens

laag.

Op veel plaatsen langs de IJssel, name langs de Midden

tussen het natuurlijke uiterwaardenlandschap en het

IJssel en de Sallandse IJssel, bevinden zich tientallen

binnendijkse agrarische gebied, maar vaak wor-

II Strijd tegen het water

markante historische T-boerderijen, de zogenaamde

den de kenmerken van het binnendijkse agrarisch

Het landschap langs de IJssel bevat tal van structuren

IJsselhoeven.

cultuurlandschap in de uiterwaarden voortgezet.

en elementen die verhalen over de strijd tegen het

Kenmerkend voor de dijken in het oeverwallenland-

water: de dijkenstructuur van de IJsseldelta, de pollen

IV Verdedigingslinies

schap zijn de geschoren meidoornhagen op de kruin

(terpen met boerenbedrijven) in de overstromingsvlakte

Door de eeuwen heen vormde de IJssel een belangrijke

van de dijk (o.a. Veluwse Bandijk). Dit zijn relatief

van de Midden IJssel , de weteringen aan weerszijde

verdedigingslinie:
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Ondergeplaatste kaart geeft een overzicht van het erfgoed.
Hiervoor zijn verschillende GIS-bronnen gebruikt, waaronder
GIS van het RCE, Provincies en Waterschappen. Voor een
meer ingezoomde kaart wordt verwezen naar de ‘deelgebiedenkaarten’ in Hoofdstuk 5.
Het ruimtelijk perspectief is een document op hoofdlijnen.
Het analyseert op een hoog schaalniveau. Voor een optimale
inpassing van nieuwe ontwikkelingen is het altijd nodig om in
te zoomen en aanvullend te analyseren tot het niveau van de
‘plek’.

Erfgoed wonen en werken

Defensie erfgoed

Watererfgoed

Cultuurhistorische objecten en structuren

Dijken en kades

Locatie Romeins castellum

NSW-contour landgoed

Terpen

(Voormalig) kasteel

Landgoederen

Kolken

Schans, redoute

Molens

Oudhoevig land

Liniewerk

(IJzer)industrie monument

Historische Bandijk

Linieobjecten (IJssellinie, WOII)

Steenfabriek

(Historisch) waterstaatswerk

Veerpont verbinding

Verdronken dorp

Historische IJsselhoeve (in Gelderland)
Historisch dorpscentrum dijk

Doetinchem

Salland

Zutphen

Deventer

Doesburg

Zwolle

Dieren
Hattem

Veluwe

Veluwe
Apeldoorn

Arnhem
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Variatie aan dijklandschappen
Zandlandschap
Oeverwallen
Komgronden
(Voormalige) uiterwaarden
Veenontginningen

Doetinchem

Zeekleipolders
Water

Dijken door het zandlandschap

Bos

Kanaaldijken

Dijken door het zandlandschap

Rivierduinen
Terpen

Salland

Kolken

Zutphen

Dijken door het uiterwaardenlandschap

Stadsdijken
Dijken over de oeverwal

Deventer
Doesburg

Dijken over de oeverwal
Zwolle
Dieren

Dijken door het kommenlandschap
Hattem
Veluwe

Apeldoorn

Stadsdijken
Veluwe

46 - Gelders DijkDNA

Arnhem

Variatie aan dijklandschappen
Dijken over de oeverwal
• Relatief besloten kleinschalig landschap op oeverwallen en rivierduinen direct langs de
rivier (dorpen, erven, boomgaarden, beplantingen, meidoornhagen);
• Dijk sterk verweven met het landschap: binnendijks landschap loopt (van oudsher) door tot
aan of op de dijk. Vloeiende dijktenen, geen bermsloten;
• Historische bandijken: dijk als ontginningsas met erven en (dijk)woningen aan de dijk;
• Dijk soms als scherpe grens tussen buitendijkse natuurlijke uiterwaarden en binnendijkse
agrarisch gebied.

Dijken door het kommenlandschap
• Open landschap van de Gelderse weteringen;
• Nieuwe dijken van Hoogwatergeul Veessen Wapenveld;
• Dijken als zelfstandig element ‘vrij‘ door het landschap, duidelijk herkenbaar als waterstaatswerk. Geen scherp onderscheid tussen binnen- en buitendijks gebied.

Dijken door het zandlandschap
• Besloten landschap op dekzandruggen en rivierduinen;
• Mix van escomplexen, bossen, buurtschappen, verspreide erven en landgoederen;
• Dijk geïntegreerd/verweven in het landschap, subtiel soms zelfs onzichtbaar aanwezig;
• Dijk veelal gelegen op de geleidelijke overgang tussen de enken en kampen op de hogere
gronden en de hooilanden op de lagere gronden.
Dijken door het uiterwaardenlandschap
• Relatief open landschap van (ingepolderde) uiterwaarden;
• Verspreide terpen en boerderijen op natuurlijke hoogtes in de oorspronkelijk onbedijkte
overstromingsvlakte;
• Dijk verweven met het landschap. de hoogste delen of oude structuren volgend. Geen
scherp onderscheid tussen binnen- en buitendijks gebied.

Overig

Dijken langs een kanaal (geen dijklandschap)
• Dijk als onderdeel van een kanaal
Stadsdijken (onderdeel van stedelijke laag)
• Dijk als onderdeel van een dorp- of stadslandschap
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• Kastelen (o.a. Gelderse Toren, Slot Nijenbeek);

3.3.2 JA M M E R H E D E N

• IJssellinie 17e/18e eeuw: Steden met vestinggor-

CULTUURLIJKE LAAG ‘KLEINSCHALIG LAND-

dels ( o.a. Zutphen, Deventer, Doesburg, Hattem,

SCHAPSMOZAÏEK’

zichtbaar bij Zutphen, Brummen en Dieren;
• IJssellinie Koude Oorlog: inundatielinie op basis van
verdedigde stuwen.

De hiervoor benoemde kernkwaliteiten en jammerheden leiden tot de volgende ontwerpopgaven en -ambi-

Zwolle);
• IJssellinie WO II: voormalige (kazematten)linie o.a.

3.3.3 O P G AV E N & A M B I T I E S

I Vervaging van verschillen in landschapstypen

ties die in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt:

Processen van verstedelijking, schaalvergroting in de
landbouw, aanpassingen in het waterbeheer en het

Ontwerpopgaven cultuurlijke laag:

verdwijnen van karakteristieke beplantingselementen

• Passende aansluiting dijk op landschap;

leiden er toe dat de verschillen tussen de landschap-

• Behoud (water)erfgoed.

V Industrieel erfgoed

stypen vervagen. Kleinschalige gebieden krijgen een

Langs de IJssel bevinden zich sporen van een tiental

meer open karakter, terwijl op andere plekken juist de

Ontwerpambitie cultuurlijke laag:

steenfabrieken in de uiterwaarden. Soms zoals bij Fort-

openheid onder druk staat. Nieuwe ontwikkelingen,

• Versterken (water)erfgoed;

mond en Windesheim zijn elementen als steenovens,

waaronder de dijkversterking, dienen zodanig plaats te

• Versterken karakteristieken aanliggend cultuurland-

schoorstenen en tichelgaten nog tastbaar aanwezig. Op

vinden dat de onderscheidende karakteristieken tussen

andere plekken resteert soms alleen het hoger gelegen

de landschapstypen worden versterkt.

terrein.
De open uiterwaarden en de hoge dijk boden goede

II Verdwijnen karakteristieke landschapselementen

windomstandigheden, daarom vinden we langs de dijk

Karakteristieke landschapselementen en structuren

verschillende oude windmolens.

(boerenerven, landgoederen, terpen, oude dijken)
boeten soms aan betekenis in of dreigen zelfs in hun
geheel te verdwijnen. In dergelijke gevallen zal gezocht
moeten naar nieuwe functies en betekenissen voor dit
erfgoed (wonen, recreatie etc.).
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schap.
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‘De dijk is zowel
stadsrand, snelweg en
wandelpad, afhankelijk
van waar je je bevindt’

Gebruik van de dijk
hoofdweg op/aan de dijk
lokale weg op de dijk
fietspad/voetpad op de dijk
ontoegankelijke dijk

dijk niet toegankelijk voor zowel auto’s, langzaamverkeer + voetgangers

Salland

stedelijk waterfrontdijk

dijk/kade als onderdeel stedelijk (historisch) waterfront

stadsdijk

na-oorlogse bebouwing op of direct achter de dijk

dorpsdijk

dorpse bebouwing op of direct achter de dijk

industriedijk

bedrijfsterreinen aan of direct achter de dijk

3.4 S T E D E L I J K E L A AG :
‘ H A N Z E S TA D E N O M M E L A N D’
Bepalend voor het gebruik van de dijk

recreatiedijk

dijk langs recreatiecomplex

dynamisch stedelijk gebied
•
•

rode ontwikkelingen op en langs de dijk
dijk onderdeel stedelijk uitloopgebied

Veessen

Zwolle

Essentie
Het patroon van het stedelijk netwerk is geworteld in

Welsum

de historische traditie van de Hanzesteden. Een ritme
van historische stadjes, afgewisseld met uitgesproken
Hattem

landelijke en groene “ommelanden” bepaalt vandaag de
dag het beeld. De dijken vormen binnen het stedelijk
netwerk van oudsher een as voor ontwikkeling. De verbindingen tussen de steden, dorpen en het ommeland
lopen over de hoge dijk. Veel steden en dorpen ontwikkelden zich in eerste instantie op hogere gronden langs
de rivier en groeiden vast aan de dijk.
Nog steeds zijn dijken geliefde woonlocaties, essentiële
verbindingen van A naar B en belangrijke onderdelen in
de recreatieve structuur. Het stedelijk netwerk is daarmee in belangrijke mate bepalend voor het (stedelijk)
gebruik op en rond de dijk.
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Kampen

Emmerich (DE)

Montferland
Zutphen
Bronckhorst

Deventer
Hoven

Doesburg

Brummen
Leuvenheim
Steenenkamer

Dieren

Lathum

Apeldoorn

Arnhem
Rijk van
Nijmegen
Veluwe
Nijmegen
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3.4.1 K E R N KWA L I T E I T E N
STEDELIJKE LAAG ‘HANZESTAD EN OMMELAND’
I Afwisseling dynamiek en luwte

Veessen en Lathum. Door de aanwezigheid van dijk-

Kenmerkend voor het IJssellandschap is het ritme van

woningen aan één of beide zijden van de dijk krijgt de

stedelijke zones, afgewisseld met uitgesproken lande-

dijk hier een intiem karakter. Deze dorpen zijn veelal

V Dijk als recreatieroute

lijke, groene gebieden. De stedelijke gebieden worden

ontstaan als gestrekt esdorp en dateren nog van voor

Een deel van de dijken is uitsluitend toegankelijk voor

gekenmerkt door een grotere mate van dynamiek met

de dijkaanleg. In de loop der tijd zijn ze naar de dijk

fietsers of bestemmingsverkeer. De recreant kan hier in

functies zoals wonen, werken, infrastructuur en inten-

toegegroeid. Echte dijklintdorpen komen niet voor

alle rust genieten van het landschap. De hogergelegen

sievere vormen van recreatie. Daarnaast zijn er meer

langs de Gelderse IJssel. Opvallend zijn ook De Hoven

route op de dijk verschaft de recreant fraaie uitzichten

luwe plekken, waarbij landbouw en natuur de boven-

en Steenenkamer, de stadstuindersdorpen aan de over-

over het rivierenlandschap. Op veel plaatsen lopen er

toon voeren. De contrasten tussen dynamiek en luwte

zijde van de rivier bij Zutphen en Deventer, met een

vanaf de dijk struinroutes de uiterwaarden in.

zijn groot en leiden tot versterking van het landschaps-

herkenbare gridstructuur.

mozaïek.

Andere dorpen liggen achter de dijk zoals Terwolde en
Wilp. Daarnaast zijn er kernen op hoge gronden waar

II Historische waterfronten

pas relatief laat dijken omheen zijn gelegd, zoals Brum-

Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg zijn histo-

men, Leuvenheim en Bronkhorst.

rische Hanzesteden. De steden hebben een nauwe,
historische band met de rivier, wat ook tot uitdrukking

IV Dijk als verbinding

komt in de fraaie waterfronten. Het silhouet van de

Dijken vormen van oudsher belangrijke verbindingen

Hanzesteden wordt getekend door de torens en de

die erven, dorpen en stadjes aaneenrijgt. Grote delen

bebouwing langs de kade.

van de dijken in Gelderland zijn toegankelijk voor auto’s. Op een aantal plekken loopt een hoofdweg over de

III Historische dijkdorpen

kruin van de dijk, zoals de N348/A348 (Brummen-Die-

Naast de stedelijke waterfronten zijn op kleinere schaal

ren-Velp) die over ca. 13 kilometer over en langs de

historische dorpsdijken van belang zoals Welsum,

kruin van de dijk voert en de automobilist een uniek
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IJsselpanorama biedt.

IJsseldijk Veessen. Foto: Funda.nl

Luwte: uitgesproken landelijke, groene gebieden

Dijk als verbinding met IJsselpanorama

Zutphen. Foto: Mapio.nl/W. van Groenestein

Hattem. Foto: Hattemtrophy.nl

Dorpsgezicht Dieren. Foto: N. Kloek/Wandelfotosite.nl
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3.4.2 JA M M E R H E D E N
3.4.3 O P G AV E N E N A M B I T I E S

STEDELIJKE LAAG ‘HANZESTAD EN OMMELAND’
I Bedrijventerreinen/woonwijken met rug naar de

phen De Hoven) heeft het doorgaande verkeer in de

De hiervoor benoemde kernkwaliteiten en jammerhe-

dijk

vorm van een provinciale weg of snelweg een barrière

den leiden tot de volgende ontwerpopgaven en -ambi-

Bij Arnhem/Velp, Zutphen, Doesburg/Beinum ligt een

opgeworpen tussen dorp en rivier, waarbij de relatie

ties die in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt:

deel van de woonwijken en bedrijventerreinen met

van het dorp met de uiterwaarden en rivier verloren is

hun ‘rug’ naar de dijk. Vanaf de dijk kijk je daardoor

gegaan.

