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Dit manifest gaat over een bijzondere gemeente en eigenlijk meer nog over bijzondere mensen, 
boeren, burgers, buitenlui, bewoners, ondernemers en bestuurders, die één ding gemeen 
hebben; ze zijn trots op hun Lingewaal, zonder eigenlijk Lingewaler te zijn. 
 
Mensen die zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben en graag zelf hun toekomst ter hand 
nemen. Mensen die evengoed beseffen dat dit voor een kleinere gemeente als Lingewaal niet 
eenvoudig is maar die als Vurenaren, Herwijners, Aspernaren, Heukelummers en Spijkers graag 
samen de schouders willen zetten onder het behoud en de duurzame ontwikkeling van de 
schoonheid én leefbaarheid van hun kernen en ommeland. 
 
Het Manifest is ook een structuurvisie. Deze structuurvisie kent hierdoor een wat andere 
opzet dan gebruikelijk. Natuurlijk zijn de benodigde onderzoeken gedaan, meer misschien 
nog dan je in een dergelijk kleine gemeente zou mogen verwachten, is het gebied verkend 
en in kaart gebracht, het beleid geïnventariseerd en zijn bevolkingsontwikkelingen en 
toekomstverwachtingen geanalyseerd. U vindt dat allemaal terug in dit boekje. Maar eigenlijk 
ligt daar het hart niet van deze visie.
 

Het hart van deze visie ligt in de mensen van Lingewaal. Mensen die in Panoramagroepen, 
ansichtkaarten, discussiebijeenkomsten met ondernemers, boeren, jongeren, verenigingen, 
dorpsschouwen en druk bezochte dorpsdebatten samen nagedacht en gediscussieerd hebben 
over de kansen en bedreigingen voor de toekomst van hun gebied. 
Niet alleen over wat er allemaal mis is en wat ‘de gemeente’ nu eindelijk maar eens een keer 
op moet lossen, maar vooral ook over de kansen en wat ze zelf kunnen doen om deze te 
grijpen. Daarom heet deze visie dan ook Structuurvisie Plus.
 
Er is gedroomd over de toekomst. Lingewaal in 2030, in het besef dat de toekomst niet vanzelf 
komt en dat het geen gemeente, en zeker een kleine gemeente als Lingewaal, gegeven is 
om alles 1-2-3 te kunnen realiseren. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, telkens weer. 
Daarnaast kent de toekomst één groot probleem. Je kunt hem wel dromen en er hard aan 
werken om deze droom waar te maken, maar je kunt hem niet uitstippelen. Daarvoor draait 
het vliegwiel van onze samenleving te snel, mede onder invloeden van buitenaf die horen bij 
onze open democratische samenleving. Invloeden die echter ook nieuwe kansen bieden die 
op dat moment dwingen tot nieuwe keuzes en oplossingen. 

Lingewaal: historische steden en dorpen Lingewaal: rust en vergezichten

  Voorwoord
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Deze Structuurvisie Plus is dan ook geen duizenddingendoekje dat pretendeert alle 
antwoorden te geven op de vragen die in de toekomst op ons afkomen. Deze visie heeft de 
ambitie om het kader te bieden op basis waarvan keuzes nu, in de nabije en in de verdere 
toekomst kunnen worden gemaakt. 
Een kader dat gebaseerd is op de eigenzinnige en diepgewortelde kracht die verborgen zit 
in de kernkwaliteiten van het gebied en in de harten van haar inwoners. 

Een strategisch kader dat kernachtig verwoord wordt in het Manifest van Lingewaal. Een 
kader dat iedereen die zich betrokken voelt en bij wil dragen aan de duurzame ontwikkeling 
van Lingewaal uitnodigt om een handtekening te plaatsen onder het motto: Lingewaal, daar 
teken ik voor.
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1  Inleiding
1.1 Doel
Het maken van keuzen op weg naar het Lingewaal van 2030. Dat is het doel van deze 
Structuurvisie Plus Lingewaal. Daarmee vormt de visie het afwegingskader voor het toekomstige 
beleid ten aanzien van kernen en buitengebied. 
De Structuurvisie Plus Lingewaal is meer dan een visie op ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen. Het is een visie op de leefbaarheid van de kernen en de gemeente als geheel. 
Leefbaarheid wordt hier gedefinieerd als de mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving 
aan de normen en waarden van de bewoners / gebruikers van de kern voldoen. Het is dus 
zoeken naar een samenhang tussen ruimte, economie en gemeenschap. De beleving van de 
bewoners en gebruikers staat voorop. Leefbaarheid is in deze dus integraal en subjectief. 

1.2 Aanleiding
De gemeente Lingewaal beschikt sinds 2004 over een ruimtelijk Structuurplan dat de 
ontwikkeling aangeeft tot 2015. Sindsdien is er steeds meer aandacht gekomen voor de 
leefbaarheid in de gemeente als totaal en in de afzonderlijke kernen. De invoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Op 
de sociaal-maatschappelijke vraagpunten die dit heeft opgeleverd, kan het Structuurplan geen 
antwoord geven. Daarnaast komt 2015 al snel dichterbij. 

Een aanpassing van het Structuurplan is nodig. Er is behoefte aan een visie die verder reikt dan 
2015 en die niet alleen ruimtelijke ontwikkelingen betreft, maar die alle aspecten ten aanzien 
van de leefbaarheid in zich opneemt. Er is behoefte aan dromen over een toekomst van de 
Lingewaalse gemeenschap. Dromen die, willen ze vervuld worden, om keuzen vragen. Met een 
nieuwe structuurvisie voor Lingewaal moet hieraan gevolg worden gegeven: de Structuurvisie 
Plus Lingewaal.

Om tot de Structuurvisie Plus Lingewaal te komen is dan ook sterk ingezet op een interactief 
proces waarin veel ruimte is geboden aan de bewoners en bedrijven om een eigen inbreng in 
de visie te hebben. Op de volgende wijze is hieraan een invulling gegeven:
- de Panoramagroep: deze groep is tweemaal bijeengekomen in de periode van
 oktober tot en met december 2008 en bestond uit 25 mensen die uitgenodigd 
 waren vanuit hun betrokkenheid op Lingewaal. Het doel van deze groep was om na 
 te denken over de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Lingewaal 
 richting 2030. Voor dit doel zijn scenario’s opgesteld. Hieruit zijn richtingen 
 meegegeven over de toekomstige ontwikkeling van kernen en gemeente;
- de ansichtkaarten: in december 2008 hebben alle bewoners van Lingewaal via het 
 opsturen van een ansichtkaart kunnen aangeven waarop zij trots zijn in hun kern en 
 wat zij vinden dat beter kan;
- de schouwen: in februari 2009 zijn alle kernen bezocht om op basis van de reacties 
 op de ansichtkaarten ter plaatse te gaan kijken. De bewoners (tussen de 10 en de 25 
 per kern) begeleiden gemeente en bureaus door hun dorp of stadje en tonen wat 
 beter kan of waar men trots op is;
- de debatten: in mei en juni 2009 zijn alle kernen bezocht om een avond in 
 werkgroepen te discussiëren over wat leeft in de kern. Er is sterk ingezet om te 
 kijken wat men zelf als gemeenschap tot stand kan brengen en waar eventueel
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 hulp nodig is van gemeente of anderen. Aan het eind van de avond zetten de 
 deelnemers hun fictieve geld in op het project waar de meeste prioriteit aan wordt 
 gehecht; 
- het bedrijfsleven: met een aantal sleutelpersonen uit het bedrijfsleven zijn 
 interviews gehouden over het ondernemen in Lingewaal. Het gaat om zowel 
 sleutelfiguren uit de regio, als uit Lingewaal zelf. Op basis van deze interviews is een 
 bedrijfsavond gehouden waarvoor alle ondernemers zijn uitgenodigd. Hierin is 
 gesproken over de uitkomsten van de interviews en de toekomst van het 
 ondernemen in Lingewaal;
- de agrarische sector: hetzelfde proces als voor het bedrijfsleven is gehouden voor 
 agrarische ondernemers. Ook hier is sprake van een combinatie van interviews en 
 een goed bezochte discussieavond over de uitkomsten van de interviews en over 
 de toekomst van de landbouw in Lingewaal;
- de jeugd: om ook de jongeren (12-21 jaar) van Lingewaal bij dit project te 
 betrekken zijn er in alle kernen bijeenkomsten georganiseerd en is er een Hyves - 
 pagina gestart. De opkomst in de kernen was zeer wisselend. In Asperen en 
 Heukelum is in totaal met zo’n 25 jongeren gesproken, in Vuren en Herwijnen 
 is het niet gelukt om de jongeren te mobiliseren. 

Daarnaast is de gemeenteraad sterk betrokken bij het proces. Zij heeft een actieve en 
positieve rol gespeeld in de keuze voor en de aanpak van dit interactieve proces. Vervolgens 
is de gemeenteraad gedurende het proces geïnformeerd en heeft zij haar accenten daarin 
gelegd. 

1.3 Het kader
De uitgangssituatie voor de leefbaarheid in Lingewaal is goed. Lingewaal is een leefbare 
gemeente. Mensen wonen er prettig in een rustige en groene omgeving en door de ligging 
aan de A15 en de A2 is Lingewaal zeer goed bereikbaar. Het actieve verenigingsleven zorgt 
voor dynamiek en men voelt zich verbonden met elkaar en met de gemeenschap. 
De uitdaging zit erin de leefbaarheid goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. 
Daarvoor is verandering nodig. Dit heeft te maken met een aantal landelijke ontwikkelingen. 
In demografische trends zoals vergrijzing en ontgroening volgt Lingewaal het landelijke beeld. 
In 2030 zal ruim 25% van de inwoners ouder zijn dan 65. Verder zal Lingewaal ook niet 
ontkomen aan ontwikkelingen als individualisering en vermaatschappelijking van de zorg. 
Voor een uitwerking van deze ontwikkelingen zie hoofdstuk twee en de bijlage. 

Verder is er de laatste jaren veel te doen over de veranderende rol van de overheid. Terugkijkend 
is de rol van de overheid en de verhouding die de overheid had tot de burgers steeds 
aan verandering onderhevig geweest. In de eerste decennia na de tweede wereldoorlog 
lag de bal bij de overheid. Alle maatschappelijke vraagstukken werden opgelost met meer 
overheidsingrijpen. De verzorgingsstaat is in deze periode gebouwd. De burger was passief, 
kreeg meer sociale en economische rechten zonder dat daar nieuwe plichten tegenover 
stonden. In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er een emancipatiegolf van de burger 
op gang. Alle burgers waren gelijk en moesten kunnen meepraten over allerhande zaken, 
inspraak werd geregeld. Weer tien jaar later kwam er een brede kritiek op de verzorgingsstaat 
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op gang. De verzorgingsstaat was duur, bureaucratisch en te soft. De oplossing voor alle 
maatschappelijke problemen werd gezocht in de markt. De terugtredende overheid werd het 
nieuwe ideaal. Een overheid met minder regels, maar die de regels die ze stelt wel handhaaft. 
De burger werd in dit model een calculerende consument, met recht op keuzevrijheid en 
een goede bediening. De ontwikkeling van de burger als consument is terug te zien in de 
dwingende afspraken die de gezamenlijke overheden hebben gemaakt rondom het thema 
verbetering van de dienstverlening. Doel is de burger beter van dienst te zijn en meer te 
betrekken bij de beleidsontwikkelingen. 

De verbindende overheid
Vanaf 2005 is er weer iets gaan schuiven in het model. De burger als vrij kiezende, mondige 
consument bleek niet vanzelf ook een sociale burger. Consumentisme leidt vaak zelfs tot 
asociaal gedrag en hufterigheid. De spotjes van Sire, Nederland wordt onbewust steeds 
asocialer, zijn hiervan een illustratie. Er klinkt een roep om meer verbindingen tussen burgers. 
Sociale cohesie is een sleutelwoord. 

Hierbij ligt de bal weliswaar bij de (verantwoordelijke) burger, maar een sterke overheid 
krijgt de taak om verbindingen te leggen. De laatste jaren verschijnen er over de nieuwe 
verhouding tussen burger en overheid publicaties bij de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Sociaal Cultureel 
Planbureau en dergelijke. Het gaat daarbij om de verhoudingen in zowel grote steden als 
kleine plattelandsgemeenten. 
De burger is steeds meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid van zijn eigen omgeving. 
Hier hoort een uitnodigende en verbindende overheid bij. In de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) is deze zoektocht naar een nieuwe verhouding duidelijk zichtbaar.

Sociale cohesie en voorzieningen
Ook binnen de gemeente Lingewaal is de noodzaak voor een andere verhouding tussen 
overheid en burger dringend aanwezig. Bewoners geven aan regelmatig overlast van elkaar te 
ondervinden en hebben overlast van hangjongeren, hondenpoep en op de stoep geparkeerde 
auto’s. Elkaar hierop aanspreken durft men niet meer, bang voor het korte lontje van veel 
mensen. De sociale cohesie is, ondanks het geroemde rijke verenigingsleven, dus niet meer 
wat het geweest is. Het versterken van de samenhang (cohesie) binnen de kernen is een 
belangrijke doelstelling van deze visie.
Daarnaast staat het voorzieningenniveau in Lingewaal onder druk. In deze context gaat het niet 
alleen om voorzieningen als stenen, maar ook als dienstverlening en functies. De gemeente 
is opgebouwd uit vier kleine en één zeer kleine kern. De meeste commerciële voorzieningen 
zijn al uit de kernen verdwenen en de maatschappelijke voorzieningen dreigen onbetaalbaar 
te worden. De gemeente Lingewaal heeft de actieve verantwoordelijke burger nodig om 
deze twee zaken, sociale cohesie en voorzieningenniveau, op niveau te houden. In 2008 is 
berekend wat de kosten zijn voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau. 
Hieruit kwam naar voren dat de structurele kosten voor de huidige voorzieningen niet in 
afdoende mate in de begroting zijn meegenomen. Voor het in stand houden van de sport- 
en welzijnsvoorzieningen op het huidige niveau, zou er jaarlijks een extra budget van euro 
580.000,- moeten worden gevonden. Ook de economische crisis en de beheerkosten voor 
wettelijke taken hebben invloed op de financiële positie van de gemeente. Maatregelen zijn 
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nodig. Dit kan middels het sterk verhogen van de onroerende zaakbelasting. Het is de vraag 
of hiervoor draagvlak bestaat. 
Een andere oplossing is om je inzet te beperken tot het belangrijkste. Dat is de denkrichting 
waarvoor in deze Structuurvisie Plus wordt gekozen. 

Woondorp versus autonoom dorp
Maar dit is niet het enige. Op het platteland speelt nog een ander mechanisme een rol. 
De aard van de voorzieningen op het platteland verandert. Frans Thissen (Universiteit van 
Amsterdam) doet al jaren onderzoek naar voorzieningen op het platteland. Hij maakt 
onderscheid tussen autonome dorpen en woondorpen. In autonome dorpen zijn de meeste 
bewoners geboren en getogen (leefpaden beperkt tot het dorp). Ze werken in het eigen dorp 
en doen er boodschappen (dagpaden beperkt tot het dorp). In woondorpen zijn de meeste 
bewoners gaan wonen om de mooie woning of de aangename omgeving (leefpaden groter 
dan het dorp). Voor sociale contacten en voorzieningen zijn ze niet afhankelijk van het dorp 
(dagpaden groter dan het dorp). Beide typen dorpen zijn natuurlijk modellen en geen van 
de Lingewaalse kernen is puur woondorp, of puur autonoom dorp. Wel stelt Thissen dat er 
over het algemeen een ontwikkeling gaande is van dorpen met meer kenmerken van het 
autonome dorp naar dorpen met meer kenmerken van het woondorp. 
Waarom is dat nu zo belangrijk. In autonome dorpen hangt leefbaarheid in sterke mate af 
van het voorzieningenniveau, dat weer afhangt van de ontwikkeling van het aantal inwoners. 
Met andere woorden: om de leefbaarheid op peil te houden, moet het dorp groeien zodat 
de voorzieningen in stand blijven. Een niet te winnen strijd tegen de schaalvergroting. Voor 
woondorpen is dat anders. De belangrijkste indicator voor leefbaarheid in woondorpen is de 
woning en de directe woonomgeving. Als deze goed op orde zijn, ontwikkelen bewoners 

Het behouden en versterken van de sociale samenhang is een belangrijke opgave in Lingewaal
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een lokale betrokkenheid en dorpstrots. Vanuit deze betrokkenheid starten allerhande 
burgerinitiatieven, waaronder voorzieningen. Dit is essentieel voor de sociale cohesie en de 
mogelijkheden voor community care. In woondorpen zijn voorzieningen dus eigenlijk steeds 
vaker een gevolg van leefbaarheid dan dat ze een oorzaak zijn. In een leefbaar dorp komen 
voorzieningen steeds vaker tot stand door middel van initiatieven van actieve burgers.

Dus: om de leefbaarheid van bewoners in de kernen van Lingewaal in stand te houden of zelfs 
te versterken is een nieuwe verhouding tussen een uitnodigende en verbindende overheid 
en actieve en verantwoordelijke burgers nodig. Een te grote focus op voorzieningen is een 
recept voor gesubsidieerde leegstand. Elk dorp krijgt uiteindelijk het voorzieningenniveau dat 
het verdient, omdat het voorzieningenniveau tot stand komt door de actieve burger zelf. Als 
gemeente kun je wel een aantal basisfuncties benoemen die in ieder geval aanwezig moeten 
zijn en heb je een bijzondere verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, 
ouderen en mensen met een beperking.

Een uitnodigende en verbindende overheid zorgt voor activerende voorzieningen en 
uitnodigende activiteiten. Voorzieningen en activiteiten dus waar burgers niet alleen als passieve 
klant gebruik van maken. Voorzieningen die iets aanbieden en tegelijkertijd iets vragen. 

Zo ontstaat partnerschap tussen de gemeente en de gemeenschap. De verbindende rol van de 
gemeente heeft ook consequenties voor andere organisaties, Kleurrijk Wonen, zorginstellingen 
en dergelijke. Om de kansen te verzilveren gaan ook zij zich nog meer als partner van de 
gemeenschap opstellen.