Ontwerpopgaven stedelijke laag:

uit op achterkantsituaties van schuttingen, schuurtjes

Ook worden soms de relaties tussen landgoederen en

• Kering als verbinding tussen stad/dorp en rivier;

en bedrijfsloodsen. Andersom zijn deze nieuwe wijken

de IJssel doorsneden zoals bij Middachten, Bingerden

• Dijk als belevingslijn.

en bedrijventerreinen slecht verbonden met de dijk en

en Biljoen en vormen hoofdwegen ecologische en land-

rivier, waardoor kansen voor het creëren van een aan-

schappelijke barrières tussen de IJssel en de natuurge-

Ontwerpambitie:

trekkelijke woon- en werkomgeving onvoldoende zijn

bieden op enige afstand van de rivier.

• Ontwikkelen van nieuwe stads- en dorpsdijken;
• Versterken recreatief netwerk.

benut en ommetjes lastig zijn.
IV Verlies karakter landschap door grootschalige
II Ontstaan van rommelplekken

(recreatieve) ontwikkeling

De verstedelijking heeft de laatste decennia een sterke

In Rhederlaag en ten noorden van Doesburg bevinden

groei laten zien. Met name in de dynamische gebieden

zich grootschalige recreatiegebieden die afbreuk doen

staat de ruimtelijke kwaliteit soms onder druk. Hier en

aan de kleinschaligheid en het authentieke karakter van

daar liggen gebieden die tussen wal en schip vallen,

het IJssellandschap.

waar weinig aandacht voor het landschap lijkt te zijn,

De potenties van het IJssellandschap voor een gebieds-

zoals de zone tussen de A12 en spoorlijn bij Wester-

eigen inrichting zijn hier onvoldoende benut, waardoor

voort en de monding van het Twentekanaal bij Zutphen.

de recreatieve ontwikkeling een uitstraling heeft die
overal in Nederland had kunnen liggen.

III Doorgaand verkeer op dijk vormt barrière tussen
rivier en achterland
Op een aantal plekken (o.a. Brummen, Rheden, Zut-
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Dreigende verrommeling A12 zone. Foto: Rijkswaterstaat/J.vanHoudt

Dreigende verrommeling, o.a. ter hoogte van Lathum-oost/Rhederlaag.

Dreigende verrommeling monding Twentekanaal Zutphen. Foto: Yourcaptain luchtfotografie

Kanonsdijk De Hoven rond 1900, dorps karakter op de dijk. Foto: Reidinga.nl

Kanonsdijk De Hoven 2019., weg als barrière, dorps karakter verdwenen.Foto:
Google maps

Ontoegankelijke dijken, o.a. ten zuiden van Wilp.

Ambitie: ontwikkelen nieuwe stads- en dorpsdijken. Foto: stadshoteldoesburg.nl
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IJssel ter hoogte van Gelders Hoofd/Wellenbergweg, Voorst. Foto: Rijkswaterstaat/J. van Houdt
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4. Ontwerpopgaven
			en -ambities
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H4 Ontwerpopgaven
en -ambities

Wat zijn de ruimtelijke ontwerpopgaven voor
toekomstige dijkversterkingen? Hoe kunnen de
kernkwaliteiten van het dijkenlandschap langs
de IJssel behouden blijven? Welke ambities

De in hoofdstuk 3 benoemde kernkwaliteiten en jammerheden liggen ten grondslag aan de in dit hoofdstuk
geformuleerde ontwerpopgaven en -ambities. Waar
het om gaat is dat toekomstige ontwikkelingen worden
ingezet om de bestaande kwaliteiten te behouden en te
versterken, knelpunten op te lossen en nieuwe kwaliteiten aan het landschap toe te voegen.

spelen er om de kwaliteiten te versterken en
hoe vul je die in?
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ontwerpopgave

rond icoon:
betrekking op
ontwerpopgaven
waarvoor waterschap
‘aan de lat staat’

vierkant icoon:
betrekking op ontwerpambities waarbij initiatief en uitvoering veelal
bij andere partijen ligt
(meekoppelkansen)

ontwerpambitie

‘Ontwikkelingen
inzetten om de
bestaande kwaliteiten
te behouden en te
versterken, knelpunten
op te lossen en nieuwe
kwaliteiten aan het
landschap toe te
voegen’

WAT?

HOE?

ontwerpprincipes

WAT-vraag: onderscheid ontwerpopgaven en -ambities

van deze ambities ligt veelal bij andere partijen zoals

HOE-vraag: ontwerpprincipes

De ontwerpopgaven en -ambities geven aan WAT er

gemeente, provincie en particulieren. Maar ook het

Met de ontwerpprincipes wordt aangegeven HOE er

moet gebeuren.

waterschap kan soms met werk-met-werk de ruimtelij-

invulling gegeven kan worden aan de ontwerpopgaven

De ontwerpopgaven hebben betrekking op de land-

ke kwaliteit versterken. Kansen die zijn benoemd onder

respectievelijk de ontwerpambities. De ontwerpprin-

schappelijke aspecten van het dijkontwerp waarvoor

ontwerpambities kunnen soms ook worden ingezet als

cipes worden aangegeven met iconen (rond voor ont-

het waterschap in beginsel aan de lat staat: de vorm-

compenserende maatregelen voor kwaliteiten die verlo-

werpprincipes die betrekking hebben op een opgave,

geving van de dijk (o.a. profiel, tracé) en de aansluiting

ren zijn gegaan door dijkversterking.

vierkant voor ontwerpprincipes die betrekking hebben

van de dijk op de omgeving.

op een ambitie). In hoofdstuk 5 worden de iconen ge-

Met de ontwerpambities worden de kansen benoemd,

plaatst op een gebiedspaspoort. De ontwerpprincipes

waarmee er extra meerwaarde voor ruimtelijke kwaliteit

worden daarmee gekoppeld aan specifieke deelgebie-

kan worden gecreëerd. Het initiatief en de uitvoering

den langs de IJssel.
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IJssel tussen Dieren en Brummen. Foto: B. van der Biezen/ANP/Gelderlander.nl
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evt. verflauwd buitentalud

steil binnentalud
evt. stabiliteitsberm

H: 3-5m

4.1 O N T W E R P O P G AV E N N AT U U R L I J K E
L A AG : R E L I Ë F R I J K R I V I E R DA L
Bepalend voor het tracé en profiel van de dijk
tracé van lome bogen en
lichte slingers

4.1.1 Opgave:
Voortbouwen op familie van dijken
Voortbouwen op de vijf dijkfamilies van de Gelderse
IJssel, waarmee invulling wordt gegeven aan de eenheid & verscheidenheid op het hoogste schaalniveau

ijDD
		

PRINCIPE: IJsseldeltadijk

van het dijkenlandschap van Gelderland.
Profiel:
Dijken vormen belangrijke doorgaande landschappelij-

Voortbouwen op kenmerken IJsseldeltadijk-profiel:

ke structuren. Continuïteit - zowel qua tracé als profiel

• Relatief hoge dijk (3-5m);

- is daarbij van belang.

• Evt. lage binnendijkse berm ;

Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk eenheid op

• Steil binnentalud (ca 1 op 3);

het hoogste schaalniveau. Door bij dijkversterkingen

• Evt. verflauwd buitentalud (om hoogte opgave te

aansluiting te zoeken bij de kenmerken van de vijf
dijkfamilies is op het hoogste schaalniveau sprake van

minimaliseren);
• Groene grazige bekleding.

grote aaneengesloten dijktrajecten met eenduidigheid/
eenheid qua tracé en profiel. Tegelijkertijd wordt er

Tracé:

invulling gegeven aan de diversiteit (verscheidenheid)

Voortbouwen op kenmerken IJsseldelta-tracé:

van het dijklandschap die het gevolg is van verschillen-

• Lome bochten;

de omstandigheden binnen het natuurlijk systeem.

• Lichte slingers als gevolg van dijkdoorbraken.
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karakter van een lage kade...

steile taluds

H: 2-4m

PRINCIPE: Sallandse IJsseldijk

tracé van lichte slingers
als gevolg van volgen oude
landschapsstructuren

		
MijD

PRINCIPE: Middenijsseldijk
• Bomendijk ter plaatse van landgoed De Poll behou-

Profiel:

Profiel:

Voortbouwen op kenmerken Sallandse IJsseldijk-pro-

Voortbouwen op kenmerken Middenijsseldijk-profiel:

fiel:

• Smalle, lage dijk;

• Middelhoge dijk (2-4m);

• Geen zichtbare bermen door toepassen ‘wig’ of

• Geen zichtbare bermen door toepassen ‘wig’ of
leeflaag: landschap loopt (van oudsher) door tot aan
of zelfs op de dijk (uitzondering dijken Veessen-Wapenveld);

• Grazige bekleding, agrarisch maaibeheer aanliggende kavels eventueel voortzetten op de dijk;
• Toepassen van hoge gronden (met name in zandlandschap of op rivierduinen) als alternatief voor

• Groene grazige bekleding.

lage dijken. Dijk wordt daarbij weggewerkt onder
een deklaag waarop het grondgebruik wordt voort-

Voortbouwen op kenmerken Sallandse IJsseldijk-tracé:
• Lichte slingers als gevolg van het volgen van hogere
gronden, dijkdoorbraken en dijkterugleggingen;
• Duidelijk verschil tussen het tracé van de historische

den als cultuurhistorisch erfgoed.
Tracé:
Voortbouwen op kenmerken Middenijsseldijk tracé:

leeflaag;

• Steil binnen- en buitentalud (ca 1 op 3);

Tracé:

toepassen ‘hoge grond’

H: 1-3m

H: 1-3m

tracé van lichte slingers
als gevolg van dijkdoorbraken en dijkterugleggingen

		
SijD

...óf onzichtbare dijk onder leeflaag
onzichtbare berm
door toepassen ‘wig‘

onzichtbare berm
door toepassen ‘wig‘

gezet;
• Grote delen van het binnendijkse gebied zijn pas
recent bedijkt en daardoor nog adaptief ingericht.
(weinig bebouwing, gebouwen op (natuurlijke) hoogten, aanwezigheid natuurlijke laagtes). Dit lijkt de

Veluwse bandijk en de recente dijken van de Hoog-

Midden IJssel kansrijk te maken voor het toepassen

watergeul Veessen-Wapenveld.

van overstroombare dijken*;

• Onderscheid tussen oude ‘gatendijken‘ (autonoom
tracé, ‘dijk is de baas’) en recentere dijken over de
hogere gronden (dijk reageert op oudere landschapsstructuren en -elementen).

* Een overstroombare dijk heeft een verflauwd of verstevigd binnentalud waardoor deze dijk bestand is tegen een
beperkte overstroming (door golfslag) zonder dat de dijk
bezwijkt door erosie van het binnetalud. Het voordeel van
een overstroombare dijk is dat deze aanmerkelijk lager zijn
dan de standaard dijken. Wel zal de beperkte hoeveelheid
water dat als gevolg van golven over de dijk heen stroomt
tijdelijk geborgen moeten aan binnendijkse zijde van de
dijk.
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relatief steile taluds

H: 3-4m

geen zichtbare berm

onzichtbare berm
door toepassen ‘wig‘

H: 1-3m

tracé van lome slingers
als gevolg van recente dijkverleggingen i.c.m. aanleg
hoofdinfrastructuur

		
BijD

noordzijde: deels lage kering (norm
1/300j), deels fysiek deels afwezig

PRINCIPE: Bovenijsseldijk

vloeiend tracé gekoppeld aan gekanaliseerde
rivierloop

		
OijD

PRINCIPE: Oude IJsseldijk

Profiel:

Profiel:

Voortbouwen op kenmerken Bovenijsseldijk-profiel:

Voortbouwen op kenmerken Oude IJsseldijk-profiel:

• Relatief hoge dijk;

• Zuidzijde: karakter van een lage kade strak tegen de

• Geen zichtbare bermen: landschap loopt (van oudsher) door tot aan of zelfs op de dijk;

rivier. Dit betreft recent bedijkt gebied, waardoor er
kansen liggen voor het toepassen van overstroomba-

• Steil binnen- en buitentalud (ca 1 op 3);

re dijken* (zie ook Midden IJssel) de voormalige ui-

• Groene grazige bekleding.

terwaarden langs de IJssel komen dan weer enigzins
onder rivierinvloed te staan.

Tracé:

• Noordzijde: grotendeels verborgen dijk in hoge

Voortbouwen op kenmerken Bovenijsseldijk tracé:

gronden. De dijk bij Laag Keppel en de lage kering

• Lichte slingers als gevolg van dijkdoorbraken en

(met bescherming 1x / 300 jr) aan de noordzijde

dijkterugleggingen;
• Herstel of versterken herkenbaarheid oorspronkelijk
dijktracé (in jaren ‘60 hier en daar rechtgetrokken).

kunnen wellicht omgevormd worden tot overstroombare dijk waardoor deze lager uitgevoerd kunnen
worden en de interactie tussen rivier en voormalige
uiterwaarden deels hersteld kan worden.
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I N T E R M E Z ZO :
OV E R Z I C H T D I J KV E R S T E R K I N G S M A AT R E G E L E N
Een dijk wordt door het waterschap regelmatig getoetst of deze nog voldoet aan
de normen. Een dijk kan dan worden afgekeurd op verschillende faalmechanismen
zoals hoogte, stabiliteit, piping en bekleding. En zijn vervolgens verschillende
maatregelen denkbaar om de dijk te versterken.

In grond: vierkant ophogen
t.b.v. faalmechanisme hoogte
as van de dijk blijft op huidige plaats
extra ruimtebeslag aan weerszijden dijk
In grond: asverschuiving
t.b.v. hoogte en/of stabiliteit (i.c.m. verflauwing)
as van de dijk verschoven in buiten/binnenwaartse richting
extra ruimte beslag
In grond: taludverflauwing
t.b.v. stabiliteit
verflauwing van binnen- en/of buitentalud
extra ruimte beslag aan binnen- en/of buitenzijde
In grond: berm
t.b.v. stabiliteit en/of piping
extra ruimte beslag (met name pipingbermen
kunnen tientallen meters breed zijn)
In grond: voorlandverbetering/klei-inkassing
t.b.v. piping
aanbrengen slechtdoorlatende grondlaag
waardoor kwellengte wordt vergroot
kan gecombineerd worden met ontwikkeling
natte dijkteen

Constructie op de dijk
t.b.v. hoogte
keermuur of demontabele constructie
kostbaar en minder robuust, daarom vaak
alleen toegepast op maatwerklocaties
Constructie in de dijk
t.b.v. stabiliteit en piping
o.a. damwand, dijkdeuvel, geotextiel

Overslag-bestendige dijk
(overstroombare dijk)
aangepast en versterkt dijkprofiel die bestand is tegen golfoverslag.
water wordt afgevoerd/geborgen via sloot
Versterken dijkbekleding
aangepaste bekleding van het dijktalud
zetsteen, asfalt, doorgroeistenen

Toepassen van beplanting
beplanting als maatregel tegen golfoploop

Dijkverlegging
dijkverlegging als rivierverruimende maatregel
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GENERIEKE PRINCIPES
Naast ontwerpprincipes die gelden per dijkfamilie, zijn
er ook een aantal algemene principes die van toepassing zijn voor elke dijk. Indien relevant zijn onder een
apart kopje beheersaspecten benoemd.

wel zo

wel zo

niet zo

niet zo

berm significant lager dan kruin

wel zo

niet zo

te hoge berm irt dijk
getrapt profiel

PRINCIPE: De dijk heeft een compact, eenduidig en

Beheer:

PRINCIPE: Voortbouwen op kenmerken van tracé

herkenbaar dwarsprofiel

• Vanuit maaibeheer zijn scherpe knikken en smalle

• ‘Krinkeldewinkel’ tracé blijft behouden bij dijkaan-

• Eenvoudige archetypische hoofdvorm;

bermen ongewenst. Ook dit pleit voor een eenvoudi-

• Ononderbroken taluds (geen getrapt profiel/tuimel-

ge hoofdvorm van de dijk.

dijk);

• Zonodig kunnen scherpe knikken langs de dijkteen

• Lage bermen, ondergeschikt aan hoofdvorm;

worden afgerond. Dit resulteert in een vloeiende

• Voorkeur voor géén (zichtbare) buitenberm.

aansluiting van de dijk op het maaiveld (met name
kenmerkend voor de IJsseldijken)
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passingen;
• Tracé van rechtstanden met scherpe knikken
(kommenlandschap, kanaaldijk) blijft behouden bij
dijkaanpassingen.

niet zo

niet zo

abrupte overgang

wel zo
landschappelijke aanleidiing

wel zo

wel zo

vloeiende overgang

PRINCIPE: Continue doorlopend dwarsprofiel

Beheer:

PRINCIPE: Vanzelfsprekende overgangen

• Een zo continue mogelijk dwarsprofiel over grotere

• Een eenduidig maaibeheer over grote lengte van

Overgangen tussen de dwarsprofielen zijn vanzelf-

lengte. Voorkom een ‘lappendeken‘ van verschillende
profielen;
• Het dijktracé heeft een autonoom en doorgaand karakter. Het ‘reageert’ in principe alleen op elementen

de dijk draagt bij aan de continuïteit van de dijk.
• Voorkomen moet worden dat de dijk wordt opgedeeld in allerlei kleine percelen die verschillend

sprekend. Ze hebben een logische landschappelijke
aanleiding (bijvoorbeeld een afrit, bomenrij) of worden
vloeiend opgelost.

beheerd worden.

en structuren van gelijke hiërarchie, uitgezonderd
recente dijken langs de Midden IJssel.
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wel zo

Voorkeur voor géén rasters

wel zo

niet zo

niet zo

Rasters op kruin en rasters op ongelijke afstanden

evt zo

Wanneer nodig, dan raster aan dijkteen op vaste afstand

PRINCIPE: Afritten ondergeschikt aan de dijk

PRINCIPE: Minimum aan hekwerken

PRINCIPE: Ecologische Oevers

Het lineaire karakter van de dijk blijft behouden door

De dijk is zoveel mogelijk vrij van hekwerken.

Langs de binnen- en/of buitendijkse dijkteen bevindt

weg-, erf- en beheerafritten zo compact mogelijk vorm

• Voorkomen van hekwerken op de kruin, deze geven

zich soms een watergang (oude strang, kwel- of kavel-

te geven en het aantal beheerafritten te beperken.

de weggebruiker/recreant een opgesloten gevoel en

sloot) Op sommige plaatsen is het wenselijk om langs

• Zo min mogelijk afritten (o.a. door combineren

belemmeren het zicht op de omgeving;

deze watergangen een natuurvriendelijke oever te

beheerafrit met wegafrit, beheerafrit in de oksel van
een gewone afrit);
• Afritten ondergeschikt aan het lineaire karakter van
de dijk.

• Wanneer een hekwerk toch nodig is, dan markeert
deze -langs de dijkteen- de grens met aanliggende

ontwikkelen om de watergang markanter te maken en
de ecologische waarde ervan te versterken.

landerijen en erven. Het hekwerk staat op een vaste
afstand van de dijkteen voor een rustig beeld.

Beheer:

Beheer:

Beheer:

• Afritten zijn lastig te beheren objecten, tegelij-

• Hekwerken op de kruin zijn hinderlijke objecten in

• De ecologische oever kan eventueel meegenomen

kertijd zijn ze noodzakelijk om de beheerpaden
onderaan de dijk te kunnen bereiken. Het is zaak
hierin een optimum te zoeken.

relatie tot maaibeheer.
• Hekwerken op de kruin zijn nodig bij begrazings-

worden in het integraal dijkbeheer
• Vanuit dijkbeheer heeft het de voorkeur om de

beheer. Door het (particulier)begrazingsbeheer

ecologische oever zoveel mogelijk te ontwikkelen

te vervangen door ‘drukbegrazing’ met tijdelijke

aan de niet-dijkzijde ivm inspectie van kweluittre-

verplaatsbare hekwerken kunnen permanente

ding en vergraving door bevers.

hekwerken worden vervangen.

Hagen op de dijkkruin zijn typisch voor de Gelderse oeverwaldijken

Boomaanplant op overhoogte bij een dijkafrit

PRINCIPE: Ontwikkelen bloemrijke dijken

PRINCIPE: Beplanting op de dijk

Door het inzaaien van een bloemrijkgrasmengsel en

Beplanting in de vorm van bomen en hagen zorgt voor

aangepast maaibeheer kunnen de botanische waarden

beschutting en verschaft het uitzicht vanaf de dijk een

van de dijkbekleding verbeterd worden.

extra perspectief, ook kan het bijzondere plekken aan
de dijk markeren. Beplanting die voor een dijkversterking moet wijken wordt zoveel mogelijk op en langs de

Beheer:

dijk gecompenseerd.

• Waterschap Vallei&Veluwe voert experimenten uit
waarbij het dijktalud in verschillende opeenvolgende fasen wordt gemaaid waardoor bloemen de tijd
krijgen zaad te vormen en zich uit te zaaien;

Beheer:

• Door Deltares wordt onderzocht of de beworteling

• Bij afritten of lokale verbredingen van de dijk is

van bepaalde bloemrijke mengsels een positieve

vaak sprake van voldoende overhoogte in het

invloed heeft op de erosiebestendigheid van de

profiel. Hier is het aanbrengen van beplanting

dijkbekleding;

op de dijk vaak mogelijk, mits dit niet leidt tot

• Landelijk wordt er in Stowa-verband aanbevelingen
gedaan voor aanleg en beheer van dijkgraslanden.

beheerproblemen en te grote beschaduwing van
de grasmat.

Uitwisselen/Compenseren
• Aanleg rivierverruimende
maatregel, met reducerend
effect op hoogteopgave
dijkversterking
• Natuurontwikkeling in de
vorm van een geul om negatief effect op natuur elders
te compenseren.

Werk-met-werk
• Realisatie klei-inkassing combineren met herstel/ontwikkelen
laagte;
• Lokale kleiwinning t.b.v. dijkversterking combineren met (her)
ontwikkeling waterstructuur.

Behoud
• Behoud natuurlijke
meander/hank door
aangepast dijkontwerp.

4.1.2 Opgave:

		

PRINCIPE: behoud en (her)ontwikkeling

Behoud en versterken morfologische waarden

		

natuurlijke watervormen

Overgangen hoge zandgronden/stuwwal - IJsseldal
• Waar mogelijk dijk onzichtbaar integreren in hoge
gronden (grondwerk)
• Abrupt hoogteverschil behouden en de herkenbaarheid van landschappelijke gradiënt versterken door
vergroten contrast tussen hoge gronden - IJsseldal
(o.a. beplanting).

Kronkelwaarden
• Behoud van het ‘wasbord’ patroon.

Rivierduinen
• Behoud relief door zorgvuldige inpassing
dijk met minimaal profiel
• Kleinschaligheid behouden: bosjes, erven,
boomgaardjes, buurtschapjes
• Bij pipingopgave een voorkeur voor compact oplossing met minimale impact

		

PRINCIPE: behoud (kleinschalig) reliëf

Behoud en versterken van morfologisch waardevolle
Kenmerkende watervormen (oude meanders, hanken,

Het IJsseldal kent waardevolle reliëfstructuren die

beekmondingen en kreken) zijn in het landschap nog

behouden moeten blijven:

Het IJsseldal wordt gekenmerkt door bijzondere

herkenbaar als een (geïsoleerde) waterpartij, een

• De abrupte overgangen van de hoge zandgronden/

aardkundige waarden. Meer specifiek gaat het daarbij

(natte) laagte of gekromde kavelsloot. Bij toekomstige

om reliëfstructuren (kronkelwaarden, rivierduinen,

ontwikkelingen is het zaak dat deze structuren behou-

steilranden) en watervormen zoals hanken, meanders

den blijven. Oude (verborgen) waterstructuren kunnen

en kreken. Beiden liggen in de nabijheid van dijken.

worden behouden of versterkt door:

Ze laten iets zien van de vormende processen die ten

• Aangepast dijkontwerp

grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van het

• Een nieuwe functie te geven (vb. natuurcompensa-

structuren die specifiek zijn voor het IJsseldal.

IJsseldal zoals we dat nu kennen.

tie, waterbergingsgebied)
• Toepassen rivierverruimende maatregel (vb. als

Gorssel, De Steeg/Rheden).
• De karakteristieke rivierduinen langs de Sallandse
IJssel en Midden IJssel (o.a. bij Bronsbergen, ten
oosten van Gorssel en Epse, Bronkhorst en Rha).
• Het karakteristieke ‘wasbordreliëf’ van kronkelwaarden met een kenmerkende opeenvolging van kleine
ruggetjes en laagten in de binnenbochten van de

compensatie van versmalling winterbed door buiten-

Midden IJssel (o.a. bij Cortenoever, in de Ravens-

waartse dijkverbetering)

waarden bij Gorssel en Fraterwaard bij Doesburg).

• Kleiwinning ten behoeve van de dijkversterking
• Klei-inkassing combineren met plasdras/waterpartij
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stuwwallen naar het IJsseldal (Hattem, De Rande,
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Zwolle

Hattem

4.1.3 Ambitie:
Versterken natuurnetwerk
Door middel van het benutten van meekoppelkansen
en werk-met-werk, invulling geven aan de ontwikkeling
van een robuust natuurnetwerk rondom de IJssel
De natuurgebieden in het splitsingspuntengebied ma-

Veluwe

ken deel uit van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN)

Salland

en vallen veelal ook onder Natura2000. De ambitie van
de Provincies Overijssel en Gelderland is het ontwikkelen van een aaneengesloten ecologisch netwerk:
• Dat de bestaande natuurwaarden langs de IJssel
met elkaar verbindt (continuiteit parallel aan rivier);
• Dat de verbinding legt met andere natuurgebieden

Deventer

zoals de Veluwe, Wieden & Weerribben, Achterhoek
en de Sallandse Heuvelrug (dwarsverbindingen
Natuur langs de IJssel:
Natura2000, Natuurnetwerk Nederland (NNN),
met goed zichtbaar de
verbindingen dwars
op de IJsseldijk. Bron:
bewerking van GIS-data
Geodesks Gelderland en
Overijssel, 2017/2018.
Disclaimer: De contouren van het NNN zijn
onderhevig aan aanpassingen. Zie voor de
meest actuele stand van
zaken www.gelderland.
nl/natuurbeheerplan

Apeldoorn

Zutphen

haaks op de rivier);
• En de biodiversiteit in de natuurgebieden langs de
IJssel versterkt.

N2000 - bestaande natuur
NNN - bestaande natuur
NNN - bestaande natuur: water/natte landnatuur
Veluwe

N2000/NNN ontwikkelopgave natuur
Dieren

EVZ of ondernemen met natuur buiten NNN
Belangrijke natuurverbinding rivier-omgeving
Stroomdalflora
Doesburg

Laagdynamische kwelnatuur
Dynamische riviernatuur
Kievitsbloemhooilanden

Arnhem
Doetinchem

Eeuwenoude bossen
Landschappelijke gradiënt
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PRINCIPE: Versterken riviergebonden natuur

		

PRINCIPE: Versterken relaties met achterland

Om invulling te geven aan de ambitie wil men nieuwe

De ambitie van de provincies Overijssel en Gelderland

natuurgebieden parallel aan de rivier in de uiterwaar-

is het ontwikkelen van een aaneengesloten ecologisch

den ontwikkelen, als onderdeel van het Nationaal

netwerk langs de IJssel dat de verbinding legt met an-

Natuur Netwerk (geelgroen op nevenstaande kaart).

dere natuurgebieden zoals de Veluwe en de Sallandse
Heuvelrug.

Het ontwikkelen van nieuwe natuur kan als meekoppel-

Om invulling te geven aan deze ambitie worden haaks

kans worden meegenomen bij onder andere dijkverster-

op de dijk nieuwe natuurgebieden en ecologische ver-

kings- en Kader Richtlijn Water (KRW)projecten. Door

bindingszones (EVZ’s) ontwikkeld als verbinding tussen

slimme combinaties (bijv. invulling natuurcompensatie-

de riviernatuur en natuurgebieden in het achterland.

opgave) of slimme vondsten binnen de grondverwerving (grondruil) kan een bijdrage worden geleverd aan

Belangrijke te versterken haakse verbindingen zijn:

het uitbouwen van het ecologisch netwerk.