1.4 Opzet Structuurvisie Plus Lingewaal
De gemeente Lingewaal beschikt over zeer veel actuele onderzoeken en beleidsnota’s over 
een breed scala aan onderwerpen die direct of indirect van belang zijn voor de leefbaarheid. 
Ook het al eerdergenoemde Structuurplan Lingewaal is een zeer grondig stuk met diepgaande 
ruimtelijke analyses. Het is nadrukkelijk de bedoeling dit niet over te gaan doen in de 
Structuurvisie Plus Lingewaal. Die tijd is nu voorbij. Het is tijd voor actie.
De opzet van de Structuurvisie Plus Lingewaal dient helder, beknopt en resultaatgericht te zijn. 
In de analyse wordt ingezet op de hoofdpunten. Hetzelfde geldt voor het beleidskader. Voor 
de achtergrondinformatie wordt verwezen naar de bijlagen en verder naar de desbetreffende 
onderzoeken en beleidsstukken. Voor dit doel is ook een literatuurlijst opgenomen.
In een later stadium worden nog toegevoegd aan deze Structuurvisie Plus:
- vijf kernenvisies: de ingrediënten daarvoor staan al in deze Structuurvisie Plus, maar 
 we bieden iedere kern een eigen boekwerkje aan met daarin de eigen 
 toekomstagenda, zoals deze het afgelopen jaar via het interactieproces tot stand is 
 gekomen;
- een uitvoeringsprogramma waarin de hoofdlijnen in beleid, uitvoeringsvoorstellen en 
 maatregelen wordt uitgewerkt. 
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1.5 Leeswijzer
Omwille van de compactheid van de Structuurvisie Plus hebben we ervoor gekozen om de 
te maken keuzen in de visie centraal te stellen en de achterliggende analyse en beleidkaders 
naar de bijlagen te verplaatsen. 

In hoofdstuk twee worden nog wel de hoofdpunten uit de analyse van Lingewaal, het 
beleidskader en de belangrijkste (maatschappelijke) ontwikkelingen die plaatsvinden en 
direct of indirect van belang zijn voor Lingewaal neergezet. Al deze (papieren) kennis wordt 
gespiegeld aan de meningen en bevindingen van de bewoners. Daarmee wordt het karakter 
van de gemeente en de aanwezige kernen neergezet. 
Het hart van deze visie is het Manifest van Lingewaal in hoofdstuk drie. Hierin staan de 
basiskeuzen, de hoofdlijnen die de koers voor de gemeente Lingewaal naar 2030 uitzetten. 
Deze koers wordt in hoofdstuk vier nader uitgewerkt en vertaald naar de belangrijkste 
beleidsvelden binnen de gemeente, zoals landbouw, werken, wonen, landschap, recreatie, 
verkeer, et cetera. 
In hoofdstuk vijf krijgen de uitgangspunten een vertaling in een specifiek kernenbeleid. 
In hoofdstuk zes ten slotte wordt de Structuurvisiekaart gepresenteerd en beschreven. Dit is 
de ruimtelijke weerslag van de activiteiten die worden ondernomen naar het Lingewaal in 
2030. 

De bijlagen
In bijlage A (Het kader) wordt in het eerste hoofdstuk een ruimtelijke, een economische en 
een sociale beschrijving van Lingewaal gegeven. Het tweede hoofdstuk gaat uitgebreid in op 
het bestaande beleid en beschrijft allerlei ontwikkelingen in de samenleving waar we met 
deze Structuurvisie Plus op in moeten spelen. Het derde hoofdstuk vormt een uitgebreide 
beschrijving van de meningen en bevindingen van de bevolking. De informatie uit dit laatste 
hoofdstuk vindt u ook terug in de verschillende hoofdstukken van de Structuurvisie Plus; in 
hoofdstuk 3 van de bijlage staat de input van de bevolking nog eens overzichtelijk bijeen.
In bijlage B is een literatuurlijst opgenomen met de belangrijkste nota’s, onderzoeken en 
rapporten op een rij.
In bijlage C is de Structuurvisiekaart opgenomen.

Als losse bijlagen zijn  tenslotte vijf kernendocumenten toegevoegd. Deze documenten 
beschrijven de uitkomsten van het doorlopen proces per kern in meer detail.
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2  Het beeld van Lingewaal
2.1 Inleiding
Een visie op de toekomst van Lingewaal is niet mogelijk zonder kennis over het Lingewaal van 
toen en nu. Lingewaal is een gemeente in Gelderland met 10.926 inwoners (31 december 
2008, bron: CBS). Het oppervlak bedraagt 54,56 km2, waarvan 3,53 km2 water. De gemeente 
is in 1986 gevormd uit de voormalige gemeenten Asperen, Herwijnen, Heukelum en Vuren.

In dit hoofdstuk vindt een samengevatte analyse plaats van de gemeente. De volledige analyse 
is te vinden in de bijlage.
Eerst wordt gekeken naar de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de ge-
meente. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de laatste stand van zaken wat betreft het beleid 
dat in Lingewaal wordt gevoerd en de ontwikkelingen in de maatschappij waarmee de ge-
meente wordt geconfronteerd. Het hoofdstuk eindigt met de bevindingen vanuit de bevolking 
zelf. Hoe kijken zij tegen Lingewaal aan en wat moet er gebeuren?

2.2 De ontwikkeling van Lingewaal
Lingewaal is een gemeente in de punt van het Gelders Rivierengebied dat ligt op het snijvlak 
van grenzen: het grenst aan de Waal, de Linge, de provincie Zuid-Holland, de Randstad. Het 
ligt zowel in het nationale landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als dat van het Ri-
vierengebied. De ruimtelijke structuur wordt bepaald door de dijken en nederzettingen langs 
beide rivieren die een sterk oost-west verloop kennen. Daartussen ligt het lage komgebied van 
de Tielerwaard met zijn openheid, leegheid en sterke agrarische gebruik. 
Grenzen leveren contrasten op. Tussen de halfbesloten en intensief gebruikte oeverwallen 
en de open en rustige komgebieden. Tussen de drukte van de Randstad met snelwegen, 
spoorlijnen, uitdijende steden en bedrijventerreinen en de rust van het Rivierengebied met 
kleine stadjes en dorpen, lommerrijke landgoederen, natuurgebieden. Tussen de weidsheid 
en economische kracht van de Waal en de beslotenheid en recreatieve kracht van de Linge. 
Tussen de eigenheid en zelfstandigheid van de vijf kernen en de verbindende kracht van het 
landschap tussen de kernen. 
Grenzen bieden ook keuzemogelijkheden. Lingewaal kan kiezen waar het bij wil horen. 
Lingewaal heeft tot nu toe gekozen voor rust, ruimte en kleinschaligheid. Dit zijn de kernkwa-
liteiten van de gemeente. Kenmerkend is ook deze zelfstandige positie van de verschillende 
kernen. De verschillende kernen zijn erg op zichzelf. Dit kan nog voortvloeien uit de positie als 
zelfstandige gemeente tot 1986 en zelfs tot het behoren tot verschillende provincies (Asperen, 
Heukelum en Spijk waren Zuid-Hollands en Vuren en Herwijnen Gelders). Ruimtelijk gezien 
verbinden de Linge en de Waal wel de kernen die langs hun oevers liggen. Er is ook een ver-
schil van karakter tussen de kleinschalige Linge en de grootschalige Waal. Het tussen de Linge- 
en Waalkernen gelegen komgebied onderstreept deze scheiding. Aan de andere kant zijn er 
ook verbindingen. Zo vormt de Nieuwe Hollandse Waterlinie een noord-zuidverbinding bin-
nen de gemeente. Daarnaast zorgt de infrabundel A15/Betuwelijn voor een scheiding, maar 
ook voor verbondenheid. Juist in deze zone is het mogelijk om Lingewaal aan te laten haken 
op het regionale en nationale netwerk. 
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In economische zin zijn de vestigingsfactoren in Lingewaal dan ook uitstekend. Goed bereik-
baar via de hoofdinfrastructuur, een aantrekkelijk landschap en prettige woon- en leefom-
gevingen. Lingewaal heeft tot nu toe vooral ingezet op lokale behoeften en aangesloten bij 
de bestaande karakteristiek. Relatief kleinschalige woninguitbreidingen en een geleidelijke 
groei van bedrijventerrein De Zeiving bij de A15 ten behoeve van groeiende bedrijven uit de 
kernen en het buitengebied hebben plaatsgevonden.

De economische groei is het laatste decennium sterk geweest. Lingewaal is visueel en emo-
tioneel een sterke agrarische gemeenschap. Nog altijd is de landbouw een belangrijke sector 
binnen de gemeente, maar dit belang neemt af. De zakelijke dienstverlening, de industrie, 
de bouwnijverheid en de groot- en detailhandel zijn nu belangrijke sectoren binnen de 
gemeente. De industrie is met ruim een kwart van de werkgelegenheid de belangrijkste 
werkgever binnen de gemeente. Recreatie en toerisme is nog een kleine sector binnen 
Lingewaal. Het aantal werkzame personen in Lingewaal (3.850 personen in 2008) verhoudt 
zich niet tot de omvang van de aanwezige beroepsbevolking (6.650 personen in 2008). Dit 
betekent dat veel mensen in Lingewaal buiten de gemeente werken en pendelen richting 
omliggende gemeenten en de Randstad. Als de ontwikkeling uit het verleden als trend wordt 
genomen voor de toekomst, dan zal de werkgelegenheid in Lingewaal verder toenemen en 
de beroepsbevolking afnemen. Ook dan blijft echter een groot deel van de bevolking buiten 
de gemeente werken. 

Model van poorten en pleisterplaatsen

De gemeente Lingewaal
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Ook de bevolkingsopbouw zelf zal in de toekomst veranderen. Naar verwachting blijft het 
aantal inwoners tot 2030 redelijk stabiel, maar zal het aandeel senioren (zowel 65-plussers, 
als 80-plussers) sterk toenemen. Nu is Lingewaal binnen Nederland nog een relatief jonge ge-
meente, maar dat zal dus veranderen. Als gevolg hiervan zal ook de huishoudensamenstelling 
veranderen. Er komen meer alleenstaanden en senioren gaan langer in hun eigen huis wonen, 
al dan niet gekoppeld met zorgvoorzieningen ter plaatse of in de directe nabijheid. Deze ont-
wikkelingen hebben gevolgen voor de woningvoorraad. 
Nu zijn er vooral veel eengezinswoningen in Lingewaal. De vraag naar meergezinswoningen zal 
in de toekomst toenemen. Wat betreft vestiging en vertrek, zijn het vooral de jongeren die de 
gemeente verlaten en de gezinnen met kinderen die zich in Lingewaal vestigen. Dit sluit aan 
bij de beschikbare woningvoorraad en de aanwezige voorzieningen. 
Het voorzieningenniveau is voor de kernen in Lingewaal overigens zonder meer goed te noe-
men. Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig, niet zelden dubbel (zoals basisonderwijs). Alleen 
de commerciële voorzieningen, zoals winkels en bankvoorzieningen, zijn er nog maar beperkt 
en zijn de laatste jaren sterk in aantal afgenomen. 

De positie van Lingewaal overziend is sprake van een aantrekkelijke kleine landelijke gemeente 
in de luwte van de Randstadstedelijke dynamiek. Het woon- en leefklimaat is er prettig. De 
voorheen zelfvoorzienende kernen bewegen zich, zoals elders in het land, meer tot woonker-
nen, maar bedrijvigheid en levendigheid maken nog altijd een belangrijk onderdeel uit van 
de gemeenschappen. Gemeenschappen die nog wel meer tegenover elkaar staan dan naast 
elkaar. Zowel individueel als ruimtelijk in een Waal- en Lingezijde.

2.3 Beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
In bijlage A is een overzicht gegeven van de verschillende beleidsnotities in en over Lingewaal. 
Het beeld dat daaruit volgt is dat er in Lingewaal veel onderzoek is uitgevoerd en beleid is 
geformuleerd. De meest belangrijke onderwerpen zijn:

een woningbouwprogramma van 604 woningen tot 2015;• 
niet in alle kernen is sprake van woningbehoefte, zoals in Vuren en Herwijnen. Wel is • 
sprake van een scheve verdeling tussen gevraagde en aangeboden woningen;
het betaalbaar bouwen: 30% van de nieuwe woningen in de sociale sector;• 
Lingewaal heeft in de regio vooral een lokale taakstelling wat betreft woningbouw en • 
bedrijvigheid;
de ruimtelijke positie en landschappelijke invulling van Lingewaal als Groene Poort van • 
het Rivierengebied: hier eindigt de Randstad; 
de landbouw is de voornaamste beheerder van het landschap in Lingewaal;• 
de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met meer verantwoordelijk-• 
heid voor individu en gemeenschap en professionele zorg voor diegenen die het ook 
echt nodig hebben;
het clusteren van voorzieningen voor zorg en welzijn in woon-zorggebieden in de ker-• 
nen;
het beter zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.• 

Het beleid is gebaseerd en/of wordt beïnvloed door verschillende maatschappelijke ontwik-
kelingen en trends. Deze spelen zich veelal af op de nationale of zelfs internationale schaal. 
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Schaalvergroting is één van deze ontwikkelingen, zowel in bijvoorbeeld de landbouw, als in 
de voorzieningen. Het gevolg ervan is dat er minder bedrijven en voorzieningen overblijven 
die een steeds grotere productie of draagvlak nodig hebben. Daarmee gaat niet zelden een 
zekere kleinschaligheid en differentiatie verloren. In het Rivierengebied is verder het water-
beheer van groot belang. In de toekomst worden hogere waterstanden verwacht van zeeën 
en rivieren. Er zal dan ook meer ruimte moeten zijn om water langer vast te houden en te 
bergen. 
De vergrijzing van de bevolking zal zorgen voor een toenemende zorgvraag. Deze zorg zal 
meer dan nu extramuraal (buiten een zorginstelling) plaatsvinden. De vergrijzing leidt er ook 
toe dat er steeds meer mensen met meer vrije tijd zullen zijn. Recreatie en toerisme kunnen 
hiervan profiteren. Deze sector kan voor de kernen een positief effect hebben op het voor-
zieningenniveau. In het algemeen zal echter wat betreft voorzieningen meer de nadruk gaan 
liggen op de bereikbaarheid ervan dan op het aantal. Voor de meeste mensen is dat geen 
probleem. Ze worden individueler en mobieler en kunnen hun eigen keuzen maken. Echter 
de minder mobiele mensen (zoals jongeren en ouderen) dreigen uit de boot te vallen. Hier is 
vooral aandacht en inzet voor nodig van professionele instellingen en gemeente.
De individualisering blijkt ook uit het groeiend aantal mensen dat voor zich zelf begint. De 
groep zogenaamde zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zal toenemen. Met deze groei-
ende beroepsgroep zal ook de vraag naar specifieke vestigingsruimte (aan huis of bedrijfsver-
zamelgebouwen) gaan toenemen. 

2.4 Meningen en bevindingen vanuit de bevolking
Aan deze structuurvisie plus ligt een intensief interactief proces ten grondslag. Dit heeft veel 
informatie opgeleverd van bewoners, ondernemers en gebruikers van de ruimte in Linge-
waal. Alles overziend kan worden geconcludeerd dat het met de leefbaarheid van Lingewaal 
wel goed zit. Over het algemeen vindt men het fijn wonen, werken en recreëren. Een prima 
uitgangspositie. Over een aantal zaken is men minder tevreden en er is een aantal uitdagin-
gen voor de toekomst. Deze worden hier puntsgewijs genoemd. Een uitgebreider beeld is te 
vinden in bijlage A:

Bijna niemand voelt zich Lingewaler. De bewoners voelen zich verbonden met het • 
dorp of de stad. Men ervaart de eenheid in verscheidenheid als kwaliteit, die best ver-
der mag worden versterkt. Wel moet elke kern leefbaar blijven voor alle leeftijden.
Men is blij met de rust, ruimte en kleinschaligheid van Lingewaal en houdt van het • 
dorpse karakter, ook van de stadjes.  
Men maakt gebruik van de stedelijke voorzieningen van Gorinchem of Leerdam, maar • 
zet zich af tegen de hectiek van deze steden. Lingewaal moet groen en open blijven.
Er is een opvallende verbondenheid tussen de gemeenschap en de bedrijvigheid in • 
Lingewaal. Ondernemers spreken in dit verband wel over een impliciet maatschap-
pelijk contract. De bedrijven zorgen voor lokale werkgelegenheid en stimuleren het 
verenigingsleven, daar tegenover staat dat de gemeenschap een bepaalde vorm van 
overlast door de bedrijvigheid accepteert. Het expliciteren van dit contract kan deze 
verbondenheid versterken.
Gedurende het hele interactieve proces was een bepaalde spanning tussen gemeente • 
en gemeenschap voelbaar. De balans tussen de ambitie van de gemeente, de verwach-
tingen van de gemeenschap en de realiteit van de concrete uitvoering is niet altijd 
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aanwezig. Veel grote projecten (Leyenburg, Nieuwe Steeg, Poldersekade) duren lang en 
er wordt veel geklaagd over gebrekkige communicatie. Deze structuurvisie is een belang-
rijke leidraad om deze relatie te verbeteren.
Veel mensen ervaren overlast van elkaar in de openbare ruimte en durven elkaar hier niet • 
op aan te spreken. Hondenpoep, parkeren, hangjongeren zijn veelgenoemde thema’s. 
Voorzieningen staan onder druk. Winkelvoorzieningen, dorpshuizen, voetbalvelden en • 
ijsbanen worden genoemd.
In veel kernen speelt iets rondom de jeugd. Er is weinig te doen voor jongeren, er zijn • 
onvoldoende starterswoningen en ze veroorzaken overlast.

Met deze korte samenvattingen van de analyse, het beleid en de bevindingen in de kernen is 
een beeld ontstaan van het Lingewaal hoe het functioneert en hoe het wellicht zou kunnen of 
moeten functioneren. Dit is een belangrijke aanzet geweest om na te denken over het Linge-
waal van de toekomst. In het volgende hoofdstuk is middels een Manifest hier een concrete 
invulling aan gegeven.
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3  Het Manifest
  van Lingewaal
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3  Het Manifest van Lingewaal

1. In 2030 is Lingewaal een vitale en vooral groene gemeente waar ecologie, economie 
 en samenleving in een goede balans met elkaar samengaan.

2. In 2030 vormen de vijf kernen van Lingewaal met ieder hun eigen karakteristiek en 
 identiteit, tezamen met het Rivierenland en de open komgebieden een oase in een 
 steeds verder verstedelijkend Nederland. 

3. In 2030 is er in Lingewaal een balans tussen de belangen van de gemeente 
 Lingewaal als geheel en de belangen van de verschillende kernen. Het 
 gemeentebestuur van Lingewaal rekent het bewaren van deze balans tot zijn 
 opdracht. Waar nodig zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met steden en 
 dorpen in de regio. 

4. In 2030 is de grootste kracht van Lingewaal gelegen in het feit dat Lingewaal er 
 in 2010 voor heeft gekozen om het zelforganiserend vermogen van haar inwoners,  
 ondernemers en organisaties te stimuleren en faciliteren. Beleidskeuzen worden 
 grotendeels door en/of met de bewoners, ondernemers en organisaties van de
 kernen gemaakt. 

5. In 2030 is de landbouw nog altijd een economisch belangrijke sector voor 
 Lingewaal en beeldbepalend voor het Lingewaalse landschap. In de komgebieden 
 zijn de boeren werkzaam voor de (inter-)nationale markten. Rondom de kernen heeft 
 de boer zich ontwikkeld tot plattelandsondernemer in brede zin. 

6. In 2030 biedt Lingewaal, als poort tussen de Randstad en het rivierengebied graag, 
 een gastvrij onthaal aan mensen die willen genieten van haar natuur, haar 
 cultuurhistorisch waardevolle kernen en landschap, de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 en de rust en stilte die daarin nog zijn te vinden. 

7. In 2030 hebben alle kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn voorzieningen 
 voor jeugd tot 12 jaar, waar mogelijk in een brede school. Er is een 
 ontmoetingsruimte en een zorgvoorziening passend bij de schaal van de kern. De 
 inzet van de inwoners bepaalt het niveau van de overige voorzieningen. Er zijn 
 slimme combinaties gemaakt in gezamenlijke accommodaties en multifunctionele 
 gebouwen.

8. In 2030 vormt goed, inventief en maatschappelijk ondernemerschap de basis voor 
 een gezonde economische ontwikkeling en draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit 
 van kern en platteland.
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3.1 Toelichting op het Manifest
In een zeer intensief traject is de gemeente Lingewaal onder de loep genomen. Zowel wat 
betreft de karakteristieken en beleidsopgaven, als wat betreft het welzijn en welbevinden 
van de bewoners en ondernemers in het gebied. In de bijlage is een uitgebreide analyse van 
al deze zaken te lezen. Er is een breed scala aan activiteiten en ontwikkelingen geschetst 
die een plek zouden moeten krijgen in de beschreven structuren van het gebied en de 
afzonderlijke kernen. 

Het is echter duidelijk dat niet alle wensen en eisen met elkaar zijn te verenigen. Niet alles is 
mogelijk of zou mogelijk moeten zijn. Een interactief proces levert nuttige informatie op over 
wat er speelt en zou moeten gebeuren, maar het leidt ook tot wensen- en boodschappenlijstjes 
waarvan de rekening hoger is dan het beschikbare budget. Keuzen zijn dus nodig. Welke dat 
zijn, heeft u kunnen lezen in het voorgaande Manifest. Wat dit precies betekent voor het 
handelen en doen van de gemeente wordt in het vervolg nader uiteengezet.

Manifestregel 1) 
In 2030 is Lingewaal een vitale en vooral groene gemeente waar ecologie, economie en 
samenleving in een goede balans met elkaar samengaan.

Deze manifestregel kan worden gezien als de missie van Lingewaal. Het geeft aan dat het een 
levendige gemeenschap is in een groene setting waarin rust en ruimte belangrijke waarden 
zijn. De leefbaarheid staat er op een hoog peil en is leidend voor het doen en handelen van 
gemeente en gemeenschap. Deze leefbaarheid is een resultaat van het zoeken naar de beste 
balans tussen de drie aspecten ecologie, economie en samenleving. 

Manifestregel 2)
In 2030 vormen de vijf kernen van Lingewaal met ieder hun eigen karakteristiek en identiteit, 
tezamen met het Rivierenland en de open komgebieden een oase in een steeds verder 
verstedelijkend Nederland.

In deze Manifestregel wordt het karakter van de gemeente geschetst. Daarin zitten twee 
elementen. Ten eerste wordt herkend en erkend dat elk van de kernen een eigen karakter, 
een eigen identiteit heeft en daaruit volgend ook eigen behoeften. Ten tweede neemt 
Lingewaal afstand van verstedelijkt Nederland en daarmee expliciet van de Randstad. 

Kernen: eenheid in verscheidenheid
In het leefbaarheidsonderzoek is gezocht naar het gezamenlijke van Lingewaal. Lingewaal 
blijkt vooral een bestuurlijke gemeenschap. 
De kernen zijn erg gehecht aan hun zelfstandigheid en de bewoners identificeren zich vooral 
met de kern en niet met de gemeente. Dat is prima, mits er kan worden omgegaan met deze 
eenheid in verscheidenheid. 
In de Lingewaalse situatie staan de burgers voor hun kernbelang, maar dienen het 
gemeentelijke apparaat en bestuur te staan voor het Lingewaalse belang. Dat betekent dat 
kernen verschillend benaderd en behandeld kunnen worden. Wat de ene kern heeft, hoeft 
niet per se de andere kern ook te hebben. Het gaat om de specifieke behoeften van de 
kern. 
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Hierbij hoort ook meer zelfstandigheid. Kernen mogen zelf meer bepalen waarvoor ze willen 
gaan of kiezen en dragen daar ook verantwoordelijkheid over. De verantwoordelijkheid van de 
gemeente richt zich vooral op de kwetsbare groepen in de samenleving en op verbindende 
elementen binnen de gemeente. Deze laatste elementen bevinden zich vooral op het terrein 
van landschap, infrastructuur, natuur, en recreatie en betreffen het gehele gemeentelijke 
grondgebied. 

Lingewaal als grens voor de Randstad
Naast de verscheidenheid is er ook eenheid. Zo is er de eenheid van het grote groene 
komgebied, dat de kernen onderling verbindt. De eenheid van de ligging op de rivierdijken, die 
de kernen aan de Linge- en Waalzijde met elkaar verbinden. De eenheid in de cultuurhistorie 
met de Nieuwe Hollandse Waterlinie die Waal- en Lingezijde met elkaar verbindt.
Lingewaal heeft juist ook deze eenheid nodig om zich te kunnen onderscheiden van de 
Randstad. Met kernkwaliteiten als rust, ruimte en groen, kiest Lingewaal ervoor om niet tot de 
Randstad te horen, maar tot het Rivierenland. 
Lingewaal functioneert als Groene Poort tussen Randstad en Rivierenland. Er wordt daarmee 
niet gekozen voor ongebreidelde groei, maar voor zorgvuldige lokale inpassingen met behoud 
en verbetering van bestaande kwaliteiten. 
Kwaliteit gaat dan ook voor kwantiteit en inbreiding/herstructurering gaat voor uitbreiding. Dat 
sluit echter niet uit dat er om redenen van kwaliteitsverbetering soms ook gekozen moet worden 
om aan het rand van dorp of stad ingrepen te plegen, bijvoorbeeld door nieuwbouw.
Concreet betekent dit wel dat de kernen tot 2030 niet verder uitbreiden dan in het Structuurplan 
in 2004 is aangegeven. Het landelijk gebied blijft verder het domein van landbouw, water, 
natuur en recreatie, maar kan in de zogenaamde kernrandzones wel een rol spelen in relatie 
tot de kernen. 

Lingewaal is en blijft wel met de infrabundel (A15 en Betuwespoorlijn) verbonden aan het 
(inter-)nationale stedelijke netwerk en met de dynamiek die hieraan is verbonden. Hierlangs zal 
altijd sprake blijven van een zekere ruimtelijke druk. Lingewaal wil vooral groen blijven, maar 
kiest ook voor het versterken van de bufferzone met de Randstad door, in de overgangszone 
tussen Randstad en Rivierenland, ruimte te bieden aan functies op terrein van recreatie, 
cultuur en sport. Daarmee wordt, op strategische momenten en op basis van een bijdrage 
aan de kwaliteiten van Lingewaal als Groene Poort, bewust gebruikgemaakt van de kansen en 
mogelijkheden die de ruimtelijke dynamiek biedt.

Lingewaal als Groene Poort Lingewaal en de infrabundel
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Manifestregel 3)
In 2030 is er in Lingewaal een balans tussen de belangen van de gemeente Lingewaal als geheel 
en de belangen van de verschillende kernen. Het gemeentebestuur van Lingewaal rekent 
het bewaren van deze balans tot zijn opdracht. Waar nodig zijn samenwerkingsverbanden 
aangegaan met steden en dorpen in de regio.

Met deze regel wordt aangegeven dat de rol van de gemeente in de toekomst zal veranderen. 
Binnen Lingewaal is een cultuur ontstaan waarin al gauw naar de gemeente wordt gewezen 
en verwezen als er wat tot stand moet komen. Te vaak kan men daaraan (toch) niet voldoen, 
hetgeen tot veel ergernissen onderling leidt. In de toekomst zal de gemeente helderder haar 
rol aangeven. Initiërend waar het haar wettelijke taken betreft, maar veel meer stimulerend, 
faciliterend of regisserend waar het andere taken betreft. Alleen in specifieke situaties kan de 
gemeente ook buiten haar wettelijke taken een initiërende rol vervullen.  
De ambtelijke organisatie zal op deze werkwijze worden aangepast. Daarbij past ook dat 
wordt gekeken naar wat wenselijk en/of mogelijk is in een kern: een situationele benadering. 
Daarmee komt het kernenbeleid, waarbij in elke kern dezelfde maatregelen werden 
voorgestaan en uitgevoerd, te vervallen. 
Daarnaast zijn er onderwerpen die niet op de schaal van Lingewaal kunnen worden opgepakt 
of worden uitgevoerd. In deze gevallen wordt samengewerkt op het niveau van Regio 
Rivierenland of naar samenwerkingsverbanden met Gorinchem en/of Leerdam. 

Manifestregel 4)
In 2030 is de grootste kracht van Lingewaal gelegen in het feit dat Lingewaal er in 2010 
voor heeft gekozen om het zelforganiserend vermogen van haar inwoners, ondernemers en 
organisaties te stimuleren en faciliteren. Beleidskeuzen worden grotendeels door en/of met 
de bewoners, ondernemers en organisaties van de kernen gemaakt. 

Uit de vorige manifestregel volgt ook dat in de toekomst meer verwacht zal worden van 
de gemeenschappen in de kernen zelf. De kernen krijgen meer verantwoordelijkheid, maar 
daarmee ook meer ruimte om mee te beslissen over belangrijke onderwerpen in de kern. De 
gemeente houdt bij de wettelijke kerntaken en de basisvoorzieningen een leidende en actieve 
rol. Daarnaast kan de gemeenschap zelf keuzen maken. Daarbij past zelfwerkzaamheid. Is dat 
sterk aanwezig, dan zal men ook meer kunnen doen in de kern. Soms is het lastig om als kern 
zelf wat tot stand te brengen (buiten de basisvoorzieningen om). Dan ligt samenwerking met 
de buurkern(en) voor de hand.

In een dergelijk partnerschap tussen gemeente en gemeenschap is een goede communicatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van een overlegplatform, essentieel. 
De werkwijze kan voor elke kern anders zijn. Belangrijk is wel dat er goede afspraken gemaakt 
zijn over taken en verantwoordelijkheden .
Een actieve gemeenschap kan met een dergelijke werkwijze meer voor elkaar krijgen dan 
een passieve gemeenschap. Zo krijgt elk dorp of stadje dat wat zij verdient. 
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Manifestregel 5)
In 2030 is de landbouw nog altijd een economisch belangrijke sector voor Lingewaal en 
beeldbepalend voor het Lingewaalse landschap. In de komgebieden zijn de boeren werkzaam 
voor de (inter-)nationale markten. Rondom de kernen heeft de boer zich ontwikkeld tot 
plattelandsondernemer in brede zin. 
Dit betekent dat in het kommengebied de landbouw centraal staat. Het gaat dan primair 
om grondgebonden vormen van landbouw. In deze gebieden is ruimte voor schaalvergroting 
en indien nodig nieuwvestiging, mede als gevolg van verplaatsing. Er is in deze gebieden 
dus ook ruimte voor uitbreiding en het plaatsen van nieuwe stallen. Bij nieuwbouw is de 
landschappelijke inpassing en de beeldkwaliteit van de bebouwing (traditioneel of modern 
streekeigen) van belang. 
De plattelandsondernemer draagt zorg voor de productie van goed en gezond voedsel, waar 
mogelijk gecombineerd met natuur, landschap en waterbeheer.
Aan de randen van het kommengebied (oeverwallen en Nieuwe Zuider Lingedijk) is landbouw 
niet primair, maar nevengeschikt aan andere functies, zoals natuur en recreatie. Langs de 
hoofdwatergangen en in de historische boezems  in het kommengebied passen mede functies 
als natuur en waterberging.
De verbrede landbouw heeft met name een plek in de kernrandzones en agrarische gebieden 
rondom de kernen. Agrarische ondernemers ontwikkelen hier naast landbouw activiteiten 
in de sfeer van recreatie, zorg, gezondheid en onderwijs. Dit in samenwerking met andere 
ondernemers, de bevolking in de kernen en zorg- en onderwijsinstellingen in de gemeente en 
regio.

Manifestregel 6)
In 2030 biedt Lingewaal, als poort tussen de Randstad en het rivierengebied graag, een gastvrij 
onthaal aan mensen die willen genieten van haar natuur, haar cultuurhistorisch waardevolle 
kernen en landschap, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de rust en stilte die daarin nog zijn 
te vinden. 

Dit betekent dat de recreatieve infrastructuur en voorzieningen worden verbeterd en uitgebreid 
in Lingewaal. Belangrijke aanknopingspunten zijn de ligging in de Nationale landschappen 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierengebied. De historische stadjes Asperen 
en Heukelum vormen de recreatieve knooppunten binnen de gemeente waar zowel 
watergebonden als landgebonden recreatie bijeen komen. 
In alle kernen wordt meer aandacht besteed aan het uiterlijk van de kern vanuit de openbare 
ruimte. Elke kern heeft zijn eigen sfeer, maar wel binnen een herkenbare Lingewaalse eenheid. 
Planologisch wordt ruimte geboden voor recreatieve activiteiten in de kernen, alsmede langs 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Linge- en Waaldijk. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is 
een belangrijke landschapsstructuur binnen de gemeente. De open schootsvelden, die tot een 
afstand van 1.000 m rondom de forten lopen, worden beschermd.
De verblijfsrecreatie wordt verder uitgebreid. In en rondom het Lingebos is ruimte voor nieuwe 
vormen van sport- en verblijfsrecreatie, zoals golfbaan The Dutch. Dit is mede gerelateerd aan de 
ruimtelijke dynamiek van het netwerk langs de infrabundel en bij voorkeur gekoppeld aan het 
zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit is ook mogelijk in de uiterwaarden 
van Waal en Linge in het geval er sprake is van het verkleuren  en/of herontwikkelen van daar 
aanwezige bedrijfslocaties.
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Manifestregel 7)
In 2030 hebben alle kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn voorzieningen voor 
jeugd tot 12 jaar, waar mogelijk in een brede school. Er is een ontmoetingsruimte en een 
zorgvoorziening passend bij de schaal van de kern. De inzet van de inwoners bepaalt het 
niveau van de overige voorzieningen. Er zijn slimme combinaties gemaakt in gezamenlijke 
accommodaties en multifunctionele gebouwen.

Door het afnemende draagvlak en de geringe bezettingsgraad staan voorzieningen in kleine 
kernen onder druk. Dit geldt zeker ook voor de vijf kernen van de gemeente Lingewaal. Slim 
gebruikmaken van voorzieningen, zoeken van combinaties, clustering en multifunctioneel 
gebruik zijn hierbij belangrijke sleutels om de voorzieningen betaalbaar te houden in de 
toekomst. Dit gaat ook verder dan de accommodaties alleen. Het gaat over slim gebruik van 
beperkte middelen, ruimte en menskracht, over de kunst van het combineren en verbinden, 
over mensen en activiteiten, zowel publiek als privaat. De bewoners beseffen dat het wonen 
in één van de Lingewaalse kernen betekent dat niet alle voorzieningen binnen de kern voor 
handen zijn. Kwaliteit van leven, de rust en de ruimte zijn belangrijker. Zij maken slim gebruik 
van voorzieningen die op relatief korte afstand in de omliggende steden beschikbaar zijn 
waarbij de mobielere mensen in het dorp graag een boodschap meebrengen voor hen die 
over wat minder bewegingsvrijheid beschikken.
De gemeente is aanspreekbaar op een beperkt aantal functies en voorzieningen; een plek 
waar de gemeenschap elkaar kan ontmoeten, bijvoorbeeld een dorpshuis in elke kern geldt 
hierbij als basis. 

Voor een aantal doelgroepen gaan de (wettelijke) taken van de gemeente een stuk verder. 
Basisonderwijs wordt in elke kern behouden en daar waar mogelijk verbreed tot een 
Brede School. Dit is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen (0-12) dus tussen basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, 
consultatiebureaus, sport, welzijn, cultuur, bibliotheek en andere instellingen. 
Voor ouderen en mensen met een beperking is in elke kern een woonservicezone met 
een gezondheidscentrum op eigen schaal ingevuld. De kern van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning is dat iedereen moet kunnen meedoen. Dit geldt ook in Lingewaal. Ouderen en 
mensen met een beperking kunnen in hun eigen kern blijven wonen, zodat de gemeenschap 
voor de ‘eigen’ ouderen kan blijven zorgen. Het welslagen van een woonservicezone hangt 

Lingewaal is er voor oud... en jong
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hier in niet geringe mate van af.
De gemeentelijke inzet is erop gericht de voorzieningen te clusteren en tot multifunctionele 
accommodaties te komen. De bewoners vormen een belangrijke basis voor de (gezamenlijke) 
programmering en het beheer van deze voorzieningen.
Voor de andere functies en voorzieningen (recreatie, sport en dergelijke) stelt de gemeente zich op 
als verbindende partner. De gemeenschap is aan zet en heeft lokale creativiteit om een passende 
oplossing te vinden. Lukt het niet binnen de kern zelf, dan kan krachtenbundeling tussen de 
Lingekernen en de Waalkernen wellicht uitkomst bieden. Met name sportvoorzieningen lenen 
zich goed voor bovenlokale samenwerkingsvormen. Daarmee kunnen deze gecombineerde 
voorzieningen ook tussen de kernen komen te liggen. Als dit niet voldoende ruimte genereert, 
kan er gekeken worden naar een gemeentebrede aanpak of naar Regio Rivierenland. Daarmee 
is sprake van een soort stappenplan waarmee kan worden afgewogen of een activiteit haalbaar 
is.

Manifestregel 8)
In 2030 vormt goed, inventief en maatschappelijk ondernemerschap de basis voor een 
gezonde economische ontwikkeling en draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van kern en 
platteland.