• Beeklopen en riviertjes vanaf de Veluwe/zandgron-

Naast kansen waarvoor derden aan de lat staan, kan

den richting de IJssel (o.a. de Berkel, Beekhuizer-

een waterschap met een dijkverbetering (en in haar

beek, Middachterbeek, Leuvenheimse Beek, Grote

beheer en onderhoud) ook een directe bijdragen le-

Beek, Baaksche Beek, Oekensche Beek, Hoender-

veren aan het versterken van de ecologische waarden

nesterbeek, Voorsterbeek, Rozendaalse Beek etc.);

door werk-met-werk te maken zoals natuurvriendelijke

• Gegraven weteringen/kanalen vanaf achterland naar

oevers langs nieuwe sloten en het ontwikkelen van
bloemrijke dijken.
De provincie kan in het beheer en onderhoud van pro-

rivier (Groote Wetering, Nieuwe Wetering, Stroomkanaal, Toevoerkanaal, etc.).
• Landgoederenzones die een verbinding leggen

vinciale wegen op en langs dijken rekening houden met

tussen rivier en achterland zoals onder andere bij

deze ambities.

Klarenbeek/Gietelo, de Veluwezoom (Dieren tot
Velp) en langs de Oude IJssel.
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geregeld heggen
op de dijk

landschapsberm/wig

o-l

berm

4.2 O N T W E R P O P G AV E N C U LT U U R L I J K E L A AG : L A N D S C H A P S M OZ A Ï E K
Bepalend voor de omgeving van de dijk

4.2.1 Opgave:

		
o-l

PRINCIPE: Dijk in het oeverwallenlandschap

		

PRINCIPE: Dijk in het (voormalige)

		 uiterwaardenlandschap

Binnendijkse landschap ‘raakt’ de dijk:

Landschap aan weerszijden van de dijk sterk gelijk:

• Agrarisch grondgebruik (boomgaarden, akkers,

• Dijk vormt onderdeel uiterwaarden landschap;

Passende aansluiting dijk op landschap

weidegrond) en beplantingsstructuren (hagen, hout-

Creëren van een passende ‘lasnaad‘ tussen de versterk-

wallen, bosjes en bomenrijen) lopen door tot aan de

te dijk en haar omgeving.

dijkteen. Tevens heggen op de dijk;
• Indien er voor de dijkversterking een berm nodig is,

• Landgebruik aan beide zijden grotendeels gelijk:
voornamelijk weidegrond, soms akkers;
• Weinig tot geen bebouwing langs de dijk;
• Weinig tot geen beplanting langs de dijk;

De ruimtelijke relatie tussen de dijk en het voor- en

dan voorkeur voor een leeflaag of wig waarop het

• Nadruk op openheid naar beide zijden;

achterliggende gebied is in elk cultuurlandschap

grondgebruik/beplanting wordt voortgezet over de

• Grondgebruik en -beheer lopen door tot op de dijk

anders. Door de bijbehorende specifieke kenmerken te

berm tot aan de hoofdvorm van de dijk;

behouden en te versterken, wordt per landschapstype
een passende aansluiting van de dijk op de omgeving
gecreëerd.

• Behoud verspreide bebouwing langs de dijk (o.a
dijkwoningen, erven langs de dijk);
• Afwisseling openheid-beslotenheid;
• Voortzetten kenmerken binnendijks landschap (beplanting, kavelstructurenverkaveling) in buitendijksgebied ter plaatse van oud-hoevig land.
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(bij voorkeur geen hekwerken/afrastering).

berm

ko-l

opgaand in omgeving, bijna niet zichtbaar

z-l

		

ko-l

PRINCIPE: Dijk in het kommenlandschap

		
z-l

PRINCIPE: Dijk in het zandlandschap

• Vloeiende overgangen, dijk maakt onderdeel uit van
zandlandschap;
• Grondgebruik en -beheer lopen door tot op de dijk

Dijk als zelfstandig element:
• Dijk als onderdeel kommenlandschap;
• Landgebruik aan beide zijden grotendeels gelijk:
voornamelijk weidegrond, soms akkers;
• Geen bebouwing langs de dijk;
• Geen opgaande beplanting langs de dijk;
• Relatief scherpe overgangen dijk-omgeving door
parallelle ventweg of watergang;
• Veel zicht en openheid naar beide zijden.

Dijk als lage kade of onzichtbaar door het landschap:
• Dijk veelal gelegen op de geleidelijke overgang
tussen de enken en kampen op de hogere gronden
en de hooilanden op de lagere gronden, daardoor
geen scherp onderscheid tussen het binnendijkse en

(bij voorkeur geen hekwerken/afrastering).

buitendijkse gebied;
• Landgebruik aan beide zijden is een mozaïek van
akkers, weiden, bossen;
• Landschappelijk (beplantings)structuren lopen door
tot aan of over de dijk;
• Relatief veel opgaande beplanting (heggen, solitairen, bomenrijen, bospercelen) langs de dijk/op de
hoge gronden;
• Erven en woningen rondom de dijk/op de hoge
gronden of terpen (bebouwing was er veelal eerder
dan dijk);
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Referentie: behoud oude gemaal Pauwel Bakhuis te Wapenveld als dominante blikvanger bij vervanging door gemaal Veluwe. Bron: Waterschap Vallei & Veluwe

Referentie: Gemaal Terwolde. Bron: Waterschap Vallei & Veluwe

4.2.2 Opgave:

Referentie: behoud en herstel IJsselhoeve de Nijensteen te Veessen. Bron:etenopijsselhoeven.nl

		

PRINCIPE: Inpassing waterstaatserfgoed

Behoud erfgoed
Behoud, van het bijzondere erfgoed langs de IJssel:

Het behoud van erfgoed is het beste geborgd door het

Het waterstaatserfgoed vertelt het verhaal over de

het waterstaatserfgoed, militair erfgoed, (rivier-)

een nieuwe functie te geven (o.a. recreatie, natuur- en

strijd tegen het water. Het gaat hier onder andere om

landgoederen en industrieel erfgoed. De opgave is een

klimaatopgaven) volgens het motto: behoud door ont-

kolken, waterstaatswerken als sluizen en gemalen,

zorgvuldige omgang met dit erfgoed bij ruimtelijke

wikkeling. Daarvoor is vaak samenwerking met anderen

historische dijken, overlaten, kwelkades, dijkmagazij-

ontwikkelingen.

partijen nodig.

nen, etc.

Erfgoed dient zodanig te worden ingepast dat het zijn

Voorbeelden van behoud door ontwikkeling zijn het

verhaal kan blijven vertellen: Waarom ligt het hier? Wat

benutten van kwelkades als anti-piping maatregel, het

was de functie?

inrichten van kolken als zwemvijver of het inrichten van

Bij de omgang met dit erfgoed gaat het niet alleen over

een dijkmagazijn als expositieruimte.

het object, maar ook over het behoud en zichtbaar
maken van de relaties van dit object met haar omgeving
(dijk, rivier, achterland). Zo zit een gemaal bijvoorbeeld
zowel gekoppeld aan de dijk als aan een watergang en
uitmonding in de rivier.
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Referentie: huis de Poll met bos en lanen dwars over de dijk, waarbij de kering onderdeel is van het landgoed. Foto: bewerking van Google Maps luchtfoto.

		

PRINCIPE: Inpassing militair erfgoed

Referentie: werk- en vergaderlocatie in voormalige wasserij IJsselstroom tegenover Zutphen. Foto: duurzaamnieuws.nl

		

Referentie: behoud karakter werkkade IJsselkade Doesburg

PRINCIPE: Inpassing (rivier)landgoederen

		

PRINCIPE: Inpassing industrieel erfgoed

Het militaire erfgoed vertelt het verhaal over het Water

De landgoederen, maar ook de monumentale IJsselhoe-

Het industrieel erfgoed vertelt het verhaal over het

als Bondgenoot. Het gaat hier onder andere om verde-

ven vertellen het verhaal over het leven met het water.

werken met het water.

digingslinies, forten, bunkers en kazematten, schansen

Landgoederen zijn veelal ontstaan op de overgang van

Het gaat hier onder andere om ‘puntobjecten’ als mo-

en bolwerken, redoutes en kastelen.

hogere gronden (stuwwalflank, rivierduin) naar de la-

lens en steenfabrieken (met bijvoorbeeld smalspoor),

Gebouwde objecten (zoals bunkers en inlaatwerken)

gere uiterwaarden. Er is sprake van een rivierlandgoed,

historische laad- en loskades en de ‘objecten’ zoals de

dienen behouden te blijven en zorgvuldig te worden

wanneer het landgoed middels zichtlijnen, routestruc-

stoomwasserij IJsselstroom tegenover Zutphen.

ingepast.

turen en/of laan- en beplantingsstructuren is verbonden

De objecten kennen veelal een relatie met de dijk/rivier,

Ter hoogte van een verdedigingslinie, als onderdeel van

aan de dijk of rivier.

wegens de hoge (open) ligging (molens), of de voorra-

het acces of bolwerk, een afwijkend (steil) profiel en

De opgave is een zorgvuldige omgang met rivierland-

digheid van water of klei of de transportmogelijkheden

afwijkend tracé (rechtstanden, geometrische vormen,

goederen en IJsselhoeven bij ruimtelijke ontwikkelin-

van de rivier.

scherpe punten). Deze kenmerken dienen behouden te

gen. Het gaat daarbij over het totale ensemble, dus

Bij de omgang met dit erfgoed gaat het niet alleen over

blijven en indien ze verloren zijn gegaan, waar mogelijk

landhuis/boerderij, bijgebouwen, beplantingen (aan,

het object, maar ook over het behoud en zichtbaar

met werk-met-werk te worden teruggebracht.

op en over dijk), waterpartijen, zichtlijnen, landerijen,

maken van de relaties van dit object met haar omge-

routes etc.

ving (dijk, rivier, achterland). Zo kent een molen haar
eigen ‘molenbiotoop’; een open gebied waardoor ze
kan draaien.
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Referentie: doorgezaagde kazemat Nieuwe Hollandse
Waterlinie langs A2

Referentie: nieuwe redoute in het Rijnstrangengebied met functie als
uitzichtpunt. Foto: Staatsbosbeheer/T. van Heerde

Referentie: versterken schansvorm Fort de Spees (onderdeel Betuwelinie) als onderdeel van dijkversterking Hagestijn-Opheusden

4.2.3 Ambitie:
Versterken (deels) verdwenen erfgoed

		

PRINCIPE: Versterken waterstaatserfgoed

		

PRINCIPE: Versterken defensie erfgoed

Het beter herkenbaar en beleefbaar maken van het
bijzondere erfgoed langs de IJssel: het waterstaats-

Het gaat hier onder andere om het weer zichtbaar

Het gaat hier onder andere om het weer zichtbaar ma-

erfgoed, defensie erfgoed, (rivier)landgoederen en

maken van gedempte of verlande kolken, (locaties van)

ken/versterken van verdwenen schansvormen, gedemp-

industrieel erfgoed.

gesloopte waterstaatswerken, verdwenen dijken, over-

te of verlande verdedigingsgrachten, (locaties van)

laten, kwelkades, etc.

gesloopte verdedigingswerken en kastelen, verdwenen

Soms zijn in de loop der tijd kenmerkende histori-

Door verdwenen structuren en objecten te herstellen

redoutes, etc.

sche elementen en structuren gedeeltelijk of geheel

en te markeren kan het verstopte erfgoed herkenbaar

Door verdwenen structuren en objecten te herstellen

verdwenen: gebouwen zijn gesloopt, beplanting is

en beleefbaar worden gemaakt.

en te markeren kan het verstopte erfgoed herkenbaar

gerooid, waterpartijen zijn gedempt etc. Daardoor kan

Een kwelkade kan daarbij dienen als waterbergingslo-

en beleefbaar worden gemaakt.

een deel van het (water)erfgoed zijn verhaal niet meer

catie, een herstelde kolk kan tevens dienen als zwem-

goed vertellen. Door verdwenen structuren en objecten

vijver en een herstelde overlaat kade kan dienen als

te herstellen en te markeren kan het verstopte erfgoed

wandelpad.

herkenbaar en beleefbaar worden gemaakt.
Hierbij geldt het principe ‘herstel door ontwikkeling’;
het gaat zowel om ‘het onzichtbare weer zichtbaar
maken’ als ook om het toevoegen van nieuwe functies
en ontwikkelingen.
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Referentie: Zichtbaar maken voormalige villa Huize Bakhuis aan de IJsseldijk te Veessen door ontwikkeling tot evenementenplein/
trouwlocatie met uitzichttoren. Foto: www.villabakhuis.nl

		

PRINCIPE: Versterken (rivier)landgoederen

		

Verbeelding: IJssellinie museum Olst ter plaatse van de geschutsbatterij. Beeld: BNA IJsseldijken, BoschSlabbers

PRINCIPE: Versterken industrieel erfgoed

Het gaat hier onder andere om het weer zichtbaar

Het gaat hier onder andere om het weer zichtbaar

maken/versterken van verdwenen zichtlijnen en assen,

maken/versterken van verdwenen of gesloopte molen-

gedempte of verlande waterpartijen, (locaties van) ge-

plaatsen, steenfabriekslocaties, smalspoortracés, etc.

sloopte landgoedbebouwing, verdwenen beplantingen/

Door verdwenen structuren en objecten te herstellen

lanen, etc.

en te markeren kan het verstopte erfgoed herkenbaar

Door verdwenen structuren en objecten te herstellen

en beleefbaar worden gemaakt.

en te markeren kan het verstopte erfgoed herkenbaar
en beleefbaar worden gemaakt.
Daarnaast kunnen verbindingen met dijk en rivier
worden gelegd en kan het routenetwerk verder worden
ontwikkeld.
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Oeverwallenlandschap bij Welsumerveld

(voormalig) uiterwaardenlandschap ten noordoosten van Bronkhorst

4.2.3 Ambitie:
Versterken karakteristieken aanliggend cultuurland-

o-l

schap

PRINCIPE: Oeverwallandschap

Behoud en versterken van de kleinschaligheid en

risch karakter van de uiterwaarden. (zie hoofdstuk 3)

Landschap:

diversiteit van het IJssellandschap door de karakteris-

Deze kenmerken moeten behouden blijven.

• Ontwikkelen van gebiedsspecifieke beplantingen op

tieken van de diverse landschapstypen te versterken:

Het betreft veelal ingrepen waarvoor partijen zoals

oeverwallen, (voormalige) uiterwaarden. kommen en

particulieren, gemeenten, agrariërs en natuur- en land-

zandlandschappen.

schapsorganisaties voor aan de lat staan.

de oeverwal/rivierduin. (erfbeplantingen, singels,
boomgaarden);
• Mix van functies op de oeverwal;
• Eventuele nieuwe bebouwing bouwt voort op de
bestaande structuur van gehuchten, landgoederen,

Door de onderscheidende ruimtelijke karakteristieken
van de verschillende landschapstypen langs de dijk te
versterken wordt de diversiteit binnen het landschapsmozaïek vergroot.
Kenmerkend voor de IJssel is het beperkte onderscheid
tussen het binnen- en buitendijkse gebied en het agra-
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linten en erven.