Ondernemers zijn onderdeel van de gemeenschap. De kernen zijn trots op hun bedrijven en 
de bedrijven zijn trots op hun plek binnen de kern. Er is wederzijds respect en draagvlak. Meer 
dan nu vormen de kernen een belangrijke broedplaats voor ontluikend ondernemerschap en 
kleinschalige omgevingsvriendelijke bedrijven en ondernemingen. Aan deze ontwikkelingen 
wordt door de gemeente ruimte gegeven. 
Hierbij past echter ook dat grenzen worden gesteld aan de groei en hinder van bedrijven in 
de kern. In de kernen passen relatief milieuvriendelijke bedrijven met een kleine tot beperkte 
verkeersaantrekkende werking. Het bedrijventerrein Zeiving biedt ruimte voor bedrijven die 
graag door willen groeien naar een schaal die de kern overstijgt. De bedrijventerreinen in de 
kernen en solitaire bedrijfsvestigingen in de kernen worden planologisch zodanig vastgelegd 
dat ze geen milieuhinder veroorzaken voor de aangelegen woonbebouwing. Functiewijzigingen 
naar niet-milieuhinderlijke functies zijn mogelijk.

3.2 Visie per beleidsveld
In deze paragraaf worden per thema keuzen gemaakt voor de toekomst. Waar wil de gemeente 
Lingewaal zich voor inzetten? De thema’s zijn ingedeeld in drie clusters. Een cluster sociaal, een 
cluster ruimte en een cluster economie. Ook hier zijn de drie velden die samen leefbaarheid 
vormen dus weer terug te vinden. Dit laat onverlet dat er op diverse thema’s overlap bestaat. 
Zo heeft het thema voorzieningen een sociale dimensie, een ruimtelijke dimensie en, als het 
over publiek – private samenwerking, gaat ook een economische dimensie.
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3.2.1 Het sociale cluster

Maatschappelijke Voorzieningen

Uitgangspunt:
‘Versterken van de zelfredzaamheid en de inzet van de gemeenschap (civil society) in 
multifunctionele accommodaties’.

Basiskeuzen:
Een plek waar de gemeenschap elkaar kan ontmoeten, bijvoorbeeld een dorpshuis, is • 
een basisvoorziening voor elke kern; 
Voor de groep 0-12 heeft de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid. In elke • 
kern is basisonderwijs beschikbaar, daar waar mogelijk is dit uitgebreid tot een Brede 
School;
Alle kernen zijn en blijven leefbaar voor ouderen en mensen met een beperking. De • 
gemeente realiseert in elke kern een woonservicezone met een gezondheidscentrum;
De gemeente ondersteunt initiatieven vanuit de (georganiseerde) gemeenschap;• 
De gemeente geeft invulling aan de, door het ministerie van VWS ingestelde, basisfuncties  • 
voor vrijwilligerswerk- en mantelzorgondersteuning;
De gemeente bevordert, waar mogelijk, de werkgelegenheid en zet mensen aan om deel • 
te nemen aan het werkproces;
De voorzieningen in de kern worden als de gelegenheid zich voordoet ruimtelijk • 
gebundeld;
De gemeente kiest voor clustering van voorzieningen in multifunctionele panden;• 
Bundeling en clustering gaat niet alleen over ruimte en accommodaties, maar ook over • 
activiteiten en programmering; 
De basiswinkelvoorzieningen worden per kern ruimtelijk ondersteund.• 

Toelichting:
In lijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zet de gemeente in op het 
ontstaan van een zelfredzame samenleving. Een samenleving waarbij lokale gemeenschappen 
zelf tot in grote mate verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van de eigen kern. Om dit 
te realiseren is een basisvoorziening nodig. De gemeenschap moet een plek hebben voor 
ontmoeting, waar plannen gesmeed worden en creatieve gedachten worden uitgewisseld. 
De aanwezige dorpshuizen zijn daarvoor geschikt, maar naar de toekomst toe staan ook 
andere opties open. 
Voor een aantal doelgroepen heeft de gemeente een extra verantwoordelijkheid: voor 
kinderen en voor ouderen en mensen met een beperking. Voor de eerste doelgroep is 
basisonderwijs van groot belang. Het verbindende effect van kerngebonden basisonderwijs 
is een belangrijk gegeven. Waar mogelijk wordt deze voorziening uitgebreid tot een Brede 
School, waarin ook de functies van een Centrum voor Jeugd en Gezin een plek kunnen 
krijgen.
Om alle kernen leefbaar te houden of te maken voor ouderen en mensen met een 
beperking realiseert de gemeente in elke kern een woonservicezone met daaraan 
gekoppeld een gezondheidscentrum. Het gaat hierbij om de driehoek wonen, welzijn en 
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zorg. Levensloopbestendige woningen, welzijnsvoorzieningen, waarin de gemeente nauw 
samenwerkt met actieve burgers en zorgvoorzieningen, in ieder geval eerstelijnsvoorzieningen 
(huisarts en fysiotherapie) en thuiszorg is in elke kern beschikbaar. De gemeente stimuleert 
actief de verspreiding van intramurale zorg over de verschillende woonkernen. 
De inwoners moeten een actieve rol in de gemeenschap vervullen, waarbij vrijwilligerswerk en 
mantelzorg moeten worden versterkt. De gemeente geeft invulling aan de basisfuncties voor 
lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg, zoals opgesteld door het ministerie 
van VWS. 

Het deelnemen in een arbeidsproces is van essentieel belang voor het welzijn van de meeste 
mensen. De gemeente zal met de haar ter beschikking staande middelen en mogelijkheden 
dat belang behartigen. 
Ingezet wordt op het concentreren van voorzieningen per kern, zodat geen versnippering 
ontstaat en de betaalbaarheid ervan verbetert. Hiermee kan een levendig centrum ontstaan 
per kern, wat de leefbaarheid ten goede zal komen. Gedacht kan worden aan de clustering 
van zorgvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen voor verenigingen en 
economische voorzieningen. 
Voorkeur gaat uit naar het huisvesten van deze clustering in bestaande of nieuwe 
multifunctionele panden binnen de kernen. Indien geschikte bestaande panden ontbreken, 
geldt verbouw van deels of volledig vrijkomende panden binnen de kernen, als realistisch 
alternatief voor nieuwbouw, mits dit financieel haalbaar is. Door clustering van voorzieningen 
in multifunctionele panden ontstaan ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Tevens kunnen 
aan kleinere economische voorzieningen betere overlevingskansen worden geboden. Al deze 
voorzieningen komt de levendigheid van de kernen ten goede. Het is belangrijk om hierbij 
op te merken dat het niet alleen gaat om een ruimtelijke of fysieke clustering. Ook in het 
activiteitenaanbod en de programmering wordt gezocht naar gezamenlijkheid. Ten aanzien van 
maatschappelijke terreinen (zoals sportvelden) wordt ingezet op een clustering tussen kernen 
in het geval uitbreiding of nieuwbouw noodzakelijk is. Dit geldt voor Asperen-Heukelum en 
Vuren-Herwijnen. Spijk kan zowel op Heukelum als Vuren gericht zijn, maar ook op Gorinchem. 
Als samenwerking in deze verbanden niet voldoende soelaas biedt, komt een gemeente of 
regionale voorziening in beeld.
Door basiswinkelvoorzieningen te ondersteunen in ruimtelijke zin blijven deze levensvatbaar.

Zorg

Uitgangspunt:
‘Zorg is een gezamenlijke taak in onze kernen’

Basiskeuzen:
Ingezet wordt op zorg op kernniveau, passend bij de schaal van de kern;• 
Ontwikkelen van een gezondheidscentrum in iedere kern, qua schaal en uitvoering passend • 
bij de kern;
Actief stimuleren van burgerparticipatie en particuliere initiatieven in de zorg;• 
Stimuleren en faciliteren van initiatieven voor mantelzorg.• 
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Toelichting:
Door de vergrijzing en extramuralisering zal de zorgvraag in de toekomst gaan toenemen. 
Mensen die ouder worden en/of zorg nodig hebben, kunnen alleen maar zo lang mogelijk 
de regie over hun eigen leven houden en hun eigen gekozen levenswijze voortzetten, als er 
op kernniveau ook zorg op maat wordt geboden. Om dit op een efficiënte manier te doen 
zal er ingezet worden op zorg op kernniveau, maar wel passend bij de schaal van de kern. 
Momenteel ligt het zwaartepunt van de intramurale zorg in Herwijnen. De gemeente zet zich 
actief in om de intramurale zorg te spreiden over de kernen. Ten minste te verdelen in een 
complex aan de Waalkant en een complex aan de Lingekant van de gemeente.
Voor mensen met een iets kleinere zorgvraag worden mogelijkheden gecreëerd in alle 
vijf de kernen. Dit kan in Asperen, Heukelum en Vuren door bestaande serviceflats te 
herontwikkelen. In Spijk zou een aantal zorgappartementen gerealiseerd kunnen worden. In 
alle kernen wordt een aanzienlijk aandeel van de woningen levensloopbestendig gebouwd 
conform het keurmerk Woonkeur. 
Een leefbare kern voor ouderen en mensen met een beperking is moeilijk te realiseren zonder 
een zorgzame gemeenschap. Actief burgerschap in zorg en welzijn wordt gestimuleerd 
en mantelzorgers krijgen de ondersteuning die passend is bij hun taak. De basisfuncties 
voor de lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg bieden hier een eerste 
aanknopingspunt voor.
Tevens is het wenselijk om te komen tot gezondheidscentra waarin diensten als een huisarts, 
consultatiebureau, thuiszorg, maatschappelijk werk, fysiotherapie of tandarts kunnen zitten. 
Uiteraard zullen deze centra ook qua uitvoering en schaal moeten passen bij de grootte van 
de kern. Ook huisvesting in dorpshuizen behoort tot de mogelijkheden, al dan niet voor één 
of enkele dagen in de week.

Verenigingen

Uitgangspunt:
‘Verenigingen vormen het cement van de lokale gemeenschap’

Basiskeuzen:
Inzet is versterken van samenwerking tussen de verenigingen;• 
Waar mogelijk maken verenigingen gebruik van een gezamenlijke accommodatie;• 
Gezamenlijkheid in activiteiten, programmering en anderszins wordt gestimuleerd;• 
Naast subsidies draagt de gemeente alleen bij in het geval dit budgetneutraal kan • 
plaatsvinden;
Gekozen is voor een subsidiebeleid op basis van prestatieafspraken.• 

Toelichting:
De verenigingen vormen het cement van de lokale samenleving. De gemeente zet dan ook 
in op het behoud van het rijke verenigingsleven op kernniveau. Hierbij zal ingezet worden 
op het versterken van de samenwerking tussen de diverse verenigingen, waar nodig tussen 
de kernen onderling. Samenwerking kan op het activiteitenniveau (bijvoorbeeld samen een 
festival organiseren), in de programmering (bijvoorbeeld een jaarkalender per kern), in de PR of 
in de organisatie zelf (bijvoorbeeld het inrichten van een vrijwilligerspoule). Multifunctioneel 
gebruik van accommodaties zal worden gestimuleerd. Dit betekent dat ingezet wordt op het 
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accommoderen van meerdere verenigingen of functies in één gebouw.
De gemeente gaat bovendien over op een actief subsidiebeleid dat is gericht op doelgroepen 
en daaraan gekoppelde prestaties. Eventuele tekorten worden niet vanuit de gemeente 
afgedekt, tenzij daar tegenover voor de gemeente baten staan die dezelfde waarde 
vertegenwoordigen.

3.2.2 Het ruimtelijke cluster 

Wonen

Uitgangspunt:
‘Wonen doen we allemaal in onze eigen kern’

Basiskeuzen:
In Lingewaal wordt gebouwd naar de behoefte van de kern;• 
Inbreiding gaat voor uitbreiding;• 
Herstructurering is nodig om de leefbaarheid in de kernen te behouden;• 
Bijzondere locaties vragen om bijzondere invullingen en een bijzonder programma;• 
Er wordt ruimte geboden aan particulier opdrachtgeverschap;• 
Als wordt gebouwd, ligt de nadruk op woningen met een woonkeur;• 
Het streekeigen karakter wordt benadrukt in architectuur en stedenbouw;• 
In elke kern is ruimte voor alle bevolkingsgroepen en doelgroepen.• 

Toelichting:
In de gemeente Lingewaal wordt gebouwd naar de behoeften van de kern zelf. Hiermee kan 
ingespeeld worden op de vraag vanuit de eigen kern, maar ook op het aanbod van woningen 
in de eigen kern. Soms is er niet zozeer behoefte aan meer woningen, als wel aan andere 
type woningen. Dit zal in de toekomst meer vragen om herstructureringsprocessen in de 
kernen. Uitbreiding zal dan ook beperkter gaan plaatsvinden. Inbreiding krijgt meer prioriteit 
waarbij het aanbrengen van meer variatie in de woningvoorraad en het opwaarderen van de 
kwaliteit van woningen en openbare ruimte in de kernen centraal staat. Gezien de relatief 
grote en monofunctioneel opgebouwde naoorlogse woonbuurten in de kernen is dit niet 
alleen noodzakelijk, maar ook een belangrijke stimulans tot een meer aantrekkelijke en beter 
functionerende kern. Bewoners, gemeente en Kleurrijk Wonen zijn de belangrijkste partijen bij 
dit proces.
Op bijzondere plekken zijn bijzondere ontwikkelingen mogelijk, los van de lokale of 
gemeentelijke woningbehoeften. Het gaat dan met name om unieke locaties langs het water 
met kansen tot herontwikkeling. Deze ontwikkelingen dienen iets eigens toe te voegen aan de 
kern/gemeente en moeten een duidelijk aanwijsbare leefbaarheidswinst opleveren, zowel wat 
betreft ruimtelijke kwaliteit als wat betreft het vormen van een aanvulling op de samenleving.
De kwaliteit van de woon- en leefomgeving kan verder worden verbeterd door meer uit te 
gaan van streekeigen architectuur en stedenbouw. Er is de laatste decennia teveel gebouwd 
zoals op alle plekken in Nederland. Een woonwijk in Asperen onderscheidt zich niet van een 
woonwijk in Gulpen, Rhenen of Abbekerk. In het rivierengebied zijn voldoende streekeigen 
architectonische en stedenbouwkundige componenten aanwezig om meer het regionale en 
lokale bewustzijn te accentueren. Daarmee krijgen de kernen binnen Lingewaal ook meer 
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een eigen identiteit. Voor het stimuleren en toetsen hiervan dient de welstandscommissie 
(Dorp, Stad & Land) een sterkere rol te krijgen. De (toezichthoudende en adviserende) rol 
moet vooral worden ingezet voor de historische binnensteden, de historische (dijk-)linten, 
nieuwbouwprojecten binnen deze twee gebieden en voor de nieuw te ontwikkelen 
woonwijken.
Behalve het bouwen voor de eigen bevolking is het ook belangrijk dat de inwoners zelf 
keuzen maken en hun eigen levenswijze kunnen voortzetten. Dit betekent onder meer dat 
als mensen met een aanvraag voor particulier opdrachtgeverschap bij de gemeente komen, 
dit zal worden gestimuleerd. Dit kan wellicht een kans zijn om het lokale architectonische 
bewustzijn een nieuwe impuls te geven. Tevens betekent dit dat mensen zolang mogelijk in 
hun eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen, zowel ouderen als jongeren. Door in te 
zetten op de realisatie van (deels) levensloopbestendige woningen en zorgwoningen wordt 
de doorstroming op de lokale markt bevorderd, zodat jongeren binnen hun eigen kern hun 
wooncarrière kunnen doorlopen. 
Daarnaast wordt ingezet op de realisering van nieuwbouw, in het bijzonder starters- en 
seniorenwoningen. De woningen voldoen aan het certificaat Woonkeur.

Landschap

Uitgangspunt:
‘Het landschap promoot Lingewaal en verbindt de bewoners van de kernen’

Basiskeuzen
Het contrast tussen oeverwal en kom vormt een leidend inrichtingsprincipe binnen het • 
Lingewaalse landschap;
Ten oosten van de Dalemse Zeiving is sprake van een agrarisch landschap. Ten westen • 
hiervan is sprake van een overgangslandschap waarin meerdere functies voorkomen;
Elke kern heeft een randzone dat als overgangsgebied tussen kern en buitengebied • 
dient;
Ontwikkeling en versterking van de samenhang binnen de nationale landschappen van • 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierengebied;
De Zeiving wordt landschappelijk afgerond;• 
Er is ruimte voor nieuwe landgoederen;• 
Het streekeigen karakter dient benadrukt te worden bij nieuwe beplantingen.• 

Wonen in Lingewaal Karakteristiek landschap
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Toelichting
De oeverwallen langs de Linge en Waal met daartussen de grote kom van de Tielerwaard 
is wezenlijk voor de ruimtelijke verschijningsvorm van Lingewaal. Deze geografische positie 
is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De oeverwallen kennen 
een kleinschalig (half-)besloten landschap met nederzettingen, buitens, boomgaarden met een 
grote cultuurhistorische waarde. Er is sprake van een grote menging aan functies. De kommen 
zijn vooral grootschalig, leeg, open en monofunctioneel van karakter. Dit contrast dient ook in 
de toekomst zichtbaar te blijven om een vervlakking van het landschap tegen te gaan.
Het Lingewaalse landschap toont een sterk agrarisch beeld. Aan de rand van de Randstad, in 
de Spijkse Poort, is echter sprake van een meer gevarieerd landschap waarin ook natuur, water 
en recreatie mogelijk zijn naast de landbouw. Daarmee ontstaat een overgangszone om de 
functie als Groene poort van Lingewaal sterker mee aan te zetten.
De gemeente is van mening dat er een soort overgangszone moet bestaan waarin de kernen en 
buitengebied elkaar ontmoeten. Hiertoe wordt een randzone rondom de kernen aangewezen. 
Hier komen kern en buitengebied tot elkaar. Hierin zijn zowel agrarische als dorpse activiteiten 
mogelijk. Lokale ommetjes, speelterreinen, maar ook boomgaarden of zorgboerderijen passen 
in deze zone. 
Het zichtbaar en beleefbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in deze zone en 
verder langs de Nieuwe Zuider Lingedijk een belangrijke landschappelijke opgave. Hiertoe zijn 
onder meer de open schootsvelden (verboden kringen) van belang. Hierbinnen passen geen 
nieuwe ontwikkelingen die een aantasting van de openheid van het landschap vormen.
De gemeente staat achter deze ontwikkeling, mits geen sprake is van het ontstaan van 
grootschalige en/of monofunctionele gebieden of lijnstructuren. Een linie als grootschalige 
primaire waterkering wil de gemeente niet. Het zichtbaar maken van de linie in relatie met 
nieuwe functies in de vorm van recreatieve functies, horeca of nieuwe landgoederen is wel 
mogelijk. Hiermee dient de overgang tussen Randstad en het rivierenland, met Lingewaal 
als Groene Poort, extra te worden benadrukt. Daarbij dient ook aangesloten te worden bij 
de karakteristieken van het nationale landschap Rivierengebied met de scheiding tussen 
oeverwallen en kommen, de dorpspolders, historische boezemstructuur en de specifieke 
kleinschalige landschapselementen, zoals polderkaden, grienden en eendenkooien.
De gemeente acht het belangrijk dat grootschalige functies of gebieden landschappelijk worden 
ingepast. Hierbij is het voor bedrijventerrein De Zeiving van belang dat deze landschappelijk 
wordt afgerond en bij uitbreiding landschappelijk wordt ingepast.
Een bijdrage aan landschappelijke inpassing en versterking kunnen ook nieuwe landgoederen 
bieden. Hieraan wordt met name gedacht bij het Spijkse Veld langs de Zuiderlingedijk en 
Spijkse Kweldijk, maar in het algemeen langs de oeverwallen en in een zekere nabijheid van de 
kernen of van een buurtschap zijn deze nieuwe landgoederen mogelijk. Daarbij moet worden 
aangesloten bij de landschappelijke karakteristieken ter plaatse. 
In het algemeen geldt dat bij landschappelijke vernieuwingen, aanpassingen en versterkingen 
gebruik wordt gemaakt van streekeigen beplanting. 

Water

Uitgangspunt:
‘Water voor een ieder zonder overlast’
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Basiskeuzen:
De waterberging in bestaand stedelijk gebied wordt zo dicht mogelijk bij de bron • 
aangepakt;
In de komgebieden staat het water primair ten dienste van de agrarische activiteiten;• 

Langs de hoofdwatergangen en in de historische boezems is ruimte voor waterberging • 
(al dan niet in relatie tot natuurontwikkeling);
De bestaande Waal- en Lingedijk vormt de primaire waterkering;• 
In de uiterwaarden is ruimte voor de rivier.• 

Toelichting:
De gemeente Lingewaal kent een waterbergingsopgave van 3,53 hectare, waarvan 1,35 
ha. in Asperen, 0,25 ha. in Heukelum en 1,92 ha. in Vuren. Voor deze waterbergingsopgave 
wordt de volgende (hiërarchische) trap doorlopen:
- stap 1: het vergroten van de berging in de stad;
- stap 2: het realiseren van berging in de uitbreidingsgebieden;
- stap 3: het vergroten van de berging in de randen van het stedelijk systeem;
- stap 4: het benutten van de capaciteit van het watersysteem in het landelijk gebied.

In het kader van het project Ruimte voor de Rivier is het noodzakelijk het bergingsvermogen 
van de rivier te vergroten, zodat hogere waterstanden kunnen worden voorkomen en de 
rivier letterlijk meer ruimte krijgt. De uiterwaarden zijn daarvoor de natuurlijke gebieden om 
deze berging te vinden. Het vergraven, uitgraven van uiterwaarden en het verwijderen van 
obstakels in de uiterwaarden draagt hier aan bij.

Verkeer

Uitgangspunt:
‘In Lingewaal kun je je gemakkelijk en veilig bewegen door de kernen en de gemeente’

Basiskeuzen:
In relatie tot het onderhoudsprogramma en herstructureringen worden de principes van • 
het programma ‘Duurzaam veilig’ gehanteerd;

Water en Lingewaal horen bij elkaar Verkeer gaat door de historische kernen 
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De parkeer- en verkeersstructuur wordt aangepast in relatie tot het versterken van de • 
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen;
Het aanpakken van de entrees van de kernen in verband met verkeersveiligheid;• 
Het maken van nieuwe ontsluitingen op knelpuntsituaties.• 

Toelichting:
De gemeente zet in op een duurzaam en veilig verkeerssysteem. De huidige wegen- 
en verkeersstructuur worden aangepakt ten tijde van onderhoudswerkzaamheden en 
herstructureringen. Hierbij zullen de principes van Duurzaam Veilig worden gehanteerd. 
De gemeente zet tevens in op het aanpassen van de parkeer- en verkeersstructuur in relatie 
met de wens tot het versterken van de toeristisch recreatieve ontwikkelingen. 
Dit speelt specifiek voor de historische binnensteden van Asperen en Heukelum. Aan de rand 
van deze steden wordt parkeergelegenheid gerealiseerd ten behoeve van de eigen bewoners 
en het toerisme.
In het kader van de verkeersveiligheid vindt de gemeente het van belang om de entrees naar 
de diverse kernen aan te pakken. Meteen, bij de entree van de kern, moet het duidelijk zijn 
dat er een gebied aankomt waar minder hard gereden kan worden. Daartoe moet de entree 
duidelijk worden vormgegeven en aanzetten tot het verminderen van de snelheid. Ingezet 
moet worden op het duidelijk ervaren van een 30 km zone in de kernen. Hierbij moeten fysieke 
ingrepen en obstakels als laatste redmiddel worden gebruikt. Dergelijke verkeersmaatregelen 
worden toegepast in het kader van regulier onderhoud en herstructureringen.
Het maken van nieuwe ontsluitingen vindt plaats bij concrete knelpunten waarbij sprake is 
van een grote verkeersdruk in de bestaande kern. Het slim of multifunctioneel gebruik van de 
bestaande wegen staat voorop. Financieel moet een dergelijke nieuwe ontsluiting haalbaar 
zijn in relatie tot het gebied of de activiteiten die worden ontsloten. Waar de bestaande 
structuur geen mogelijkheden biedt wordt ingezet op nieuwe ontsluitingsstructuren die bij 
voorkeur worden aangesloten op de provinciale hoofdwegenstructuur. Een voorbeeld hiervan 
is de ontwikkeling van Herwijnen-Oost. Met deze nieuwe woonwijk neemt de verkeersdruk 
op de Achterstraat en Nieuwe Steeg als ontsluitingsroute toe. Om dit verkeer door het 
‘dorpscentrum’ te ontlasten blijft het streven op de middellange termijn gericht om te voorzien 
in een ontsluiting van Herwijnen-Oost op de Parallelweg. Via deze weg kan het verkeer dan de 
Graaf Reinaldweg (N830) bereiken.

3.2.3 Het economische cluster 

Bedrijvigheid

Uitgangspunt:
‘Het bieden van bedrijfsmogelijkheden brengt levendigheid in de kernen’

Basiskeuzen:
In de kernen wordt meer ruimte geboden aan bedrijvigheid;• 
Op de Zeiving is plaats voor lokale bedrijvigheid die niet meer past binnen de kern of het • 
buitengebied. Zware milieuhinderlijke bedrijvigheid (categorie 5 en hoger) dient een plek 
te vinden buiten de gemeente;
Revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen, met als specifieke aandachtspunten:• 
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Bij De Oven wordt ingezet op verkleuring van de bedrijvigheid naar bedrijven met een • 
minder sterke verkeersaantrekkende werking en andere functies;
Bij de Koornwaard wordt ingezet op een verkleuring naar ambachtelijke en watergebonden • 
bedrijvigheid en recreatie;
De aanleg van nieuwe snelle internetverbindingen wordt planologisch ondersteund.• 

Toelichting:
In alle kernen wordt ingezet op verbreding van de economie en het behouden en stimuleren 
van het midden- en kleinbedrijf. Dit betekent dat er ruimte is voor kleinschalige zakelijke 
en persoonlijke dienstverlening, ambachtelijke bedrijvigheid en niet-milieuhinderlijke 
bedrijvigheid. Veel mogelijkheden hiertoe kunnen plaatsvinden in of bij de eigen woning. 
Bestaande bedrijfslocaties in de kernen kunnen blijven bestaan. Daarnaast is er voor niet-
milieuhinderlijke bedrijvigheid (hooguit milieucategorie 1) ook plaats binnen de kernrandzone 
rondom de kernen.
Waar bedrijven groter groeien en milieu-overlast gaan veroorzaken is de inzet gericht op het 
verplaatsen naar De Zeiving. Voor bedrijventerrein De Oven wordt ingezet op verkleuring 
van bedrijvigheid naar bedrijven met een minder verkeersaantrekkende werking, kantoren en 
andere functies gerelateerd aan het water of woonfuncties. De Koornwaard heeft de potentie 
de relatie met de Linge meer aan te grijpen voor watergebonden activiteiten. Verder heeft 
het terrein een zekere broedplaatsfunctie voor startende en ambachtelijke bedrijvigheid en 
heeft het een opslagfunctie. Dit alles zonder dat er ruimte komt voor verdere groei. Het gaat 
hier dus om een verkleuring van het huidige terrein. 
Het kleine bedrijventerrein in de Spijkse Waard en het fabrieksterrein van Ytong bij 
Vuren krijgen eveneens de mogelijkheid om in de toekomst te verkleuren richting meer 
watergebonden bedrijfs- en recreatieve activiteiten.
De beglazing van Nederland heeft al een aanvang genomen. Supersnelle verbindingen met 
zeer hoge capaciteiten zullen in de toekomst wenselijk en noodzakelijk zijn. De aanleg van 
deze snelle verbindingen ligt bij de marktpartijen en wellicht corporaties. De gemeente 
staat achter deze ontwikkeling en zal dat in planologische en inrichtingstechnische zin 
ondersteunen.

Agrarische sector

Uitgangspunt:
‘De agrarische sector beheert en ontwikkelt ons buitengebied’

Basiskeuzen:
In het Open Komgebied staan de agrarische activiteiten centraal;• 
Agrarische bebouwing is landschappelijk ingepast;• 
Ontwikkeling langs bestaande landbouwlinten is mogelijk, passend binnen de bestaande • 
landschappelijke structuren;
Langs de randen van het kommengebied zal in de toekomst steeds verdere verschuiving • 
naar natuur, water, recreatie en landschap plaatsvinden;
De gemeente werkt mee aan de totstandkoming van natuur en wateropgaven als er • 
sprake is van een voldoende compensatie van de agrarische sector;
Agrarisch natuurbeheer is een verantwoordelijkheid van de agrarisch ondernemer; • 
Hergebruik en functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is onder • 
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voorwaarden mogelijk.

Toelichting:
De agrarische sector vormt niet alleen een belangrijke economische sector, maar ook de grootste 
landschapsbeheerder c.q. ontwikkelaar in het open komgebied in Lingewaal. De gemeente wil 
in dit gebied de agrarische sector in stand houden en verder stimuleren. De agrarische sector is 
een belangrijke drager van het karakteristieke cultuurlandschap van Lingewaal. Alleen langs de 
hoofdwatergangen en in de historische boezems past natuurontwikkeling en waterberging. 
Voor noodzakelijke schaalvergroting of nieuwvestiging van agrarische bedrijven wordt ruimte 
geboden langs de bestaande landbouwlinten. Deze ontwikkelingen moeten wel passen 
binnen de bestaande landschappelijke structuren van het omliggende gebied en de mogelijke 
randvoorwaarden vanuit de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast dient de bedrijfsbebouwing 
wat betreft schaal aan te sluiten bij het karakter van het gebied en wordt landschappelijk 
op een streekeigen manier ingepast. In de open schootsvelden rondom de forten past geen 
nieuwvestiging. Uitbreiding van bestaande bedrijven is hier onder voorwaarden toegestaan. 
Deze voorwaarden hangen samen met het clusteren van bebouwing, sloop van ongebruikte/
misplaatse bouwwerken en het goed landschappelijk inpassen.
Een andere ontwikkeling in de agrarische sector is het ontstaan van nevenactiviteiten. De 
ontwikkeling van duurzame kleinschalige en extensieve nevenactiviteiten en functieverandering 
zullen worden toegestaan binnen het kader van de regelingen voor nevenactiviteiten en 
vrijkomende agrarische bebouwing. Een ontwikkeling van deze nevenactiviteiten heeft 
nadrukkelijk de voorkeur langs de randen van het Open Komgebied, in de Spijkse Poort en in 
de randzones rondom de kernen.
Ook binnen Lingewaal vinden ontwikkelingen plaats in het kader van de realisatie van de 
ecologische hoofdstructuur of de waterhuishouding. De ecologische hoofdstructuur loopt 
voornamelijk langs de dijken. Deze natuurontwikkeling wordt positief benaderd. Wel staat 
Lingewaal achter de belangen van de agrariërs. Natuurlijk staat het de agrariërs vrij om zelf aan 
agrarisch natuurbeheer te doen. Dit komt de natuur- en landschapswaarden in Lingewaal ten 
goede. 

Toerisme en recreatie

Uitgangspunt:
‘Toerisme en recreatie zijn gericht op rust, landschap en historie en dragen bij aan de leefbaarheid 
in de kernen’

Grondgebonden landbouw hoort bij Lingewaal Recreatie bij de kernen
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Basiskeuzen:
Ingezet wordt op versterking van het toerisme, waaronder de verblijfsrecreatie;• 
De Zandput bij Herwijnen, De Wiel in Asperen en De Rietput in Heukelum blijven • 
behouden als lokale recreatieve voorzieningen;
De horecafunctie van de dorpshuizen kan ook worden ingezet ten behoeve van recreatie • 
en toerisme;
De kernen en het buitengebied worden door doelgerichte thematische routestructuren • 
met elkaar verknoopt;
De bijzondere kwaliteiten van de twee Lingesteden worden beter benut;• 
Door herinrichting en het gebruik van authentieke inrichtingselementen wordt de • 
presentatie van de openbare ruimte in de kernen op strategische locaties verbeterd.

Toelichting:
De gemeente zet in op het verder versterken van bestaande toeristisch-recreatieve structuur. 
Om de recreatie binnen de gemeente verder te ontwikkelen en om positieve effecten voor 
de kernen te introduceren wordt op beperkte schaal verblijfsrecreatie toegestaan. Dit geldt 
met name voor het gebied van de Spijkse Poort, alsmede voor de uiterwaarden waar sprake 
is van functieveranderingen in bestaande bedrijfsgebieden. De golfbaan The Dutch is hier al 
een voorbeeld van.
De lokale recreatieplassen binnen de gemeenten (De Zandput, De Wiel en De Rietput) hebben 
een belangrijke recreatieve functie binnen de lokale gemeenschappen. De gemeente heeft 
bij deze plassen tot nu toe ingezet op het behouden van een minimaal voorzieningenniveau. 
Voor de toekomst wordt dit niet gezien als basisvoorziening. Wel wordt het behoud ervan 
voorgestaan. Dit betekent dat de gemeente zich inzet voor behoud, maar ook kan kijken of 
het onderhoud en/of de exploitatie op een andere wijze zou kunnen plaatsvinden.
Daar waar de lokale omstandigheden dit toestaan, wordt het dorpshuizen mogelijk gemaakt 
haar horecafunctie ook in te zetten voor toeristen en recreanten. 
Om de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente tevens te versterken wordt ingezet 
op infrastructurele investeringen met als doel het toeristisch-recreatief verknopen van de 
kernen en het buitengebied. Dit kan door het verbeteren en opzetten van nieuwe lokale 
en regionale thematische routestructuren die zoveel mogelijk bij de kernen starten. Het 
ontwikkelen van Toeristische Overstap Punten (TOP) kunnen die versterken. Als toeristen en 
recreanten parkeren bij een TOP ontlast dit de oude kernen van Heukelum en Asperen. 
In Lingewaal liggen twee Lingestadjes met bijzondere kwaliteiten. Hier liggen kansen binnen 
de gemeente om zich te profileren. De gemeente zal zich daarom inzetten om met name de 
stadjes Asperen en Heukelum recreatief beter te benutten en verder te ontwikkelen. Hierbij 
zal ook op strategische locaties geïnvesteerd worden in de openbare ruimte. Bij herinrichting 
van dergelijke locaties kan de presentatie worden verbeterd door gebruik te maken van 
authentieke inrichtingselementen. Deze inrichtingsmaatregelen gelden ook voor de andere 
kernen.
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6.0  Een ruimtelijke
   vertaling
4  Visie op de kernen
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de visie per kern beschreven. Deze vloeit voort uit het Manifest en de 
specifieke kenmerken en opgaven voor de verschillende kernen. Deze visie is bepalend voor 
hoe in de kernenvisie wordt omgegaan met de opgaven per kern. In de volgende paragraaf 
wordt kort de hoofdlijn van de kerngerichte aanpak geschetst. In paragraaf 4.3 vindt de 
specifieke vertaling plaats naar de vijf kernen.

4.2 Een kerngerichte aanpak
Het in stand houden van het huidige boven gemiddelde voorzieningenniveau in de kernen 
is in de toekomst niet houdbaar en haalbaar. Een andere tijd breekt aan met andere keuzen. 
Ten behoeve van de leefbaarheid neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en zet zij 
zich in om een zeker basisniveau binnen de kernen te garanderen. Dit heeft te maken met 
de basisvoorzieningen, zoals basisonderwijs, gezondheidszorg en een ontmoetingsplaats, 
maar ook met het wonen en werken in de kernen. Zo zal het woningbouwprogramma voor 
elke kern grotendeels gericht zijn op de toevoeging van levensloopbestendige woningen 
en worden voor alle kernen mogelijkheden geboden om een beroep of bedrijf aan huis te 
vestigen. Ook is de visie van de koppeling van wonen, welzijn en zorg (woonservicezones met 
een gezondheidscentrum) voor alle kernen gelijk. 

Zoals eerder in deze visie gesteld ligt de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de 
gemeenschap zelf. De gemeente is een belangrijke partner, aanjager, verbinder, maar zonder de 
inbreng van actieve burgers is er buiten de basis niet veel mogelijk. Dit betekent natuurlijk ook 
dat de kernen zelf meer ruimte krijgen voor het leggen van accenten. Willen ze geld besteden 
aan beter onderhoud of aan het in stand houdend van de voetbalvereniging? Voor dit doel 
zal elke kern over een zeker budget beschikken waarin men keuzen kan maken. Verschillende 
methoden worden momenteel door verschillende gemeenten toegepast. Sommige gemeenten 
kiezen voor een vast beschikbaar dorpsbudget, anderen laten dit afhangen van de urgentie van 
de plannen. Het komt de communicatie met de kernen ten goede als er gewerkt wordt binnen 
een structuur van een wethouder en manager per kern, aan de gemeente kant. Ook aan de 
kant van de kernen is een bepaalde organisatiegraad noodzakelijk. Hoe dit er precies uit gaat 
zien, kan per kern verschillen. 
Overal geldt wel dat heldere communicatie en duidelijkheid over de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden onontbeerlijk zijn. Ook de kaders waarbinnen een gemeenschap een 
eigen afweging kan maken moeten helder zijn.
Bij zo’n aanpak past een gemeentelijke organisatie die meer gericht is op het ondersteunen van 
de lokale gemeenschap bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten.