Kommenlandschap ten westen van Veessen

PRINCIPE: (voormalig) Uiterwaardenlandschap

Zandlandschap ten westen van Epse

ko-l

PRINCIPE: Kommenlandschap

z-l

PRINCIPE: Zandlandschap

Landschap:

Landschap:

Landschap:

• Behoud kwaliteit openheid;

• Behoud kwaliteit grote open ruimtes;

• Versterken kleinschalig mozaïek van open essen,

• Versterken zichtbaarheid oude meanders/laagtes als

• Wetering als blauwe linten door het landschap.

doorgaande structuren in zowel binnen- als buitendijkse gebied;
• Versterken randen/grenzen van voormalige uiterwaarden: oude dijken, steilranden, etc.;
• Behoud kleinschalig agrarisch karakter: pollen,
verkaveling.

verdichte flanken, open beekdalen en monumentale
bossen;
• Nieuwe ontwikkelingen bouwen voort op de karakteristieke patronen en structuren van het essen- en
hoevenlandschap;
• Behoud/versterken ruimtelijke relatie tussen landgoederen en rivier, ontwikkelen nieuwe rivierlandgoederen.
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Referentie: dorpslint Rijswijk
Referentie: IJsselkade Zutphen

Referentie: opdrijvende kering centrum Spakenburg

Referentie: Noorderhaven Zutphen

Referentie: IJsselkade Doesburg

4.3 O N T W E R P O P G AV E N S T E D E L I J K E
L A AG : ‘ H A N Z E S TA D E N O M M E L A N D’
Bepalend voor het gebruik van de dijk
		

PRINCIPE: Zorgvuldige inpassing hoogwater-

		

beschermingsmaatregelen waterfronten

4.3.1 Opgave:
Kering als verbinding tussen stad/dorp en rivier

te aan van een harde stenen kade. Het stedelijke en

De rol van de kering als verbinding tussen dorp/stad en

dorpse leven vindt voor een deel plaats op de kering

het water dient behouden en waar mogelijk versterkt te

(openbare ruimte).

worden.

• Inpassing hoogwaterbeschermingsmaatregelen met
respect voor het historische karakter van het waterfront en/of dorpslint:
• Hoge ambitie voor vormgeving en materiaalkeuze;
• Eventueel toepassen demontabele of flexibele kerin-

Nabij de dorpen en steden vormt de kering een verbin-

gen i.v.m. behoud functionele en ruimtelijke relaties

ding tussen het achterland en de rivier: diverse routes

tussen kern en rivier.

steken hier de dijk over, de kering is veelal bebouwd
(waterfronten) en de kering neemt soms de gedaan-
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Behoud Waterfront
• behoud historische bebouwing;
• evt. nieuwe subtiele stedenbouwkundige toevoegingen;
• behoud zichtlijnen vanuit de stad richting het water en vice versa.
Versterken relatie dorp-dijk-rivier
• ontwikkelen van routes over de
dijk als verbinding tussen dorp
en rivier.

Versterken dorps karakter van de dijk
• behoud bestaande bebouwing;
• eventueel toevoegen nieuwe bebouwing;
• kruin van de dijk als prettige openbare
ruimte: ‘hart van het dorp’ (met name daar
waar historisch centrum op/aan de dijk
ligt) of ‘parkdijk’

Kade als openbare ruimte
• aantrekkelijke verblijfsplek;
• ontwikkelen recreatieve
trekkers.
Verbeelding: kruin van de dijk als openbare ruimte voor Olst en Wijhe

		

PRINCIPE: Behoud en versterken relaties met de

		 rivier
• Behoud en ontwikkelen routes haaks op de dijk;
• Behoud zichtlijnen stad/dorp-rivier en vice versa;
• Kering als onderdeel van het dorp/stad: behoud en
ontwikkelen bebouwing langs de kering, kering als
aantrekkelijke openbare ruimte (verblijfsplek, ruimte
voor recreatieve ontwikkelingen);
• Shared space/fietsstraat/veilige oversteekplaatsen
daar waar infrastructuur dorp/stad van rivier scheidt.
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wel zo
zicht

Voorbeeldprofiel: hoofdweg langs lage dijk, met fietspad op de kruin.
Bijvoorbeeld ten zuiden van Leuvenheim

referentie: Lekdijk Lexmond/Achthoven

zo smal mogelijk
5-8 m

wel zo

wel zo

zicht

4.3.2. Opgave:

zicht

Voorbeeldprofiel: hoofdweg op de kruin, fietspad iets verhoogd langs
buitenteen (i.v.m. uitzicht, hoogwatervrij)enscenering van de route met
beplanting)

Voorbeeldprofiel: hoofdweg op de kruin (donkergrijs) met tweezijdige
fietssuggestiestroken (lichtgrijs) en grasbetonstrook in de wegkanten.
Kruin zo smal mogelijk (5-8m).

		

		

PRINCIPE: De Versnelde dijk

PRINCIPE: De vertraagde dijk

De dijk als belevingslijn
De hooggelegen weg op de kruin biedt de wegge-

Tussen Arnhem en Dieren (A348), tussen Dieren en

Op een groot deel van de Gelderse dijken ligt een

bruiker of recreant een fantastisch perspectief over

Zutphen (N348), bij Bingerden (N338), ten noorden

lokale weg. Op deze erfontsluitingswegen wordt auto-

het dijkenlandschap. De dijk als belevingslijn door het

van Wilp (N790) en ten noorden van Hattem voert een

verkeer, landbouwverkeer, fietsverkeer en voetgangers

landschap dient behouden en versterkt te worden.

hoofdweg voor meerdere kilometers over de dijk. De

gemengd. Uitgangspunt voor deze dijken is het weg-

auto is en blijft hier dominant. De dijk als ‘scenic route’

profiel zo in te richten dat de auto zich ‘te gast‘ voelt en

voor de automobilist dient hier behouden en versterkt

alle weggebruikers veilig en optimaal kunnen genieten

te worden:

van het rivierenlandschap.

• Autoweg op prominente plek in het dijkprofiel met

• Zoveel mogelijk menging met lokaal autoverkeer

optimaal zicht over het IJssellandschap;
• Creëren van een veilige en aantrekkelijke plek voor
de fietser binnen het dijkprofiel of juist als vrijliggende route door de uiterwaarden;
• Enscenering van de route: behouden en ontwikkelen
landschapselementen langs de route;
• Zichtlijnen en panorama’s naar de rivier toe openhouden.
84 - Gelders DijkDNA

(shared-space). Geen aparte fietspaden naast de
rijbaan in verband met behoud smalle dijkkruin;
• Ingetogen kruininrichting: terughoudende benadering ten aanzien van o.a. verlichting, bebording,
belijning en afwijkende kleuren asfalt.

wel zo

zicht

max.
4-5 m

Voorbeeldprofiel: fiets-/wandelpad op de kruin. Kruin zo smal mogelijk
(4-5m). Zicht en eventueel rustpunten.

		

PRINCIPE: De verstilde dijk

Notie: Herkenbare doorgaande fietsroute?
Op diverse plaatsen in het Nederlandse rivierengebied

Soms ligt op de dijken alleen maar een fietspad of een

bestaan ideeën voor het ontwikkelen van doorgaande

wandelpad. De recreant kan hier in alle rust en stilte

fietsroutes met een uniforme beeldtaal (wegprofiel,

genieten van het rivierenlandschap.

meubilair, bebording) over de dijk. Zo worden er mo-

Een klein deel van de dijken is momenteel echter niet

menteel plannen ontwikkeld voor de noordelijke Waal-

toegankelijk. Op de kruin van deze dijken ligt meestal

dijk tussen Gorinchem en Nijmegen.

wel een beheerpad, waardoor de infrastructuur voor

Een fietsroute over de dijken met een herkenbare

een struinpad al aanwezig is. Deze dijken zouden open-

ingetogen beeldtaal is wellicht ook denkbaar voor de

gesteld kunnen worden voor wandelaars. Daar waar er

IJssel Uitgangspunt zou dan een inrichting en vormge-

zich verstoringsgevoelige buitendijkse natuurwaarden

ving moeten zijn die aansluit bij de kenmerken van de

bevinden (bijv. broed- en weidevogelgebieden) zou

verschillende dijktypen langs de IJssel (zie hoofdstuk 3)

overwogen kunnen worden om de dijk slechts in het

zodat de fietsroute bijdraagt aan het versterken van de

geschikte seizoen open te stellen.

diversiteit van het dijkenlandschap in plaats van deze

• Smalle kruin;

verder te niveleren.

• Onverhard of halfverhard (beheers)pad;
• (Gedeeltelijk) opengesteld voor wandelaars.
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Refentie: Ringdijkpark Haarlemmermeer

Refentie: Spiegelwaal Nijmegen. Kering als stedelijke openbare ruimte

Stedelijk uitloopgebied
• nieuwe routes
• nieuwe recreatieve functies

Rivierenpark
• nieuwe routes
• recreatieve functies

Parkzone langs
de dijk

Nieuw Waterfront; nieuwe bebouwing op en langs de dijk

4.3.3 Ambitie:

		

PRINCIPE: Rode dijk

		

PRINCIPE: Parkdijk

Ontwikkelen van nieuwe stads- en dorpsdijken
Bij na-oorlogse stadsuitbreidingen en bedrijventerrei-

De dijk als nieuw onderdeel van de stad/dorp:

Ontwikkelen van een (landschaps)parkzone langs de

nen is de relatie tussen stad-dijk-rivier minder goed

• Nieuw waterfront: nieuwe stedenbouwkundige

dijk:

ontwikkeld dan bij de historische stad- en dorpskernen.

ontwikkelingen op en langs de dijk versterken relatie

De dijkverbetering biedt de mogelijkheid om deze

stad-rivier;

relatie te versterken door het ontwikkelen van nieuwe
stads- en dorpsdijken.

• Dijk/uiterwaarden als onderdeel van de (stedelijke)
openbare ruimte / het (stedelijk) uitloopgebied;

• Ruimte tussen dijk en op afstand gelegen woonwijken / bedrijventerreinen ontwikkelen als landschapspark;
• Ruimte voor stedelijke functies als onderdeel uit-

nieuwe routes vanaf dijk naar rivier en toevoegen

loopgebied: nieuwe routes vanaf dijk naar rivier en

van recreatieve functies in het buitendijks gebied

dorp/wijk, toevoegen recreatieve functies in het bui-

waardoor er een rivierpark ontstaat.

tendijks gebied waardoor er een rivierpark ontstaat;
• Inpassen van ‘achterkantsituaties’.
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Refentie: uitzicht- en rustpunt langs de Oude IJssel bij Laag-Keppel

Refentie: toegankelijke loswal als onderdeel IJsselkade, Doesburg

Parels langs de dijk

Herkenbare doorgaande dijk
• Dijk als doorgaande groene kade
• doorgaande recreatieve route
Transformatie industriëel
erfgoed

Verbindingen haaks
op de dijk

Watergerelateerde bedrijvigheid
• loswal toegankelijk
• gezicht naar het water

PRINCIPE: Industriedijk

Bewuste omgang met missing-links

4.3.4 Ambitie:

PRINCIPE Versterken recreatief netwerk

Versterken recreatief netwerk
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit door:

Ontwikkelen van een fijnmazig en attractief recreatief

• Herkenbare doorgaande dijk, zoveel mogelijk inge-

netwerk in een brede zone rondom de dijk.

richt als een doorgaande groene dijk/kade;
• Ontwikkelen doorgaande recreatieve route langs het
water, waar dit niet mogelijk is een goed alternatief
bieden;
• Aantrekken van watergerelateerde bedrijvigheid,

• Ontwikkelen van beleefplekken langs de dijk: cultuurhistorische plekken, uitzichtpunten, horeca, etc.
• Ontwikkelen van routes haaks op de dijk en verknopen van routes waardoor er ommetjes ontstaan;
• Bewuste omgang met missing-links door nieuwe
verbindingen op te nemen in het routenetwerk (evt.
als alternatieve route op korte afstand van de dijk),

bedrijven met gezicht naar het water en eventuele

óf bewust de luwte/stilte laten zoals die is, óf bele-

loswal bij voorkeur openbaar toegankelijk;

vingspunt creëren i.p.v. doorgaande route.

• Transformatie industriëel erfgoed naar woon-werkplekken.
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IJssel ter hoogte van Voorsterklei, Voorst. Foto: Yourcaptain Luchtfotografie
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	5. Uitwerking
			deelgebieden
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H5 Uitwerking deelgebieden
Oude IJsseldijken

Uiterwaard

Dijken van de IJsseldelta

Zand

Luw

Sallandse IJssel dijken

Oeverwal

Dijken langs de Beneden IJssel Dijken langs de Boven IJssel

Kommen

Dynamisch

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 4 benoemde
ontwerpprincipes gekoppeld aan specifieke plekken
binnen het dijkenlandschap van de Gelderse IJssel. Het
totale plangebied wordt daarvoor onderverdeeld in
deelgebieden.
Indeling deelgebieden
Het dijkenlandschap van de Gelderse IJssel is een

1. 2. 3.

4.

5. 6. ...

gevarieerd landschap. Kommen, uiterwaarden, besloten
oeverwallen en zandlandschappen, landelijke en meer
stedelijke gebieden wisselen elkaar af over korte afstand. Het dijkenlandschap van de Gelderse IJssel kan
worden onderverdeeld in 28 zich van elkaar onderschei-

Allereerst is in de laag Natuurlandschap het onder-

• (Voormalige) uiterwaardenlandschap;

dende deelgebieden. Een deelgebied is een ruimtelijke

scheid in de families van dijken bepalend:

• Kommenlandschap;

eenheid, die gekenmerkt wordt door een specifieke mix

• Dijken van de IJsseldelta;

• Zandlandschap.

van kernkwaliteiten.

• Dijken van de Sallandse IJssel;
• Dijken langs de Midden IJssel;

De laag Stedelijke Netwerk maakt het onderscheid

In hoofdstuk 2 is uitgelegd dat de variatie van het

• Dijken langs de Boven IJssel;

tussen:

Dijkenlandschap het resultaat is van het samenspel van

• Dijken langs de Oude IJssel.

• Dynamische gebieden;
• Luwe gebieden.

de drie lagen: Natuurlijklandschap, Cultuurlandschap
en Stedelijk Netwerk. De indeling van de deelgebieden

Bij de laag Cultuurlandschap gaat het om de vierdeling

ontstaat door deze drie landschappelijke lagen over

in agrarische cultuurlandschappen:

elkaar heen te leggen (zie schema ).

• Oeverwallandschap;
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Zwolle

Hattem

Indeling deelgebieden:
Dijken van de IJsseldelta:

2x

Hiernaast is een overzicht gegeven van de ligging van

Dijken langs de Sallandse IJssel: 5x

de deelgebieden langs de IJssel. De 27 deelgebieden

Dijken langs de Midden IJssel:

10x

vormen samen het kleinschalige gevarieerde dijken-

Dijken langs de Boven IJssel:

6x

landschap van de Gelderse IJssel en Oude IJssel. Het

Dijken langs de Oude IJssel:

4x

ruimtelijke onderscheid tussen de deelgebieden dient
behouden en zo nodig versterkt te worden, zodat
ook in de toekomst de afwisseling van het landschap
is gewaarborgd. Het ensemble vormt dus de meest

Salland

logische eenheid waarbinnen ontwikkelingen langs de
IJsseldijken vormgegeven dienen te worden. Bij nieuwe
ontwikkelingen is het van belang de samenhang binnen

Veluwe

het deelgebied te versterken en de relatie (onderscheid/samenhang) met omliggende deelgebieden te
definiëren.
Deventer

Principes per deelgebied
In dit hoofdstuk worden de ontwerpprincipes gekoppeld aan de deelgebieden.
De deelgebieden zijn daartoe weergegeven op een
Apeldoorn

kaart. Daarbij zijn ook de belangrijkste elementen en
structuren aangegeven, die de kernkwaliteiten van
deze gebieden bepalen (zie legenda op elke pagina). De
kaarten vormen daarmee een tijdloze registratie van de
kernkwaliteiten per deelgebied.

Zutphen

Voor elk deelgebied ensemble is vervolgens een
paspoort opgesteld. Elk paspoort bevat een beknopte
weergaven van de essentie van de huidige ruimtelijke
karakteristiek en de essentie van de ruimtelijke opgave.

Veluwe

Daaronder zijn de iconen van de ontwerpprincipes
weergeven zoals die voor het betreffende deelgebied
van toepassing worden geacht.

Dieren

Doesburg
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Arnhem
Doetinchem

Opmerking t.a.v. deelgebieden en principes
De deelgebieden en ontwerpprincipes zijn het resultaat
van een analyse op een hoog schaalniveau (riviertak
IJssel). Een optimale inpassing van toekomstige ontwikkelingen vraagt altijd nog om een verfijning tot op het
niveau van de “plek”. Uit die noodzakelijke aanvullende
analyse van landschappelijke, ruimtelijke, historische
en natuurlijke aspecten kan blijken dat de ontwerpopgave en/of de deelgebiedsgrenzen aangepast/bijgesteld/verdiept of verschoven moet worden.
De indeling van de deelgebieden valt grotendeels samen met de indeling in het document ’Kijk op de dijk’.
Om het ruimtelijk perspectief hanteerbaar te houden is
er af en toe voor gekozen om deelgebieden samen te
voegen.
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LEGENDA
Natuurlijke laag
Families van dijken

Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

IJsselmuiden

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Kampen

Reliëfrijke ondergrond
Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Erfgoed wonen en werken

A28

Zwolle

Verdronken dorp

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Militair erfgoed
Locatie Romeins castellum

Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding

A28

Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve

Hattem

Historisch dorpscentrum dijk

A50

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Afwisseling dynamiek-luwte
Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Stedelijk gebied
Historisch stadsfront
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Veluwe

Dijken IJsseldelta
NR.

01 Gelderse dijk ten noorden van A28

NR.

02 Gelderse dijk ten zuiden van A28

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Smalle steile dijk op de overgang naar de IJsseldelta
Smalle oeverwal met daarachter weids veenontginningenlandschap.
Luwe landelijke dijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Brede verkeersdijk met steile taluds
Besloten oeverwallandschap doorsneden door grootschalige infrastructuur (spoor, snelweg, Zuiderzeestraatweg)
Intensieve verkeersfunctie, dynamische zone binnendijks

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud kenmerken IJsseldeltadijk
Behoud weidsheid, versterken buitendijkse natuurwaarden als onderdeel IJssel/Vechtdelta
Behoud luw karakter

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Versterken kenmerken IJsseldeltadijk
Tegengaan verdere fragmentatie en verrommeling oeverwal, versterken buitendijkse natuurwaarden
Versterken uitloopgebied

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Kleinschalig reliëf

Dijk in kommenlandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap
(Voormalige) uiterwaardlandschap

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk

Familie van dijken
ijDD

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

ko-l

z-l

Kleinschalig reliëf

Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk

Versterken recreatief netwerk

o-l

Behoud en versterken morfologie

Industriedijk

Versterken recreatief netwerk

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Dijk in oeverwallandschap

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

o-l

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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Zwolle

LEGENDA
Natuurlijke laag
Families van dijken

Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Hattem

A50
Reliëfrijke ondergrond

sK
ana

al

Relicten historische
waterlopen

orn

Rivierduinen

Variatie aan dijklandschappen

Ape

ldo

Cultuurlijke laag
Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Erfgoed wonen en werken

Wapenveld
Veluwe

Verdronken dorp

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Militair erfgoed
Locatie Romeins castellum

Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding

Heerde

Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Wijhe
Veessen
aa
Ka
n
rns

Afwisseling dynamiek-luwte

oo

Hoofdweg op/aan de dijk

Dynamisch stedelijk gebied

eld

Dijk als verbinding

l

Stedelijke laag

Ap

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Stedelijk gebied
Historisch stadsfront
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Epe
A50
Olst

Dijken Sallandse IJssel deel 1
NR.

03 Stadsdijk Hattem

NR.

04 Apeldoorns Kanaal

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Brede rechtgetrokken verkeersdijk noordelijk van centrum, authentieke dijk rondom Wiesenberger Kolk
Raakpunt Veluwe met IJssel, dijk langs centrum & woonwijken van Hanzestad Hattem
Dijk met intensieve verkeersfunctie noordelijk van centrum, langzaamverkeersroute ten zuiden van centrum

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Lage kade gekoppeld aan kanaal
Op gradiënt flank Veluwe-IJssel
Dijk als recreatieve route

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud en herstel oorspronkelijk dijktracé, behoud en versterken profielkenmerken Sallandse IJsseldijk
Invulling landschappelijke en ecologische gradiënt Veluwe - IJssel
Versterken uitloopgebied, verbinden stad met de rivier

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud kade-kenmerken
Versterken ecologische en landschappelijke gradiënt stuwwal-IJssel, versterken kleinschaligheid Veluweflank
Versterken routenetwerk

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken cultuurlandschap
o-l

Versterken natuurnetwerk

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Oeverwallandschap

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

o-l

ko-l

z-l

Natuurlijke watervormen

Parkdijk

Kleinschalig reliëf

Dijk in zandlandschap

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Rode dijk
Parkdijk

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

Dijk in kommenlandschap

!

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken natuurnetwerk

Versterken recreatief netwerk

Dijk in oeverwallandschap

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

Rode dijk

Industriedijk

Kommenlandschap

ijDD

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

Oeverwallandschap

Industriedijk

Kommenlandschap

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

05 Noordelijke Veluwsche Bandijk

NR.

06 Dijken hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk vormt herkenbaar onderdeel van de Veluwsche Bandijk: relatief smalle kruin, steile taluds, slingerend tracé
Typisch kleinschalig oeverwallandschap, Veessen als dijklint aan weerszijden van dijk, relicten IJssellinie, IJsselhoeven
Uitgesproken luw gebied met verstilde dorpjes/buurtschappen en beperkte verkeersintensiteit op de dijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Recente dijken aan weerszijden van hoogwatergeul: eenduidig profiel, tracé op gebouwd uit rechtstanden
Open kommenlandschap met parallelle weteringen
Uitgesproken luw agrarisch gebied

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk als herkenbaar onderdeel van de Veluwsche bandijk
Behoud en versterken kenmerken oeverwallandschap
Behoud van het luwe karakter

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud profiel en tracé kenmerken; herkenbaar als waterbeheer van de 21e eeuw
Behoud open karakter kommenlandschap
Behoud luwte

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie
Natuurlijke watervormen
Kleinschalig reliëf

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in zandlandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap
(Voormalige) uiterwaardlandschap

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

ijDD

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

IJsseldeltadijken
Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Natuurlijke watervormen

Parkdijk

Kleinschalig reliëf

Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

o-l

ko-l

z-l

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Rode dijk

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

Dijk in kommenlandschap

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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LEGENDA
Natuurlijke laag
Natuurlijk karakter
Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Epe

Olst

A50

Kana
al

Dijken van de IJsseldelta

oorns

Families van dijken

Reliëfrijke ondergrond

Apeld

Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

polder Nijbroek

Vaassen
Erfgoed wonen en werken

Verdronken dorp

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Militair erfgoed
Locatie Romeins castellum

Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding

Deventer
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)

Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

De Hoven

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Afwisseling dynamiek-luwte
Dynamisch stedelijk gebied

Twello

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Stedelijk gebied

A50

Historisch stadsfront

Apeld

oorns

Ontoegankelijke dijk

Kana
al

Fietspad / voetpad op de dijk
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Apeldoorn

Dijken Sallandse IJssel deel 2
NR.

05 Noordelijke Veluwsche Bandijk

NR.

07 Stadsland / de Worp

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk vormt herkenbaar onderdeel van de Veluwsche bandijk: relatief smalle kruin, steile taluds, slingerend tracé
Kleinschalig oeverwallandschap, Veessen als dijklint aan weerszijden van dijk, relicten IJssellinie, IJsselhoeven
Uitgesproken luw gebied met verstilde dorpjes/buurtschappen en beperkte verkeersintensiteit op de dijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Na-oorlogse dijk (gedeeltelijk met steunberm) door voormalige uiterwaard/stroomvlakte. Aanwezigheid oude dijk
Stadspark de Worp, tuindersdorp Hoven/Steenenkamer. Het Stadsland als voormalig buitendijks akker van de stad Deventer
Fietspad en struinpad op de kruin, weg op steunberm. Intensief recreatief gebruik uiterwaarden

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk als herkenbaar onderdeel van de Veluwsche bandijk
Behoud en versterken kenmerken oeverwallandschap
Behoud van het luwe karakter

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Maak de dijk een logisch onderdeel van de Veluwsche Bandijk
Versterken herkenbaarheid oude IJsselloop, behoud tuinders-karakter (De Hoven, openheid Stadsland)
Versterken stedelijk uitloopgebied, doorgaand pad over oude dijk, klompenpaden door de velden

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Kleinschalig reliëf

Dijk in kommenlandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap
(Voormalige) uiterwaardlandschap

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

ijDD

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

IJsseldeltadijken
Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Natuurlijke watervormen

Parkdijk

Kleinschalig reliëf

Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

o-l

ko-l

z-l

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Rode dijk

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

Dijk in oeverwallandschap

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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LEGENDA

Deventer

Natuurlijke laag
Families van dijken

Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Twello

Reliëfrijke ondergrond

Wilp

Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Erfgoed wonen en werken

A1

A50

Cultuurlijke laag

Gorssel

Verdronken dorp

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Voorst

Militair erfgoed

Twentekanaal

Locatie Romeins castellum
Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Zutphen

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

De Hoven
Afwisseling dynamiek-luwte
Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Stedelijk gebied
Historisch stadsfront

100 - Gelders DijkDNA

Ap

eld

oo

rn

sK
an

aa

l

Dijken MiddenIJssel deel 1
NR.

08 Wilpsedijk

NR.

09 Bomendijk De Poll

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kronkelende brede verkeersdijk op historisch tracé. Ter hoogte van Wilp smalle groene kruin met steile taluds
Hoge cultuurhistorische waarden op en langs de dijk: wielen, kerk Wilp, diverse landgoederen, terpen
Ten noorden van A1 intensieve verkeersfunctie. Bij Wilp uitgesproken landelijk en luw.

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kronkelende dijk op historisch tracé. Dijktalud en kruin beplant met bomen als onderdeel van het landgoed
Hoge cultuurhistorische waarden op en langs de dijk: Langoed en landhuis De Poll, wielen, terpen Wilpsche Klei
Wandelpad over de dijk, buitendijks agrarisch, binnendijks vnl bos

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Versterken dijk als herkenbaar onderdeel Veluwsche Bandijk
Behoud cultuurhistorische waarden langs en op de dijk
Inpassen verkeersfunctie & versterken betekenis als uitloopgebied in noordelijke deel

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behouden bomendijk als herkenbaar onderdeel Landgoed De Poll
Behoud cultuurhistorische waarden langs en op de dijk
Verknopen wandelnetwerk met het buitendijksgebied en de IJssel

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

o-l

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

Oeverwallandschap

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

ko-l

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken recreatief netwerk

o-l

ko-l

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Rode dijk
Parkdijk

Versterken cultuurlandschap

Versterken riviergebonden natuur

Versterken recreatief netwerk

!

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

Dijk in oeverwallandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken natuurnetwerk

Zandlandschap

o-l

Natuurlijke watervormen

Industriedijk

Kommenlandschap

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

Behoud en versterken morfologie

Parkdijk

Versterken cultuurlandschap

Versterken natuurnetwerk

ijDD

Rode dijk

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Familie van dijken

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

!

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

Dijk in oeverwallandschap

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Oeverwallandschap

Industriedijk

Kommenlandschap

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

10 Dijk Voorsterklei

NR.