4.3 Visie op de kern
In deze paragraaf wordt van elke kern een korte karakteristiek gegeven om vervolgens op 
basis van het Manifest tot een vertaling (toekomstagenda) te komen van de in hoofdstuk drie 
neergelegde visie op het niveau van de kern.

4  Visie op de kernen
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4.3.1 Heukelum

Karakteristiek
Heukelum is één van de oude stadjes aan de Linge en bestaat ruimtelijke gezien uit twee 
delen: de historische stad en de naoorlogse woonwijk ten zuidwesten hiervan. De ruim 
2.300 bewoners ervaren Heukelum als een prettig rustig stadje. Het is prachtig gelegen in een 
groene omgeving. Men roemt het rijke verenigingsleven en de veelheid aan activiteiten die 
worden georganiseerd. De gemeenschapszin is groot en uit de gesprekken met de bewoners 
blijkt een grote, soms emotionele, betrokkenheid bij het stadje. Dit zijn ingrediënten, waarmee 
Heukelum de toekomst met een goed gevoel tegemoet kan zien.

Gemeentelijke inzet
De gemeentelijke inzet in Heukelum is met name gericht op:

Ruimte bieden voor doelgroepen van beleid (zoals jongeren en ouderen).• 
Clustering van zorg- en onderwijsvoorzieningen in combinatie met ontmoetingsfunctie.• 
Het ondersteunen van de vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht.• 
Het mobiliseren en faciliteren van bewonersparticipatie.• 

Keuzen voor bewoners
De bewoners van Heukelum zien zich nu en in de toekomst voor meerdere ontwikkelingen 
gesteld. De rol van de gemeente zal veranderen. Veel hangt dan af van waar de bewoners 
zelf voor kiezen. Waar ze zelf voor gaan. Dat moet georganiseerd worden. Oplossingen of 
mogelijkheden moeten worden gezocht en gevonden. 
Het liefst binnen de eigen gemeenschap, soms kan het echter niet anders dan dat samen 
met een andere kern of kernen, met de gemeente of zelfs met de regio naar oplossingen of 
mogelijkheden moet worden gezocht. De gemeente zal daarbij een partner zijn, maar heeft 
daarbij niet altijd de regie. 

Voor Heukelum kan dan worden gedacht aan de volgende (actuele of mogelijk toekomstig 
actuele) onderwerpen:

Het samenwerken van verenigingen.• 
De parkeerproblematiek in de historische binnenstad.• 
De bereikbaarheid van het bedrijventerrein.• 
Het versterken van de recreatieve infrastructuur en het uitbreiden van de recreatieve • 
voorzieningen.

De toekomstagenda
Het voorgaande overziend staat op de toekomstagenda van Heukelum een aantal projecten 
en thema’s waarmee de bewoners en de gemeente gezamenlijk aan de slag moeten. De 
belangrijkste worden besproken. 

Voorzieningen
Heukelum zit ruim in haar voorzieningen. Naast twee basisscholen en een dorpshuis, is 
er onder andere een verenigingsgebouw, een gymzaal, een biljartvereniging met eigen 
accommodatie, een voetbalclub en een tennisvereniging. Ook de hervormde kerk heeft haar 
eigen plaats voor activiteiten en ontmoeting. Zoveel voorzieningen in een stadje van iets meer 
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dan 2.000 bewoners zijn moeilijk in stand te houden, ook al omdat ze in de exploitatie elkaars 
concurrent kunnen zijn. De meeste voorzieningen zijn geclusterd rondom het Leyenburgplein. 
Deze clustering wordt door de inwoners als prettig ervaren. Heukelum krijgt er een (sociaal) 
hart door. Toch is er nog wel wat te doen om dit hart van Heukelum verder te vitaliseren. 

Allereerst natuurlijk de herontwikkeling van De Leyenburg. De sloopvergunning van het huidige 
gebouw is al enige tijd geleden afgegeven. Hoe de nieuwbouw er precies uit gaat zien, is nog 
niet bekend, maar er wordt gedacht aan een woonservicezone met daarin ruimte voor een 
gezondheidscentrum. Realisering van dit plan, kan ook ruimte bieden aan andere mensen die 
een woning zoeken, omdat de doorstroming wordt verbeterd.
Daarnaast is er begin 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstkansen van Dorpshuis 
Dava. Naar aanleiding van dit onderzoek worden er gesprekken gepland met het Heukelumse 
verenigingsleven over de mogelijkheden om een doorstart te maken met het dorpshuis en een 
eventuele samenwerking met het verenigingsgebouw.

Deze twee plannen zijn nog redelijk sectoraal in hun aanpak. Er zijn kansen voor een 
ambitieuzer project ‘Vitalisering Hart van Heukelum’. Een integrale aanpak, waarin de twee 
scholen, het verenigingsgebouw, het dorpshuis, de accommodatie van de biljartvereniging, 
de peuterspeelzaal, het gezondheidscentrum en de gymzaal worden geclusterd in één groot 
multifunctioneel gebouw. De vrijkomende ruimte kan worden gebruikt voor woningbouw en 
dit kan het project voor een gedeelte financieren. 
Verder zou er gebruikt gemaakt kunnen worden van Europese of Provinciale subsidieregelingen 
voor Brede Scholen of Kulturhusen. 
Geheel in de lijn van manifestregel 4 en 7 van het Manifest van Lingewaal, is de betrokkenheid 
van de bewoners bij zowel de realisatie van het plan als bij de exploitatie van het toekomstige 
gebouw groot. 
Belangrijk hierbij is ook op te merken dat het bij multifunctioneel gebruik niet alleen gaat over 
het gebouw en de fysieke voorziening. De samenwerking tussen verschillende organisaties 
is zeker zo belangrijk. Tijdens het dorpsdebat klonk al een roep om te gaan werken met een 
Heukelumse activiteitenkalander om de afstemming en samenhang tussen al wat er gebeurt 
te versterken. Dit zou het begin kunnen zijn van een gezamenlijke programmering in de 
multifunctionele accommodatie van Heukelum. Aandachtspunt bij dit alles is de roep van de 
jongeren dat er te weinig te doen is voor hen. Zij willen graag een eigen plek in Heukelum en 
geven aan hiervoor ook de handen uit de mouwen te willen steken.

Multifunctioneler gebruik van accommodaties is niet alleen een zaak van de publieke 
voorzieningen. Ook clustering van commerciële voorzieningen kan oplossingen bieden. Uit het 
onderzoek naar de basiswinkelvoorzieningen van Kardol (2004), kwam al naar voren dat het 
voor de levensvatbaarheid van de bakker in Heukelum goed zou zijn om ruimtelijke koppeling 
te zoeken met de supermarkt. De bakkerij in het historische stadje zou dan wat meer een 
lunchroom kunnen worden met eventueel een terras voor het oude gemeentehuis.

Tot slot is het ook goed om de mogelijkheden van publiek-private samenwerking te onderzoeken. 
Enerzijds kan het hier gaan om het geven van ruimte voor zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld 
banken of uitzendbureaus) in het dorpshuis. Maar hieronder is ook het privatiseren van de 
horecafunctie in het dorpshuis (of multifunctioneel gebouw) te plaatsen. Natuurlijk is het in deze 
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belangrijk om van te voren goed af te spreken hoe om te gaan met verschillende belangen. 
Met de huidige exploitatie van het dorpshuis is het voor een pachter niet heel interessant 
maar de mogelijkheden worden groter, naarmate er meer ruimte in de horecavergunning ligt. 
Het ministerie van VWS is momenteel bezig met het voorbereiden van een wijziging in de 
Drank- en Horecawet. Hierin krijgt de gemeente meer mogelijkheden om lokale afwegingen 
te maken in het kader van de paracommerciële activiteiten. In de toekomst liggen er dan 
bijvoorbeeld mogelijkheden de bar (en een kleine keuken) open te stellen voor recreanten. 
Een terras erbij draagt bij aan de levendigheid van het voorzieningenhart.

Verkeer
In Heukelum wordt met name het drukke verkeer en het parkeren in de historische 
binnenstad als een probleem ervaren. Afgeleid hiervan zijn er ook problemen met de 
langzaam verkeerroutes. 
Niet overal is het even gemakkelijk om zich te voet of per rolstoel te begeven. Dat juist in 
een historische binnenstad niet overal sprake is van een verkeerstechnisch verantwoorde 
inrichting, wordt overigens ook wel weer begrepen. 
In combinatie met het recreatief versterken van de stad, liggen er mogelijkheden om de 
parkeer- en verkeersproblematiek op te lossen. De ontwikkeling van een Toeristisch 
Overstap Punt is daarvoor een mogelijkheid. Ruimtelijk gezien liggen daarvoor kansen aan 
beide entrees van de stad. Een bijzondere mogelijkheid doet zich voor als de clustering 
van het voorzieningencomlex bij de Leyenburg zich ook uitstrekt tot de basisscholen en 
het gymgebouw. In een integrale gebiedsontwikkeling is het dan mogelijk om hier tot een 
nieuw sociaal hart te komen in combinatie met wonen (onder andere voor doelgroepen) en 
multifunctioneel te gebruiken parkeervoorzieningen.

Recreatie
Binnen Lingewaal is Heukelum het meest ingespeeld op de komst van toeristen. De toeristen 
bezoeken met name de historische binnenstad en verpozen langs de Linge. Toch zouden 
ook hier nog meer voorzieningen kunnen komen. Met name de relatie met de Linge zou 
verder uitgenut kunnen worden. Horeca-voorzieningen al dan niet in combinatie met 
aanlegplaatsen bieden perspectief. Het stadje is een prachtig decor waarbinnen bijzondere 
winkels of voorzieningen een plek kunnen krijgen. Ten behoeve van de bereikbaarheid is een 
soort van Toeristisch Overstap Punt, waarin parkeren wordt gecombineerd met informatie 

Heukelum Asperen
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en veelal een horecavoorziening, zeer welkom. Dit alles wel van een schaal waarmee moet 
worden voorkomen dat het toerisme een te grootschalig karakter krijgt. 

4.3.2 Asperen

Karakteristiek
Asperen is een historische stad aan de Linge met ruim 3.100 inwoners. Het stadje kent vanuit 
de middeleeuwen een grote stadsplattegrond, die echter door de eeuwen slechts deels is 
ingevuld. Veel boerderijen en landerijen konden zo in de stad blijven bestaan. Dit maakt dat 
het Asperen binnen de oude omwalling twee gezichten toont: een stadsgezicht langs met 
name de Voorstraat en de Minstraat met als blikvanger de kerktoren en een meer dorps 
gezicht langs de andere straten met kleinschalige bebouwing en diepe tuinen. 
In de vijftiger jaren is de stad naar het westen toe uitgebreid in een duidelijk van de historische 
stad afgescheiden planmatige woonbuurt. De bewoners ervaren Asperen als een prettig 
stadje om te wonen. Men is trots op de historische stadskern en de mooie ligging aan de 
Linge. De goede sociale verbondenheid en het actieve verenigingsleven brengen de nodige 
levendigheid.

Gemeentelijke inzet
De gemeentelijke inzet in Asperen is met name gericht op:

Ruimte bieden voor doelgroepen van beleid (zoals jongeren en ouderen).• 
Clustering van zorg- en onderwijsvoorzieningen in combinatie met ontmoetingsfunctie.• 
Het ondersteunen van de vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht.• 
Het planologisch afwaarderen van bedrijventerrein De Oven en de inrichting van de • 
ontsluiting ervan.
Het mobiliseren en faciliteren van bewonersparticipatie.• 

Keuzen voor bewoners
De bewoners van Asperen zien zich nu en in de toekomst voor meerdere ontwikkelingen 
gesteld. De rol van de gemeente zal veranderen. Veel hangt dan af van waar de bewoners 
zelf voor kiezen. Waar ze zelf voor gaan. Dat moet georganiseerd worden. Oplossingen of 
mogelijkheden moeten worden gezocht en gevonden. Het liefst binnen de eigen gemeenschap, 
soms kan het echter niet anders dan dat samen met een andere kern of kernen, met de 
gemeente of zelfs met de regio naar oplos-singen of mogelijkheden moet worden gezocht. De 
gemeente zal daarbij een partner zijn, maar heeft daarbij niet altijd de regie. Voor Asperen kan 
dan worden gedacht aan de volgende (actuele of mogelijk toekomstig actuele) onderwerpen:

De verkeersproblematiek in de historische binnenstad.• 
Het onderhoud en gebruik van de openbare ruimten.• 
De uitbreiding van de voetbalvelden.• 
Het samenwerken van de verenigingen.• 
Het versterken van de recreatieve infrastructuur en het uitbreiden van de recreatieve • 
voorzieningen.
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De toekomstagenda
Het voorgaande overziend staat op de toekomstagenda van Asperen een aantal projecten 
en thema’s waarmee de bewoners en de gemeente gezamenlijk aan de slag moeten. De 
belangrijkste worden besproken.

Verkeer
De verkeersproblematiek is tweeledig. Ten eerste dient al het zware vrachtverkeer door het 
noordelijke gedeelte van de oude binnenstad en langs de naoorlogse wijk te rijden aangezien 
dit de enige ontsluiting van het bedrijventerrein is. Nieuwe ontsluitingen zijn niet reëel gezien 
de aanwezige bebouwing, landschappelijke waarden of de aanwezigheid van de Linge. Door 
inrichtingsmaatregelen wordt het vrachtverkeer zo veilig mogelijk als kan door het smalle 
deel van de historische stad geleid. De situatie is niet optimaal. Oplossingen als een nieuwe 
ontsluiting en de verplaatsing of afbouw van het bedrijventerrein zijn zeer kostbaar. De inzet 
richt zich nu eerst op het verkleuren van het bedrijventerrein. 

Daarnaast wordt vooral ingezet op het beperken van de overlast door inrichtingsmaatregelen 
en door planologische maatregelen die de verkeersaantrekkende werking van het 
bedrijventerrein in de toekomst zullen verminderen.
Het tweede probleem heeft meer te maken met de Voorstraat en het drukke doorgaande 
en toeristische verkeer door deze straat. De straat is hier niet op ingericht waardoor, negatief 
gesteld, sprake is van een verkeersriool, met name tijdens de drukke momenten van de dag. 
De oplossing van dit probleem is meer gelegen in inrichtingsmaatregelen en het bieden van 
parkeeroplossingen (binnen en buiten de oude stad) voor toeristen en bewoners.

Jongerenproblematiek
Als het gaat om de jongeren in Asperen zijn er twee verschillende geluiden te horen. 
Veel mensen geven aan overlast te ondervinden van hangjongeren, bijvoorbeeld bij de 
Waterpoort en bij het jeugdhonk. Een ander deel van de mensen geeft aan dat Asperen de 
jongeren veel te weinig biedt. Te weinig activiteiten, te weinig starterswoningen, te weinig 
leefruimte. Het inzien dat dit twee kanten zijn van de zelfde medaille helpt, om te komen 
tot een oplossing. Jongeren serieus nemen, verantwoordelijkeid geven én aanspreken op 
hun gedrag zijn de ingrediënten voor een normalisatie in de verhouding van Asperen en 
haar jongeren. Als mensen elkaar ontmoeten, gaan ze positiever over elkaar denken. Deze 
contacthypothese werd ook geopperd tijdens het dorpsdebat. Jongeren en ouderen moeten 
weer meer samen gaan ondernemen, elkaar ontmoeten in een gezellige centrale voorziening, 
samen oud en nieuw vieren. Geheel in de lijn met het manifest wordt hierbij gezocht naar 
oplos-singen vanuit het zelforganiserend vermogen van Asperen, het verenigingsleven en de 
kerk. Maar ook van de jongeren van Asperen. Het afhaken van de jongeren in het met dit 
leefbaarheidsonderzoek meelopende jeugdspoor, leert dat hier nog een weg te gaan is. Dit 
gaat niet vanzelf.
Tijdens het dorpsdebat werd aangegeven dat er behoefte is aan meer woningen voor jongeren. 
En dat er oren zijn naar vormen van particulier opdrachtgeverschap. In samenwerking met 
Kleurrijk Wonen zou hier mee geëxperimenteerd kunnen gaan worden.
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Voorzieningen
Asperen zit ruim in haar voorzieningen. Naast twee basisscholen en een dorpshuis, is er 
onder andere een sporthal, een voetbalclub met een eigen kantine en een jeugdhonk. Zoveel 
voorzieningen in een stadje van iets meer dan 3.000 bewoners is moeilijk in stand te houden. 
Er zijn weinig vrijwilligers voor bestuursfuncties te vinden en daarnaast zijn de voorzieningen 
niet zelden in de exploitatie elkaars concurrent. Een ander punt is dat de voorzieningen 
van Asperen verspreid liggen over het hele stadje. Dit zorgt ervoor dat er geen echt hart 
gevormd is. Tenslotte is de nabijheid van het centrum van Leerdam met een ruimere keuze aan 
voorzieningen van grote invloed. 
Ruimtelijke clustering van voorzieningen zorgt ervoor dat de levensvatbaarheid van de 
voorzieningen wordt vergroot. 
Dit effect wordt nog versterkt als voorzieningen bij elkaar in één accommodatie komen of als 
er voorzieningen onder één rechtsvorm gaan functioneren. In Asperen lijkt de locatie bij het 
dorpshuis het meest kansrijk voor een clustering van voorzieningen, een woonservicezone en 
het gezondheidscentrum. Gezamenlijk gebruik van een voorziening kan ook onderling begrip 
tussen verschillende groepen vergroten. In Asperen is er behoefte om de kloof tussen jongeren 
en ouderen te dichten.
Uit het onderzoek naar de basiswinkelvoorzieningen van Kardol (2004) kwam al naar voren 
dat de supermarkt in de huidige omvang niet levensvatbaar is. Gezocht zou kunnen worden 
naar mogelijkheden een grotere supermarkt nabij het dorpshuis te realiseren.
Geheel in de lijn van manifestpunt 4 van het Manifest van Lingewaal, is de betrokkenheid van 
de bewoners bij de inrichting van zo’n voorzieningencluster van belang.