11

Gorsselse zanddijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Recente dijk als lage kade door de overstromingsvlakte die zoveel mogelijk de hoge ruggen volgt
Agrarisch landschap aan weerszijden van de dijk met kronkelwaarden en terpen (pollen)
Uitgesproken luw gebied, fietspad op de dijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kering als gefragmenteerde lage kade die natuurlijke hoogtes (rivierduinen) met elkaar verbindt
Agrarisch zandlandschap: escomplexen, verspreide boerderijen, bosschages en boomgroepen
Luw landschap, dijk grotendeels onttoegankelijk

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud van vorm en tracé kenmerken: dijk als lage kader over de hogere delen
Behoud karakter stroomvlakte: kronkelwaarden, terpen en openheid
Luw karakter behouden

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud karakter van een lage gefragmenteerde kade met slingerend verloop dat percelering volgt
Behoud microreliëf van rivierduinen en kronkelwaarden, Behoud en versterken kleinschalig karakter zandlandschap
Versterken informeel routenetwerk

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie
Natuurlijke watervormen
Kleinschalig reliëf

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in zandlandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap
(Voormalige) uiterwaardlandschap

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

ijDD

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

IJsseldeltadijken
Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Natuurlijke watervormen

Parkdijk

Kleinschalig reliëf

Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

o-l

ko-l

z-l

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Rode dijk

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

Dijk in kommenlandschap

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

Ruimtelijk Perspectief Dijken Gelderse IJssel & Splitsingspuntengebied Rijn-Waal-IJssel - 101

LEGENDA
A1

Natuurlijke laag
Families van dijken

Gorssel
Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Reliëfrijke ondergrond
Relicten historische
waterlopen

Voorst
Twentekanaal

Rivierduinen

A50

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Erfgoed wonen en werken

De Hoven

Verdronken dorp

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Zutphen

Militair erfgoed

Ap
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Locatie Romeins castellum
Molens

rn

sK
an

aa

l

(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Brummen
Afwisseling dynamiek-luwte
Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Stedelijk gebied

Veluwe

Leuvenheim

Historisch stadsfront

Baak
Bronkhorst

Steenderen

102 - Gelders DijkDNA
Dieren

Dijken MiddenIJssel deel 2
NR.

12

Dijk de Hoven

NR.

13 Dijken Twentekanaal

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Relatief jonge dijk door voormalige stroomvlakte, a-typisch profiel met tuimelkade / brede verkeersdijk
Tuindersdorp De Hoven op voormalig rivierduin, binnendijkse oude IJsselmeander
Intensief verkeer op dijk (N345), Ticheleeksewaard wordt ontwikkeld tot rivierpark

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Strakke kanaaldijk met eenduidige profiel, tracé voert autonoom door het landschap
Dijk als achterkant van de stad/bedrijventerrein
Fietspad/wandelpad op de dijk

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Herstel profielkenmerken i.c.m. met afwaardering N345
Versterken kenmerken voormalige overstromingsvlakte, ecologisch verbinden Empermeander met de IJssel
Verbinden dorp De Hoven met de IJssel i.c.m. afwaardering N345

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud kenmerken kanaaldijk
Versterken landschappelijke structuren haaks op kanaal
Zutphen en Eefde verbinden met kanaal

Familie van dijken

Aansluiting op landschap

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken cultuurlandschap
o-l

Versterken natuurnetwerk

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Oeverwallandschap

BijD

OijD

KD

Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Kleinschalig reliëf

Versterken recreatief netwerk

o-l

ko-l

z-l

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Parkdijk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

MijD

Sallandse IJsseldijk

Natuurlijke watervormen

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

SijD

IJsseldeltadijken

Rode dijk

Industriedijk

Kommenlandschap

ijDD

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

Dijk in oeverwallandschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

14 Stadsdijk Zutphen

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Recente steile smalle dijk met recht beloop. thv binnenstad is sprake van een stenenkade direct aan de rivier
Kering onderdeel historisch waterfront, bedrijventerreinen & woonwijken keren zich af van de dijk
Fietspad op de dijk. Intensief gebruik van kade t.h.v. binnenstad

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kade vormt logisch onderdeel (historisch) waterfront Zutphen
Woonwijken en bedrijventerrein verbinden met de dijk
Versterken uitloopgebied, verbinden stad met de rivier

Familie van dijken

MijD

BijD

OijD

KD

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

o-l

ko-l

z-l

Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk

Dijk in oeverwallandschap

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Kleinschalig reliëf

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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LEGENDA
Natuurlijke laag
Families van dijken
Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Zutphen

De Hoven

Natuurlijk karakter

Ap
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Reliëfrijke ondergrond
Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

Eerbeek

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Erfgoed wonen en werken

Brummen

Veluwe

Leuvenheim

Verdronken dorp

Steenderen

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Baak
Bronkhorst

Militair erfgoed
Locatie Romeins castellum

Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument

Dieren
Schans, redoute

Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Afwisseling dynamiek-luwte
Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Stedelijk gebied

Doesburg

Historisch stadsfront
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Rheden

Laag-Keppel

Dijken MiddenIJssel deel 3
NR.

15

Westdijk Midden IJssel

NR.

16 Oostdijk Midden IJssel

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Recente dijk als lage dijk langs de flanken van het rivierdal
Dijk op de gradiënt van Veluwe naar IJssel,
N348 deels gekoppeld aan de dijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk als lage smalle dijk door de overstromingsvlakte. Uitgezondering noordelijke deel: brede verkeersdijk (N314)
Open agrarisch landschap aan weerszijden van de dijk, oude IJsselmeanders en beekmondingen,
Grotendeels luwe dijk, uitgezonderd noordelijke deel met N314 op de kruin

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud dijk als lage kade
Versterken landschapsstructuren haaks op de dijk, invulling van de gradiënt
Ontwikkelen doorgaand fietspad op de kruin van de dijk

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behoud karakter van een lage kade, kansen voor een overstroombare dijk
Versterken karakteristieken voormalige overstromingsvlakte
Behoud luwte, aanvullen ontbrekende schakels routenetwerk

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken cultuurlandschap
o-l

Versterken natuurnetwerk

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Oeverwallandschap

17

Versterken recreatief netwerk

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Verzachten van het harde stenige waterfront, meer klein-stedelijk
Impuls Oude IJssel Monding: oude rivierloop, ecologische schakel, vestingwerken, herstruc. bedrijventerreinen
Versterken relatie tussen stad en de rivier.

Familie van dijken

KD

ko-l

z-l

Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Versterken natuurnetwerk

Dijk in oeverwallandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

o-l

ko-l

z-l

Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk

Dijk in oeverwallandschap

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Kleinschalig reliëf

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

BijD

Kanaaldijk

o-l

Stadsdijk Doesburg
Harde kade met een grootstedelijke of industriele uitstraling, dijk langs Oude IJssel als smalle groene dijk
Modern waterfront, watergebonden bedrijvigheid en woonwijken achter de kering, monding van de Oude IJssel,
Intensief stedelijk gebruik op de kade, fietspad op de dijk

MijD

KD

Oude IJsseldijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

(Voormalige) uiterwaardlandschap

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

SijD

OijD

Bovenijsseldijken

Kleinschalig reliëf

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

ijDD

BijD

Middenijsseldijken

Parkdijk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

MijD

Sallandse IJsseldijk

Natuurlijke watervormen

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

SijD

IJsseldeltadijken

Rode dijk

Industriedijk

Kommenlandschap

ijDD

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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Steenderen

LEGENDA
Natuurlijke laag
Families van dijken

Dieren
Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Veluwe

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

Reliëfrijke ondergrond
Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

Doesburg

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Rheden
Laag-Keppel

Giesbeek

Erfgoed wonen en werken

Verdronken dorp

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Militair erfgoed
Locatie Romeins castellum

Doetinchem

Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek
Liniewerk
Veerpont verbinding
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Afwisseling dynamiek-luwte
Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Duiven

Stedelijk gebied
Historisch stadsfront
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Montferland

Dijken Oude IJssel
NR.

18 Noordelijke Oude IJsseldijk

NR.

19 Stadsdijken Doetinchem

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kering grotendeels als natuurlijke hoge gronden, uitzondering vormt de zichtbare kering rondom kasteel Keppel
Rivierduin met bossen, essen en kampen. Kasteel Keppel strategisch gelegen op eiland in de rivier
Verborgen kering deels gekoppeld aan N317, struinpad op kering bij Kasteel Keppel

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Grotendeels onzichtbare kering binnen het stedelijk gebied van Doetinchem
Woonwijken, bedrijventerreinen en sportvelden
Locatie verborgen kering gekoppeld aan infrastructuur

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kering ontzichtbaar of als lage kade (rondom Kasteel Keppel)
Versterken herkenbaarheid uiterwaardenlandschap Oude IJssel
Ontwikkelen routes langs en haaks op de Oude IJssel

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Verborgen kering of vormgeven als lage kade
Oude IJssel door-ontwikkelen als doorgaande groenblauwe dragende structuur door de stad.
Ontwikkelen doorgaande routes langs water

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken cultuurlandschap
o-l

Versterken natuurnetwerk

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Oeverwallandschap

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

o-l

ko-l

z-l

Natuurlijke watervormen

Parkdijk

Kleinschalig reliëf

Dijk in zandlandschap

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Rode dijk
Parkdijk

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

Dijk in kommenlandschap

!

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken natuurnetwerk

Versterken recreatief netwerk

Dijk in oeverwallandschap

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

Rode dijk

Industriedijk

Kommenlandschap

ijDD

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

Oeverwallandschap

Industriedijk

Kommenlandschap

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

20 Zuidelijke Oude IJsseldijk

NR.

21

Dijk Beinum

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Lage kering met asymetrisch profiel direct langs de gekanaliseerde Oude IJssel
Kering door de voormalige uiterwaard van de Oude IJssel
Luw, dijk deels als struinpad/fietspad

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kering als lage dijk
Dijk langs voormalige monding Oude IJssel, woonwijk/dorp Beinum achter de dijk
Fietspad op de dijk

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kering vormgeven als lage kade. Eventueel uitvoeren als overstroombare dijk
Versterken herkenbaarheid uiterwaardenlandschap Oude IJssel
Ontwikkelen routes langs en haaks op de Oude IJssel

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Kering vormgeven met het karakter van een lage kade
Kwaliteitsimpuls Oude IJsselmonding (zie Stadsdijken Doesburg)
Woonwijk Beinum recreatief/stedenbouwkundig verbinden met de dijk

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie
Natuurlijke watervormen
Kleinschalig reliëf

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in zandlandschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap
(Voormalige) uiterwaardlandschap

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

ijDD

SijD

MijD

BijD

OijD

KD

IJsseldeltadijken
Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Natuurlijke watervormen

Parkdijk

Kleinschalig reliëf

Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

o-l

ko-l

z-l

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Rode dijk

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

Dijk in kommenlandschap

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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LEGENDA
Veluwe

Natuurlijke laag
Families van dijken

Dieren
Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

A50
Ellecom

Reliëfrijke ondergrond
Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

A348
Doesburg

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Rheden
Beinum

Giesbeek
Arnhem

Erfgoed wonen en werken

Verdronken dorp

A12

Bingerden

A348

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Militair erfgoed
Locatie Romeins castellum

Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek

A12
Liniewerk

Veerpont verbinding
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Westervoort

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Duiven

Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Didam

Afwisseling dynamiek-luwte

Stedelijk gebied

Huissen
Zevenaar

Historisch stadsfront

A12
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Dijken BovenIJssel deel 1
NR.

22 De Steeg / Ellecom

NR.

23 A348

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Rand Veluwemassief vormt natuurlijke kering
Buitenplaatsen op flank stuwwal, agrarisch karakter Havikerwaard
Relatie Veluwe-IJssel doorsneden door N348

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk als onderdeel grondlichaam A348
Dijk door uiterwaardenlandschap/oorsponkelijk rivierbed, afgesneden IJsselmeanders.
A348 op de dijk met fraaie zichten op IJssel, scenic auto-route

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Geen nieuwe hoge keringen, benutten van de natuurlijke hoogten
Versterken ecologische en landschappelijke gradiënt, versterken relatie buitenplaatsen met rivier
Barrière N348 slechten

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk geintegreerd in grondlichaam A348
Versterken (voormalige) IJsseluiterwaarden, versterken gradiënt Veluwe IJssel, verst. relatie buitenplaatsen met rivier
Barrière N348 slechten, relatie dorp-rivier versterken

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken cultuurlandschap
o-l

Versterken natuurnetwerk

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Oeverwallandschap

BijD

OijD

KD

Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Kleinschalig reliëf

Versterken recreatief netwerk

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap
o-l

ko-l

z-l

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Parkdijk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

MijD

Sallandse IJsseldijk

Natuurlijke watervormen

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

SijD

IJsseldeltadijken

Rode dijk

Industriedijk

Kommenlandschap

ijDD

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

24 Dijk Bingerden

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Recente rechtgetrokken brede verkeersdijk (N338)
Dijk op korte afstand van de IJssel, langs landgoed Bingerden
N338 op dijk, fraai zicht op IJssel (scenic route)

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk vormgeven als herkenbaar onderdeel Liemersche Bandijk
Versterken relatie landgoed Bingerden met rivier
N338 slechten als barrière tussen IJssel en achterland

Familie van dijken

MijD

BijD

OijD

KD

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

o-l

ko-l

z-l

Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk

Dijk in oeverwallandschap

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Kleinschalig reliëf

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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LEGENDA
Veluwe

Natuurlijke laag
Families van dijken

Dieren
Natuurlijk karakter

Dijken van de IJsseldelta

Ecologische verbindingszone

Dijken van de Sallandse IJssel

Stroomdalflora

Dijken van de Middenijssel

Laagdynamische kwelnatuur

Dijken van de Bovenijssel

Dynamische riviernaturr

Dijken van de Oude IJssel

Kievitsbloemhooilanden

Kanaaldijken

Eeuwenoude bossen

Gestippeld: dijk (deels)
afwezig, hoge grond

A50
Ellecom

Reliëfrijke ondergrond
Relicten historische
waterlopen
Rivierduinen

A348
Doesburg

Cultuurlijke laag
Variatie aan dijklandschappen

Watererfgoed

Zandlandschap

Dijken en kades

Oeverwallandschap

Terpen

Kommenlandschap

Kolken

(Voormalige) uiterwaarden
landschap

Oudhoevig land

Water

Historische Bandijk

Bos

(Historisch) waterstaatswerk

Rheden
Beinum

Giesbeek
A12

Erfgoed wonen en werken

Verdronken dorp

Bingerden

A348

NSW-contour landgoed
Landgoederen

Militair erfgoed

Arnhem

Locatie Romeins castellum
Molens
(Voormalig) kasteel
Industrie monument
Schans, redoute
Steenfabriek

A12
Liniewerk

Veerpont verbinding
Linieobjecten (IJssellinie, WOII)
Historische IJsselhoeve
Historisch dorpscentrum dijk

Westervoort

Stedelijke laag
Dijk als verbinding
Hoofdweg op/aan de dijk

Duiven

Dynamisch stedelijk gebied

Lokale weg op de dijk

Historische fronten
Fietspad / voetpad op de dijk
Ontoegankelijke dijk

Didam

Afwisseling dynamiek-luwte

Stedelijk gebied

Huissen
Zevenaar

Historisch stadsfront

A12

110 - Gelders DijkDNA

Dijken BovenIJssel deel 2
NR.