Tot slot is het ook goed om de mogelijkheden van publiek-private samenwerking te 
onderzoeken. Hierbij kan het gaan over ruimte voor zakelijke dienstverlening, maar ook 
verpachten van de horeca in het nieuwe voorzieningencluster is een mogelijkheid. Hierbij kan 
ook nog een koppeling gezocht worden met recreatie en toerisme. Een terras erbij draagt bij 
aan de levendigheid van het nieuwe hart van Asperen.

Accommodatie van de voetbalvereniging. 
De voetbalverenging Asperen heeft meer leden en elftallen dan waarvoor ruimte is. Het 
oefenveld wordt overbelast en de 2 wedstrijdvelden zijn op de zaterdag overbezet. Op zondag 
wordt er niet gevoetbald in Asperen, evenmin als in de andere kernen. Er zijn op verzoek 
van de gemeenteraad modellen uitgewerkt voor een herinrichting van de accommodatie, die 
het capaciteitsprobleem grotendeels  ondervangen. Naast het vergroten van de veldcapaciteit 
moet het aantal kleedruimten worden uitgebreid. Dit tezamen vergt een grote investering. Bij 
de vereniging is voldoende enthousiasme voor zelfwerkzaamheid. 
In lijn met het manifest zou de vereniging combinaties kunnen zoeken met naastliggende 
voorzieningen voor buitensport activiteiten (zwemmen, speeltuin, paardensport en ijsbaan). 
En mogelijk met (sport) activiteiten voor jongeren. Mocht dat niet lukken dan kunnen andere 
oplossingen overwogen worden. Een ledenstop voor mensen van buiten de kern, voetballen op 
zondag of de samenwerking zoeken met de buurvereniging in Heukelum zijn mogelijkheden.

Ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad
Asperen is een bijzondere en historische stad, maar dit is minder goed beleefbaar, dan 
bijvoorbeeld in Heukelum. Het ontbreekt de stad aan een zekere compactheid en samenhang 
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in bebouwing. Daarnaast is de inrichting van de Voorstraat en het drukke verkeer weinig 
aantrekkelijk te noemen. Wat kan helpen om de ruimtelijke kwaliteit van de oude stad te 
verhogen is een pakket aan maatrgelen. Ten eerste kan de inrichting sterk verbeterd worden. 
Een meer heldere en samenhangende inrichting gericht op de verblijfsfunctie van het 
gebied en met gebruik van een eenduidig kleur- en materiaalgebruik zal veel helpen. Verder 
dient nieuwbouw meer te worden afgestemd op de historische kwaliteiten van de stad. 
Het verplaatsen van hinderlijke functies en het aantrekken van functies die de levendigheid 
versterken, zoals winkels en horeca, zouden het stadsbeeld ook goed doen. Daarbij moet 
vooral een link worden gezocht met het toerisme. Tenslotte zouden attractiepunten en 
routestructuren het stadje meer betreedbaar en beleefbaar maken, waarbij ook de ligging 
aan de Linge en de nabijheid van fort Asperen en de sluizen meer gebruikt kan worden. Met 
name fort Asperen zou niet alleen in naam, maar ook ruimtelijk meer een eenheid moeten 
gaan vormen met de stad Asperen.

4.3.3 Herwijnen

Karakteristiek
Herwijnen is een langgerekt dijkdorp aan de Waal dat zich over een lengte van ongeveer 5 
km uitstrekt. Het dorp telt 2.500 inwoners. Langs het lint staat nog veel historische bebouwing 
in de vormen van boerderijen, een kerk en een molen. Met de woningnood na 1945 is 
ten noorden van het lint een clustering van bebouwing ontstaan dat heeft geleid tot een 
grote planmatige woonwijk dat nu feitelijk als het centrum wordt gezien. De inwoners van 
Herwijnen zijn trots op het mooie rivierdorp, met haar gezellige hechte gemeenschap. Het is 
fijn wonen in een levendig dorp met een bloeiend verenigingsleven.

Gemeentelijke inzet
De gemeentelijke inzet in Herwijnen is met name gericht op:

Ruimte bieden voor doelgroepen van beleid (zoals jongeren en ouderen);• 
Clustering van zorg- en onderwijsvoorzieningen in combinatie met ontmoetingsfunctie;• 
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;• 
Het mobiliseren en faciliteren van bewonersparticipatie.• 

Keuzen voor bewoners
De bewoners van Herwijnen zien zich nu en in de toekomst voor meerdere ontwikkelingen 
gesteld. De rol van de gemeente zal veranderen. Veel hangt dan af van waar de bewoners 
zelf voor kiezen. Waar ze zelf voor gaan. Dat moet georganiseerd worden. Oplossingen 
of mogelijkheden moeten worden gezocht en gevonden. Het liefst binnen de eigen 
gemeenschap, soms kan het echter niet anders dan dat samen met een andere kern of 
kernen, met de gemeente of zelfs met de regio naar oplossingen of mogelijkheden moet 
worden gezocht. De gemeente zal daarbij een partner zijn, maar heeft daarbij niet altijd 
de regie. Voor Herwijnen kan dan worden gedacht aan de volgende (actuele of mogelijk 
toekomstig actuele) onderwerpen:

Het samenwerken van verenigingen.• 
Het mobiliseren van bewonersparticipatie.• 
Het aantrekkelijker maken (opvrolijken) van straat en dorp.• 
Het samenbrengen van dorp en buitengebied.• 
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Het versterken van de recreatieve infrastructuur en het uitbreiden van de recreatieve • 
voorzieningen.

De toekomstagenda
Het voorgaande overziend staat op de toekomstagenda van Herwijnen een aantal projecten 
en thema’s waarmee de bewoners en de gemeente gezamenlijk aan de slag moeten. De 
belangrijkste worden besproken.

Voorzieningen
Herwijnen heeft goede voorzieningen met o.a. twee basisscholen, een dorpshuis, een gymzaal, 
een voetbalclub met een eigen kantine en een biljartvereniging. Ook rondom zorg voor ouderen 
zit Herwijnen met ondermeer Zorgcentrum Avondlicht ruim in haar voorzieningen. Zoveel 
voorzieningen in een dorp van nog geen 2.500 bewoners is moeilijk in stand te houden, ook 
al omdat ze in de exploitatie elkaars concurrent kunnen zijn. 
De voorzieningen van Herwijnen liggen geclusterd op twee plaatsen in het dorp. Het dorpshuis, 
de voetbalvereniging en de gymzaal aan de noordrand en de winkelvoorziening en het 
dorpsplein in het centrum. De scholen en Zorgcentrum Avondlicht liggen hier tussenin. 
Ruimtelijke clustering van voorzieningen zorgt ervoor dat de levensvatbaarheid van de 
voorzieningen wordt vergroot. Dit effect wordt nog versterkt als voorzieningen bij elkaar in 
één accommodatie komen of als er voorzieningen onder één rechtsvorm gaan functioneren. 
Het gaat hierbij niet alleen om de stenen, ook samenwerking op het niveau van activiteiten of 
beheer maakt dat Herwijnen sterker wordt.

Voor de voorzieningen aan noordrand is een verdere samenwerking aan de orde. Zowel 
dorpshuis als gymzaal groeien uit hun jasje. Op korte termijn is het creëren van een doorgang 
tussen dorpshuis en gymzaal aan te bevelen. Het beheer kan worden ondergebracht 
bij het dorpshuis en de gebruikers van de gymzaal kunnen na afloop wat drinken in het 
dorpshuis. Dit vergroot de levendigheid in het dorpshuis en is goed voor de sociale functie 
van de sportverenigingen. Daarnaast vergroot koppeling van deze twee accommodaties de 
gebruiksmogelijkheden. De ruimte is flexibeler in te zetten. Op lange termijn zou een nieuwe 
multifunctionele accommodatie, waarbij ook de kantine van de voetbalvereniging betrokken is, 
wellicht een oplossing kunnen bieden. In een dergelijke accommodatie zou een publiek-private 
samenwerking interessant kunnen zijn. Dit kan vorm krijgen in het onderbrengen van zakelijke 
dienstverlening in het dorpshuis, maar ook de mogelijkheden voor het vercommercialiseren 
van de horecafunctie biedt aanknopingspunten.

Het dorpsplein kan een opknapbeurt gebruiken. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke 
ingrepen zoals een andere bestrating. Het dorpshart kan ook meer levendig worden door het 
organiseren van meer activiteiten en evenementen. Het verplaatsen van de muziekkoepel van 
de parkeerplaats bij het dorpshuis, naar het plein zou hier een impuls aan kunnen geven. Een 
levendig dorpshart vergroot de overlevingskansen van de winkelvoorzieningen aldaar.

De toekomst van zorgcentrum Avondlicht kan niet los worden gezien van de visie op wonen 
zorg en welzijn van de gemeente Lingewaal. Hierin wordt een spreiding van de intramurale 
plaatsen over meerdere kernen bepleit. Zorgcentrum Avondlicht is momenteel zelf druk bezig 
met het ontwikkelen van een visie.
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Dergelijke ontwikkelingen kunnen niet anders dan door samenwerking tussen gemeente, 
instellingen én bewoners tot stand komen. Tijdens het dorpsdebat hebben de bewoners van 
Herwijnen al te kennen gegeven dat ze toe zijn aan een nieuwe vorm van samenwerken 
met de gemeente. Niet om het onderste uit de kan te halen, maar om als serieuze partner, 
in gelijkwaardigheid te overleggen over de uitdagingen waar Herwijnen voor staat en de 
oplossingen die bewonersinitiatieven zou kunnen bieden. De sociale verbondenheid en het 
actieve verenigingsleven bieden aanknopingspunten hiervoor. 

Wonen voor jong en oud
Om Herwijnen leefbaar te houden is er zowel ruimte nodig voor jong als oud. Dit naast de 
twee- en eenoudergezinnen waarop het huidige woningaanbod is toegesneden. Juist de 
binnen Lingewaal meer geïsoleerde positie van Herwijnen, op enige afstand van grotere steden, 
maakt dat er voldoende (woon)ruimte aanwezig moet zijn voor deze twee doelgroepen. 
Voor ouderen kan daarbij goed worden aangesloten op de zorgvoorzieningen die Avondlicht 
aanbiedt in het dorp. Rondom deze locatie, in aansluiting op (winkel)voorzieningen, past 
woningbouw voor ouderen met levensloopbestendige woningen. Deze kunnen samengaan 
met woningen voor jongeren. Daarnaast zal ook ruimte worden gegeven aan collectieve 
vormen van particulier opdrachtgeverschap waarbij starters op de woningmarkt gezamenlijk 
een woningbouwproject kunnen realiseren en daarmee flink kunnen besparen op de 
kosten. 

Herstructurering
Met de Nieuwe Steeg heeft Kleurrijk Wonen de eerste herstructurering in het dorp in gang 
gezet. De eerste naoorlogse woningen in het dorp zijn hier gesloopt en worden vervangen 
door nieuwe woningen die zijn aangepast aan de eisen van de tijd. In Herwijnen, maar 
ook in de andere kernen, kent met name de vroeg-naoorlogse woningbouw (met daarin 
ook veel goedkope (huur)woningen) steeds meer problemen wat betreft woonkwaliteit 
en stedenbouwkundige structuur. Het zijn deels buurten met veelal een aantrekkelijke 
architectonische uitstraling, maar met verder weinig variatie in functies en woningtypen en 
een sobere inrichting. In relatie tot de veranderende woningbehoeften zijn met name in deze 
buurten goede slagen te maken om het woningaanbod in het dorp te vernieuwen en bij de 
tijd te brengen en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit van de buurt te verbeteren. Een belangrijke 
rol is hierbij weg gelegd voor de aanwezige woningcorporatie (i.c. Kleurrijk Wonen). Voor de 
toekomst zal herstructurering van de bestaande woningvoorraad van meer belang zijn dan 
nieuwe woninguitbreidingen.

4.3.4 Vuren

Karakteristiek
Vuren is een dijkdorp aan de Waal met een inwonertal van ruim 2.000 inwoners. Door 
de dijkverzwaringen is van het lintdorp weinig meer te herkennen. Het gedeelte bij de 
sportvelden met de voormalige kerk is nog het meest karakteristiek. Het dorp is voor de 
meeste mensen nu toch vooral het naoorlogse gegroeide gedeelte rondom de Mildijk. 
Ter weerszijden van deze dijk en rondom het dorpsplein aan de Dorpsstraat liggen de 
verschillende woonbuurten die sindsdien zijn gebouwd. Vuren is een bedrijvig dorp met aan 
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de oostzijde een bedrijventerrein dat aansluit op de steenfabriek in de uiterwaard van de Waal. 
Ook het grote bedrijventerrein De Zeiving behoort administratief tot Vuren. Buitendijks aan de 
zuidzijde van het dorp ligt het Heuff-terrein met daarop de voormalige steenfabriek. 
Het is een terrein in ontwikkeling. Aan de westzijde toont Vuren een rustiger beeld. Hier ligt 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie met fort Vuren en de daarvoor gelegen schootsvelden. In 
het laatste decennium is Vuren geraakt door leegstand van bebouwing en daarmee gepaard 
gaande verloedering. Dit raakt de inwoners die graag trots willen zijn op hun dorp. De wil 
om dat te veranderen is groot. De gemeenschap is daarvoor krachtig genoeg met een goed 
verenigingsleven en de kansen die er liggen in de aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
rondom het dorp. 

Gemeentelijke inzet
De gemeentelijke inzet in Vuren is met name gericht op:

Ruimte bieden voor doelgroepen van beleid (zoals jongeren en ouderen).• 
Clustering van zorg- en onderwijsvoorzieningen in combinatie met ontmoetingsfunctie.• 
Het ondersteunen en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp.• 
Het mobiliseren en faciliteren van bewonersparticipatie.• 

Keuzen voor bewoners
De bewoners van Vuren zien zich nu en in de toekomst voor meerdere ontwikkelingen gesteld. 
De rol van de gemeente zal veranderen. Veel hangt dan af van waar de bewoners zelf voor 
kiezen. Waar ze zelf voor gaan. Dat moet georganiseerd worden. Oplossingen of mogelijkheden 
moeten worden gezocht en gevonden. Het liefst binnen de eigen gemeenschap, soms kan het 
echter niet anders dan dat samen met een andere kern of kernen, met de gemeente of zelfs 
met de regio naar oplossingen of mogelijkheden moet worden gezocht. De gemeente zal 
daarbij een partner zijn, maar heeft daarbij niet altijd de regie. 

Voor Vuren kan dan worden gedacht aan de volgende (actuele of mogelijk toekomstig actuele) 
onderwerpen:

Het samenwerken van verenigingen.• 
Het samen werken aan de ruimtelijke kwaliteit van het dorp.• 
Het ‘inburgeren’ van nieuwe bewoners in Vuren.• 
Het verbinden van jong en oud.• 

Herwijnen Vuren
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De toekomstagenda
Het voorgaande overziend staat op de toekomstagenda van Vuren een aantal projecten 
en thema’s waarmee de bewoners en de gemeente gezamenlijk aan de slag moeten. De 
belangrijkste worden besproken.

Ruimtelijke kwaliteit dorpshart
Langs de Dorpsstraat ligt de centrale ruimte van het dorp Vuren. Hier zijn belangrijke 
voorzieningen zoals de supermarkt en de kerken gevestigd. Vrijwel al het verkeer door Vuren 
komt ook uit op dit plein dat aan de kruising van Mildijk en Molenlaan is gelegen. Aan de 
Dorpsstraat staan echter ook enkele panden leeg waaronder het voormalige gemeentehuis. 
Andere panden worden gebruikt voor opslag. 
Het geheel geeft een rommelig beeld en verpaupert geleidelijk steeds verder. Een plek waar 
het dorp trots op zou moeten zijn, wordt zo een rotte plek waaraan iedereen zich ergert 
en waarvoor men zich schaamt. Het herontwikkeling van de zuidwand van het plein is 
noodzakelijk. Bewoners zullen met de eigenaren en gemeente op zoek moeten gaan naar 
een gewenste inrichting, zowel stedenbouwkundig als functioneel en het draagvlak hiervoor 
creëren, zowel maatschappelijk als financieel. Met een goede invulling en mooie herinrichting 
van het gebied is er voldoende potentie om het tot een gebied te maken waarop men weer 
trots is.

Herstructurering
De ruimtelijke kwaliteit behoeft in Vuren echter breder aandacht. Ook de Poldersekade was 
een plek waar lange tijd leegstand heerste. De naoorlogse woningen worden vervangen 
door nieuwe woningen die zijn aangepast aan de eisen van de tijd. Daarmee heeft Kleurrijk 
Wonen, als eigenaar en ontwikkelaar, de eerste herstructurering in het dorp in gang gezet. 
In Vuren, maar ook in de andere kernen, kent met name de vroeg-naoorlogse woningbouw 
(met daarin ook veel goedkope (huur)woningen) steeds meer problemen wat betreft 
woonkwaliteit en stedenbouwkundige structuur. Het zijn buurten met een aantrekkelijke 
architectonische uitstraling, maar met verder weinig variatie in functies en woningtypen en 
een sobere inrichting. In relatie tot de veranderende woningbehoeften zijn met name in deze 
buurten goede slagen te maken om het woningaanbod in het dorp te vernieuwen en bij de 
tijd te brengen en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit van de buurt te verbeteren. Een belangrijke 
rol is hierbij weg gelegd voor de aanwezige woningcorporatie (i.c. Kleurrijk Wonen). Voor de 
toekomst zal herstructurering van de bestaande woningvoorraad van meer belang zijn dan 
nieuwe woninguitbreidingen.

De relatie tussen Waal, dijk en dorp
Met een dergelijke herstructurering kan vorm en inhoud worden gegeven aan een ander 
(ruimtelijk) probleem in het dorp. Dit probleem betreft het ontbreken van een relatie 
tussen dorp en dijk en tussen dorp en Waal. Het huidige dorp ligt achter de dijk en 
wordt door bedrijventerreinen van de rivier afgehouden. Daarnaast houdt de bestaande 
stedenbouwkundige structuur geen rekening met het leggen van verbindingen tussen dorp 
en dijk. Alleen bij de Poldersekade is sprake van een dergelijke verbinding, maar deze heeft 
geen relatie met het hart van het dorp. Verder is er een smal wandelpad, maar ook dit pad 
maakt geen onderdeel uit van een route. Er liggen wel kansen om deze relaties te verbeteren. 
Zo ontstaan met een herstructurering van het dorpsplein en de vroeg naoorlogse woonbuurt 
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ten zuiden hiervan kansen om verbindingen met de dijk tot stand te brengen. Ten tweede 
biedt de herontwikkeling van het Heuff-terrein grote kansen om de uiterwaard en de rivier 
meer te betrekken bij het dorp. Het Heuff-terrein is een bijzondere locatie aan het water waar 
een verkleuring kan plaatsvinden van bedrijvigheid naar natuur, water, wonen en recreatie. Het 
dorp dient hiervan mee te profiteren. Routes, verbindingen en voorzieningen in en vanuit dit 
terrein dienen aan te sluiten bij het dorp. 
Daarvoor is wel een programma nodig met voldoende economische draagkracht. De 
mogelijkheden hiertoe zijn aanwezig, ook rekening houdend met het feit dat meer dan de 
helft van het terrein wordt gereserveerd ten behoeve van natuur en water. 