25 Stadsdijk Arnhem - Velp

NR.

26 IJsseldijk Westervoort

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Relatief brede kruin, steil talud, grotendeels volgens het historische tracé van de Schaapdijk
Deels verstopte dijk tussen de infrastructuur, dijk langs bedrijventerrein, kale uiterwaard
Fietspad op de dijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Relatief brede kruin, steil talud, oorspronkelijk kronkelig tracé als onderdeel Liemersche Bandijk
Sterk vergraven uiterwaarden landschap, Kleinschalig oeverwallandschap aan binnendijkse zijde
Dijk onderdeel van een stadsrandzone: bedrijvigheid, sportvelden, laisser-fair karakter, zuidelijk deel langs woonwijk

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Eventueel versmallen van de kruin, versterken herkenbaarheid tracé ten zuiden van IJsseloord
Versterken natuur en landschap in uiterwaarden. Inpassen bedrijventerrein
Dijk als verbindende recreatieve structuur binnen het rivierklimaatpark IJsselpoort

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Dijk vormgeven als herkenbaar onderdeel Liemersche Bandijk
Versterken natuur en landschap in uiterwaarden. Behoud kleinschalig oeverwallandschap
Versterken uiterwaarden/oeverwal als onderdeel uitloopgebied Arnhem Westervoort

Familie van dijken

KD

Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

z-l

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed

Natuurlijke watervormen

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken

Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Kleinschalig reliëf

Versterken cultuurlandschap
o-l

Versterken natuurnetwerk

ko-l

Versterken riviergebonden natuur

z-l

Ecologische schakel rivier-achterland

Oeverwallandschap

BijD

OijD

KD

Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

Kleinschalig reliëf

Versterken recreatief netwerk

Versterken natuurnetwerk
Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap
o-l

ko-l

z-l

Dijk in oeverwallandschap
Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap
Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Behoud en versterken morfologie

Parkdijk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

NR.

MijD

Sallandse IJsseldijk

Natuurlijke watervormen

Versterken recreatief netwerk

Zandlandschap

SijD

IJsseldeltadijken

Rode dijk

Industriedijk

Kommenlandschap

ijDD

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

OijD

Bovenijsseldijken

ko-l

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen

CULTUURLIJKE LAAG

BijD

Middenijsseldijken

!

NATUURLIJKE LAAG

MijD

Sallandse IJsseldijk

o-l

STEDELIJKE LAAG

SijD

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

Dijk in oeverwallandschap

Familie van dijken

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

IJsseldeltadijken

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap

27 Noordelijke Liemersche Bandijk

ESSENTIE
VAN DE
KARAKTERISITEK:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

West: kronkelige smalle dijk op hist. tracé. Oost: deels brede rechte verkeersdijk met afgesneden hist. dijktrajecten
Sterk vergraven buitendijks landschap. Smalle oeverwal met daar achter weids kommenlandschap
Waterrecreatielandschap Rhederlaag tussen Lathum en Giesbeek

ESSENTIE
VAN DE
OPGAVE:

VORM&TRACÉ:
OMGEVING:
GEBRUIK:

Behouden en versterken dijk als herkenbaar onderdeel Liemersche Bandijk, behoud historische dijktrajecten
Versterken continuïteit rivierlandschap (ecologisch en ruimtelijk)
Dijk als verbindende recreatieve structuur binnen het Klimaat IJsselpoort

Familie van dijken

MijD

BijD

OijD

KD

Sallandse IJsseldijk
Middenijsseldijken
Bovenijsseldijken
Oude IJsseldijken
Kanaaldijk

o-l

ko-l

z-l

Versterken riviergebonden natuur
Ecologische schakel rivier-achterland

Dijk in kommenlandschap
Dijk in zandlandschap

Behoud & versterken erfgoed
Inpassing/versterken
waterstaatserfgoed
Inpassing/versterken
militair erfgoed
Inpassing/versterken
(rivier)landgoederen

Natuurlijke watervormen

Versterken natuurnetwerk

Dijk in oeverwallandschap

Dijk in voormalige uiterwaard

Behoud en versterken morfologie

Kleinschalig reliëf

Dijk als verbinding tussen kern & rivier

Aansluiting op landschap

Inpassing/versterken
industrieel erfgoed

Versterken cultuurlandschap
o-l

ko-l

z-l

Oeverwallandschap
Kommenlandschap
Zandlandschap

STEDELIJKE LAAG

SijD

IJsseldeltadijken

CULTUURLIJKE LAAG

NATUURLIJKE LAAG

ijDD

!

Subtiele inpassing h.w.b.maatregelen
Behoud en ontwikkelen functionele en ruimtelijke relaties

Dijk als belevingslijn
Versnelde dijk
Vertraagde dijk
Verstilde dijk

Nieuwe stads- en dorpsdijken
Rode dijk
Parkdijk
Industriedijk

Versterken recreatief netwerk
Versterken recreatief netwerk

(Voormalige) uiterwaardlandschap
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IJssel en dijken ter hoogte van Bronckhorst-noord. Foto: Rijkswaterstaat/J. van Houdt
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H6 Kwaliteitsborging &
toepassing

6.1 TO E PAS S I N G VA N H E T R U I M T E L I J K
PERSPECTIEF

Het Ruimtelijk Perspectief vormt een
hulpmiddel voor het behouden en versterken
van de ruimtelijke kwaliteit van het
dijkenlandschap. In dit hoofdstuk wordt
beschreven hoe de verschillende doelgroepen
het document kunnen gebruiken. Daarnaast
worden er aanbevelingen gedaan voor het
proces om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.

Het Ruimtelijk Perspectief kent meerdere doelgroepen
en gebruikers:
• Waterschappen;
• Provincie;
• Gemeenten;
• Ruimtelijk ontwerpers;
• Dijkbeheerders;
• Bewoners en gebruikers van het dijkenlandschap.
Elke doelgroep kan het ruimtelijke perspectief op een
voor hen passende wijze gebruiken.
Waterschappen
De Waterschappen zijn de initiatiefnemer van de dijkversterkingsprojecten. Het ruimtelijk perspectief is een
hulpmiddel om invulling te geven aan de opdracht zoals
gesteld in het HWBP - het zodanig inpassen van
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de dijkversterking dat deze van minimaal gelijkwaardi-

het ‘verhaal van de plek‘, inzicht in de kwaliteiten en

PROCES IS SLEUTEL

ge kwaliteit is. Met de kwaliteitskaarten in hoofdstuk

knelpunten en een scherpe formulering van de ruimte-

Het is belangrijk in alle fasen van een project - van (pre)

5 is op een hoog schaalniveau een aanzet gedaan voor

lijke opgaven en ambities. Het ruimtelijke perspectief

verkenning tot en met realisatie en beheer - ruimtelijke

het vastleggen van de huidige ruimtelijke kwaliteit.

helpt om grip te krijgen op deze zaken en ze vervolgens

kwaliteit in beeld te houden. Met elke concrete fase van

Met de paspoorten uit hoofdstuk 5 wordt globaal

uit te werken in een goed ontwerp.

een project wordt ook de ruimtelijke kwaliteit concre-

aangegeven hoe deze ruimtelijke kwaliteit behouden,

ter. Het Ruimtelijk Perspectief biedt handvatten en

gecompenseerd en waar mogelijk versterkt kan worden

Dijkbeheerders

doet daarbij meer dan inspireren. En het helpt daarbij

(zie naastgeplaatst intermezzo over hoe deze eerste

Ook met kleine aanpassingen in het dijkbeheer kan de

ook om de relatie van een dijkverbeteringsproject met

aanzet verder te verfijnen en te verdiepen). Het Ruim-

ruimtelijke kwaliteit van het dijkenlandschap worden

aangrenzende dijktrajecten te behouden, van belang om

telijk Perspectief werkt daarmee agenderend voor de

verbeterd. In hoofdstuk 4 worden daartoe een aan-

samenhang op het regionale schaalniveau te behouden.

invulling van het aspect ruimtelijke kwaliteit binnen een

tal concrete voorstellen gedaan. Daarnaast biedt het

dijkversterkingsproject. Het helpt de waterschappen bij

ruimtelijk perspectief inzicht in de ontstaanswijze en de

Het ruimtelijk perspectief is een document op hoofdlij-

het definiëren van de scope van een dijkversterkings-

kwaliteiten van het dijklandschap en kan daarmee dijk-

nen. Het analyseert de kernkwaliteiten en formuleert

project.

beheerders helpen bij het beantwoorden van bepaalde

ontwerpopgaven- en ambities op een regionaal niveau.

beheersvraagstukken in relatie tot ruimtelijke kwaliteit.

Voor een optimale inpassing van nieuwe ontwikkelingen

Gemeenten & Provincie

is het altijd nodig om in te zoomen tot het niveau van

Provincie en gemeenten als vertegenwoordigers van

Bewoners & Gebruikers

de ‘plek‘. Uit een meer gedetailleerde analyse zal dan

de algemene democratie gaan over de inrichting van

De ervaring leert dat veel bewoners en gebruikers in de

blijken dat het landschap toch net even anders, rijker

stedelijk en landelijk gebied en gaan daarmee ook over

dijkzone enorm betrokken zijn bij hun woon- en werk-

en subtieler in elkaar zit dan beschreven in dit ruim-

de ruimtelijke kwaliteit ervan. Het Ruimtelijk Perspec-

omgeving. Het ruimtelijk perspectief kan hen inspireren

telijk perspectief. Dan zal ook blijken dat de invulling

tief vormt een eerste aanzet voor een nog gezamenlijk

om mee te denken over de inpassing van nieuwe ont-

van de ontwerpopgaven en -ambities net wat genuan-

met betrokken partijen te ontwikkelen toetsingskader

wikkelingen (zoals een dijkverbetering)en na te denken

ceerder ligt dan beschreven in de ontwerpprincipes van

ruimtelijke kwaliteit op projectniveau (zie naastge-

welke meekoppelkansen deze ontwikkelingen bieden.

het ruimtelijk perspectief. Kortom voor elke locatie is

plaatst intermezzo).

aanvullend maatwerk nodig op basis van de generieke

Gemeenten & provincie zijn vaak ook aanjager of

kernkwaliteiten en ontwerpprincipes zoals beschreven in

initiatiefnemer van andere rode, groene of recreatieve

dit document.

ontwikkelingen in de dijkzone die als meekoppelkans
kunnen meeliften op de dijkversterking. De ontwer-

Aanbevolen wordt om voor elk dijkversterkingsproject

pambities zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 5 van het

een project- en gebiedsspecifiek Ruimtelijk Kwaliteits-

ruimtelijk perspectief werken agenderend voor deze

kader op te stellen. Dit RKK beschrijft meer in detail

meekoppelkansen.

de actuele ruimtelijke kwaliteit en doet voorstellen hoe
die te behouden, te compenseren en te versterken. Het

Ruimtelijk ontwerpers

Ruimtelijk Perspectief en de documenten zoals genoemd

Nieuwe ontwikkelingen dienen logisch te passen

in de bronnenlijst (zie bijlagen) vormen hiervoor waarde-

binnen de kenmerken en de ontwikkelingsgeschiedenis

volle input.

van een gebied. Een goed ontwerp start daarom vanuit

Belangrijk is zo vroeg mogelijk in een project dit kwaliteitskader op te gaan stellen.

116 - Gelders DijkDNA

6.2 B O R G I N G R U I M T E L I J K E KWA L I T E I T
Planuitwerkingsfase (uitwerking tot definitief ontwerp)
Om het aspect ruimtelijke kwaliteit te borgen binnen

en Realisatiefase (uitwerking tot uitvoeringsontwerp en

dijkversterkingsprojecten worden een aantal aanbeve-

begeleiding realisatie).

lingen gedaan. Deze kunnen ook gelden voor andere
ruimtelijke projecten in het dijklandschap.

Borging door co-creatie
Bij het opstellen van dit Ruimtelijk Perspectief is

Borging door methode van werken

samengewerkt met verschillende betrokken partijen:

Voor behoud en eventuele versterking van de Ruimte-

Beleidsmedewerkers van waterschappen en provincie,

lijke Kwaliteit dient er sprake te zijn van een integraal

dijkbeheerders en kennishouders bij gemeenten. Hier-

ontwerpproces. Door middel van ontwerpend onder-

voor zijn verschillende bijeenkomsten en werksessies

zoek (rekenen en tekenen) worden voorstellen ontwik-

georganiseerd. Deze vorm van co-creatie heeft waar-

keld en afgewogen binnen de scope van 1) wat (kosten)

devolle input geleverd aan het Ruimtelijke Perspectief.

technisch maakbaar is; 2) waarvoor draagvlak is; en 3)

De aanbeveling is om deze vorm van co-creatie bij het

wat ruimtelijk inpasbaar is.

uitwerken van dijkversterkingsprojecten te bestendigen

Uitgangspunt is een cyclisch proces waarbij analyse en

en uit te breiden met andere partijen waaronder de

ontwerp in elke fase worden afgewisseld en er door de

bewoners en gebruikers in het gebied.

schaalniveaus heen wordt gewerkt (telkens weer van
grofstoffelijk naar details en vervolgens weer de check

Borging door integrale beschouwing van ruimtelijke

op hoofdlijnen).

opgaven
Ruimtelijke ontwikkelingen langs de dijk dienen zo veel

Borging door de inzet van professionals

mogelijk breed en integraal te worden beschouwd,

Bovenstaande vergt de inzet van ervaren ruimtelijk

zodat ze optimaal bijdragen aan een kwalitatief goede

ontwerpers, zoals landschapsarchitecten en naar ge-

leefomgeving (zowel economisch, ecologisch als

lang de opgave aangevuld met cultuurhistorici, (rivier)

esthetisch). Het helpt daarbij om aan te sluiten bij de

ecologen, stedenbouwkundigen en andere specialis-

beleidsmatige prioriteiten van provincie en gemeenten,

ten. Inzet van ruimtelijke ontwerpers dient plaatst te

zoals ondermeer verwoord in de omgevingsvisie.

vinden in alle fasen van het project. De Verkenningsfase (alternatievenstudie, keuze Voorkeursalternatief),
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