Wonen voor jong en oud
Om Vuren leefbaar te houden is er zowel ruimte nodig voor jong als voor oud. Dit naast de 
twee- en eenoudergezinnen waarop het huidige woningaanbod is toegesneden. Voor beide 
doelgroepen liggen er mogelijkheden in de herstructureringsopgave en met name rondom het 
dorpshart. Rondom deze locatie, in aansluiting op (winkel)voorzieningen, past woningbouw 
voor ouderen met levensloopbestendige woningen. Deze kunnen samengaan met woningen 
voor jongeren. Daarnaast zal ook ruimte worden gegeven aan collectieve vormen van particulier 
opdrachtgeverschap waarbij starters op de woningmarkt gezamenlijk een woningbouwproject 
kunnen realiseren en daarmee flink kunnen besparen op de kosten. 

4.3.5 Spijk 

Karakteristiek
Spijk is met zijn bijna 1.000 inwoners het kleinste dorp van de gemeente Lingewaal. Het dorp 
kenmerkt zich door een langgerekt bebouwingslint langs de Linge en een clustering van met 
name naoorlogse bebouwing bij de kruising met de Spijkse Kweldijk. Net als in de andere 
dorpen kent ook Spijk een oude steenfabriekterrein. Dit ligt ten westen van het dorp en biedt 
nu ruimte aan andere bedrijvigheid. In de demografie valt op dat er aanmerkelijk minder 
jongeren (tot 24 jaar) wonen en dat de groep oude ouderen (85+) helemaal ontbreekt. De 
bewoners zijn trots op het dorpshuis en de grote speeltuin en waarderen Spijk vooral om de 
rustige landelijke ligging en de sterke gemeenschapszin.

Gemeentelijke inzet
De gemeente inzet in Spijk is met name gericht op:

Ruimte bieden voor doelgroepen van beleid (zoals jongeren en ouderen).• 
Clustering van zorg- en onderwijsvoorzieningen in combinatie met ontmoetingsfunctie.• 
Het mobiliseren en faciliteren van bewonersparticipatie.• 

Keuzen voor bewoners
De bewoners van Spijk zien zich nu en in de toekomst voor meerdere ontwikkelingen gesteld. 
De rol van de gemeente zal veranderen. Veel hangt dan af van waar de bewoners zelf voor 
kiezen. Waar ze zelf voor gaan. Dat moet georganiseerd worden. Oplossingen of mogelijkheden 
moeten worden gezocht en gevonden. Het liefst binnen de eigen gemeenschap, soms kan het 
echter niet anders dan dat samen met een andere kern of kernen, met de gemeente of zelfs 
met de regio naar oplossingen of mogelijkheden moet worden gezocht. 
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De gemeente zal daarbij een partner zijn, maar heeft daarbij niet altijd de regie. Voor 
Spijk kan dan worden gedacht aan de volgende (actuele of mogelijk toekomstig actuele) 
onderwerpen:

Het verkeer over de dijk.• 
Parkeren rondom de kerk en het voetbalveld.• 
De verplaatsing van de voetbalvelden.• 
Het levensloopbestendig wonen in Spijk.• 
Nieuwe omgangsvormen met de jeugd.• 

De toekomstagenda
Het voorgaande overziend staat op de toekomstagenda van Spijk een aantal projecten 
en thema’s waarmee de bewoners en de gemeente gezamenlijk aan de slag moeten. De 
belangrijkste worden besproken.

Jongerenproblematiek
Veel bewoners van Spijk ervaren overlast van hangjongeren. Dit heeft ondermeer te maken 
met het feit dat er weinig te doen is voor de jeugd en dat er geen fysieke plek is waar 
jongeren bij elkaar kunnen komen. Tijdens het dorpsdebat is uitgebreid gesproken over deze 
thema’s en een van de oplossingsrichtingen voor de ervaren overlast, werd gevonden in het 
weer aanspreken van de jongeren op een manier die aansluit bij de jongeren. Spijk moet 
onderkennen dat het haar eigen jeugd is en het lef hebben om gesprekken te organiseren. 
Een training on the job over het aanspreken van jongeren kan hierbij enorm helpen. Daarnaast 
is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten belangrijk. 

De afgelopen jaren is er een aantal trajecten geweest om dit te realiseren, maar vooralsnog 
heeft het niet geresulteerd in een nieuw jeugdhonk. Naast de fysieke plek gaat het ook 
over activiteiten voor de jeugd. Hierin kunnen jongeren (onder begeleiding) veel zelf doen. 
In de lijn van manifestpunt 5 wordt er gekeken naar slimme combinaties voor de locatie 
van de jongeren ontmoetingsplek en samenwerking met andere verenigingen. Tijdens het 
dorpsdebat is in dit verband de voetbalvereniging genoemd.

Spijk Langs de Spijkse Dijk
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Voorzieningen voor ouderen
De gemeente vindt het belangrijk dat ook de bewoners van Spijk zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving oud kunnen worden. Op dit moment ontbreken hiervoor de voorzieningen die 
daarbij horen. Binnen de gemeente worden er plannen ontwikkeld over het opzetten van 
een bescheiden woonservicezone en een gezondheidscentrum passend in de schaal van 
Spijk. Zeker in een dorp van deze grootte moet gezocht worden naar multifunctionaliteit 
en slimme combinaties. Aanhaken bij het dorpshuis zou een logische keuze zijn. Vanuit het 
dorpsdebat is te kennen gegeven dat er ook een wereld te winnen is met het verbeteren van 
de mantelzorgondersteuning en het toestaan van het realiseren van kangaroe-woningen. 

Accommodatie van de voetbalvereniging
De voetbalvereniging Spijk is uit zijn jasje gegroeid. De vereniging telt momenteel 16 teams 
(250 leden) en om al deze teams op zaterdag te laten spelen, is het veld van ’s ochtendsvroeg 
tot ’s avonds 19:00 bezet. Op zondag wordt er niet gevoetbald in Spijk. Er zijn plannen om de 
accommodatie uit te breiden en te verplaatsen naar de Spijkse Steeg, maar deze zijn financieel 
moeilijk rond te krijgen. Tijdens het dorpsdebat gaf de vereniging aan dat ze een heleboel zelf 
kunnen doen. Ze hebben voldoende vrijwilligers en voldoende deskundigheid in huis. Geheel 
in de lijn van het manifest zou hier de vereniging het initiatief moeten nemen. Zij zou moeten 
komen met een plan, waarin aangegeven wordt hoe één en ander (ook financieel) geregeld zou 
kunnen worden. Ook hier is het zoeken naar slimme combinaties. De voetbalvelden nabij het 
dorpshuis, zodat kantine en kleedkamers in het dorpshuis hun plaats vinden. Of combinaties 
met activiteiten voor jongeren. 
Mocht het niet lukken om uitbreiding te realiseren, kunnen ook andere oplossingen bedacht 
worden. Een ledenstop voor mensen die niet in Spijk wonen, toch op zondag gaan voetballen 
of samenwerken met de voetbalverenigingen van Heukelum en Asperen.
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7.0  Conclusie en 
  aanbevelingen
5  Lingewaal in 2030
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5.1 De Structuurvisiekaart
De in de voorgaande hoofdstukken beschreven visie heeft een ruimtelijke weerslag die verbeeld 
wordt op de Structuurvisiekaart (bijlage C). Deze kaart vormt de leidraad voor toekomstige 
ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen op gemeenteniveau. De structuurvisiekaart 
zet in op de volgende koers voor Lingewaal:

Het Open Komgebied
Het Open Komgebied is het gebied waarin de grondgebonden landbouw centraal staat. 
Hier wordt alle ruimte gegeven aan de ontwikkeling van de landbouw. Daarin past ook 
schaalvergroting en nieuwbouw. Dit laatste alleen binnen de bestaande landbouwlinten 
en niet binnen de open schootsvelden. Een toets op (wettelijke) uitvoerbaarheid is daarbij 
noodzakelijk. 
De landbouw beheert het landschap, maar dient wel rekening te houden met de historische 
structureren en beplantingspatronen. Er is ruimte voor verbrede landbouw, maar bij voorkeur 
aan de randen van het gebied, zoals in de randzones van de kernen. Agrarisch natuurbeheer 
past binnen een goed beheer van landschap en natuur.
In het Open Komgebied is ruimte voor andere functies dan landbouw, maar dan wel 
ondergeschikt. Ze mogen het functioneren van de agrarische sector niet belemmeren. Deze 
functies staan vooral ten dienste van de recreatie en het verbeteren van de relaties tussen de 
kernen onderling en de kernen en het buitengebied. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 
voet- en fietspaden. 
Langs de hoofdwatergangen en in de historische boezems in het Open Middengebied is tevens 
ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. In het westelijke gedeelte, in aansluiting op 
de Dalemse Zeiving/Nieuwe Hollandse Waterlinie, is er naast landbouw ook meer ruimte voor 
combinaties met natuur, water en (kleinschalige) recreatie. Deze gebieden aan de randen van 
het Open Komgebied vallen grotendeels binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Vanuit 
de EHS worden voorwaarden gesteld voor het gebruik en de bebouwing van de gronden.
In het Open Komgebied ligt ook bedrijventerrein De Zeiving. Dit terrein zal voornamelijk 
dienen voor de opvang van lokale bedrijvigheid dat te grootschalig is voor een locatie in de 
kernen. Op kleine schaal en onder voorwaarden is er ruimte voor regionale bedrijvigheid. 
Deze dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en/of aan het imago 
van Lingewaal als Groene Poort. Tot 2030 worden uitbreidingsmogelijkheden geboden aan 
de westzijde (ten zuiden van de infrabundel). Het bedrijventerrein moet beter landschappelijk 
worden ingepast. Streekeigen groene beplantingen dienen het terrein te begrenzen. Aan de 
zijden van de infrabundel geeft het bedrijventerrein een visitekaartje af met een representatieve 
inrichting en bebouwing.

De oeverwallen
De oeverwallen zijn gebieden waarin vooral het landschap bepalend is. Een landschap 
dat wordt bepaald door de kronkelige dijk, de bosschages, grienden, bomenlanen en een 
aantrekkelijke afwisseling tussen (historische) bebouwing en groen. Hier is ruimte voor een 
menging van functies. Ruimte voor nieuwe bebouwing is er beperkt: woningbouw in een 
aantal bebouwingslinten bij Spijk, Vuren en Herwijnen, nieuwe landgoederen en bijzondere 
projecten in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De oeverwallen vormen de belangrijkste gebieden voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur. 
Het zijn ook belangrijke uitloopgebieden voor de kernen. Ook hier echter is de landbouw 
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beeldbepalend en de belangrijkste beheerder van het landschap. De aanwezige fruitteelt in 
de gemeente komt hier voor. Er is ruimte voor verbreding van landbouwactiviteiten en het 
zoeken naar samenhang en verweving met natuur en recreatie is leidend in het geval van 
nieuwe ontwikkelingen.

De Spijkse Poort
De Spijkse Poort is de naam voor het gebied ten westen van de Dalemse Zeiving. Dit 
is een gebied waarin vorm wordt gegeven aan de overgang tussen de Randstad en het 
Rivierengebied. Lingewaal als Groene Poort wordt hier gestalte gegeven. De overgang wordt 
niet vorm gegeven middels zogenaamde ‘rode’ functies, maar door ‘groene’ functies, zoals 
sport, recreatie, bos, natuur, water en landbouw. De nieuwe golfbaan The Dutch is hiervan 
een voorbeeld.
In en rondom het Lingebos kan een clustering van sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden. 
Het gaat om verblijfsrecreatie en/of recreatie attractiepunten. Richting de Dalemse Zeiving 
worden deze activiteiten kleinschaliger in aansluiting op het zichtbaar maken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 

De uiterwaarden
In de uiterwaarden langs de rivieren staat de waterhuishouding centraal, vooral bij de 
Waal. Daarnaast zijn de landbouw en de natuur de belangrijkste functies in de gebieden. 
Ontwikkelingen in relatie tot deze functies zijn mogelijk, evenals kleinschalige sport- of 
recreatieve activiteiten in relatie tot de kernen. Bebouwing is in principe niet toegestaan. 
Dit geldt niet voor nu bebouwde terreinen in de uiterwaarden. Op de locaties van (veelal 
verdwenen) steenfabrieken is nu bedrijvigheid aanwezig. Deze bedrijvigheid kan blijven 
functioneren, maar er is ook de mogelijkheid deze bedrijvigheid te verkleuren richting 
watergebonden (recreatieve) activiteiten. Een functie als permanent wonen is niet toegestaan, 
met als enige uitzondering het Heuff-terrein.

De kernen
In de kernen wordt primair ingezet op inbreiding boven uitbreiding. De uitbreidingsmogelijkheden 
tot 2030 zijn op de kaart aangegeven. Dit betreft woningbouwlocaties. Uitbreidingen ten 
behoeve van andere functies dan wonen of bedrijvigheid, zijn, mits goed stedenbouwkundige 
en landschappelijk ingepast, wel mogelijk in de randzone. 

De inbreiding zal vooral plaatsvinden door functieveranderingen (bijvoorbeeld van 
bedrijventerrein naar woongebied, zoals bij De Oven) of door herstructurering van de 
verouderde woningvoorraad. Deze herstructureringsgebieden bevinden zich in de naoorlogse 
planmatige woongebieden. Waar de mogelijkheden zich ervoor aanbieden kunnen ook de 
voetbalvelden als transformatiegebieden worden gezien, waarbij een verkleuring naar wonen 
mogelijk is. Dit biedt mogelijkheden bij een wens tot verplaatsing van sportvelden.
Hier bevinden zich ook de gebieden waarin de clustering van voorzieningen dient plaats 
te vinden. In deze gebieden is ruimte voor multifunctionele gebouwen. Wonen en zorg 
kunnen hier het beste met elkaar gecombineerd worden, het liefst in samenhang met de 
dorpsontmoetingsruimte en de onderwijsvoorziening. Door middel van sloop en nieuwbouw 
zal vorm en inhoud aan deze gebieden moeten worden gegeven.
In de stadjes Heukelum en Asperen vraagt de versterking van de relatie met de Linge om 
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aandacht. Hier kan middels herinrichting en het koppelen van (watergebonden) recreatieve 
activiteiten en horeca-uitspanningen een invulling aan worden gegeven.

Rondom de kernen is de kernrandzone aangegeven. In dit gebied komen kern en buitengebied 
bij elkaar. Hier is ruimte voor een mix van functies die, in een landschappelijke context, een 
functie vervullen voor de bewoners van de kern en/of de gemeente. Dit is ook de zone 
waar ruimte voor lokale ommetjes, dorpse evenementen, activiteiten bij de boer, bijzondere 
zorgvoorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid en speelvoorzieningen kan worden gevonden. 
Dit, zoals gezegd, in een landschappelijke setting waarin ook ruimte is voor natuur en 
water(berging). 
Het is mogelijk dat in de toekomst de kernen samenwerking met elkaar zoeken. De 
verwachting is dat het bundelen van de krachten aan de Lingezijde en de Waalzijde voor de 
hand ligt. Op de kaart is middels concentratiegebieden voorzieningen aangegeven waar deze 
bundeling ruimtelijk zou kunnen plaatsvinden. Het meest voor de hand ligt de bundeling van 
sportvoorzieningen, maar ook andere voorzieningen zijn mogelijk. Dit vraagt wel aandacht voor 
de bereikbaarheid. Om deze reden zijn de locaties gekoppeld aan de hoofdinfrastructuur. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een Unesco-monument en tegelijk voor Lingewaal ook een 
belangrijke landschappelijke schakel tussen de Lingezijde en de Waalzijde. De linie, bestaande 
onder meer uit forten, kaden, schootsvelden, kazematten, inundatiesluizen en weerstandlinies, 
wordt beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Dit geldt met name in het gedeelte tussen de 
Linge en de Waal bij Vuren. Daarbij past een extensieve invulling aan de oostzijde waar de 
schootsvelden lagen en een meer intensieve invulling aan de westzijde. Een benadrukking 
van de linie middels een (gedeeltelijke) verhoging als een kade zonder primaire waterkerende 
functie is een optie. Een fiets en wandelroute over de hoofdverdedigingslijn past daar goed 
bij.
De aanwezige forten zijn belangrijke elementen in de linie. Het fort Vuren en fort De Nieuwe 
Steeg liggen binnen Lingewaal. Hier zijn activiteiten mogelijk die passen bij het karakter en de 
mogelijkheden van het fort en die aansluiten bij het gedachtegoed van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Te denken valt bijvoorbeeld aan educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten. 
Ook fort Asperen speelt daarin als ‘cultuurfort’ een belangrijke rol. De relatie tussen dit fort en 
de historische stad Asperen kan verder worden aangehaald.
In het nog meer zichtbaar te maken gedeelte tussen de Waal en de Linge is een tweetal 
nieuwe attractiepunten gedacht. 
Rondom de forten liggen open schootsvelden (‘verboden kringen’).  Deze zijn door hun openheid 
zeer waardevol. Binnen deze open schootsvelden passen geen nieuwe ontwikkelingen die 
leiden tot een aantasting van de openheid binnen het gebied. Uitbreiding van en aanpassingen 
aan bestaande bewoning en bedrijvigheid binnen de open schootsvelden is beperkt mogelijk, 
mits gebundeld op het bouwperceel.
Bij de infrabundel gaat het om een markant gebouw dat zowel inhoud geeft aan de aanwezigheid 
van de linie als het begin of einde van de Groene Poort Lingewaal. Bij de Lingedijk past een 
meer kleinschalig gebouw als schakelpunt tussen de Nieuwe Zuiderlingedijk en de Dalemse 
Zeiving. De al genoemde functies bij de forten passen ook bij deze attractiepunten. Ook kan 
worden aangesloten bij de mogelijkheden voor nieuwe landgoederen in het Spijkse Veld. Ter 
weerszijden van de Nieuwe Zuiderlingedijk zijn natuurterreinen aanwezig. Hier passen geen 
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andere functies of bebouwing. Het terrein aan de zuidoostzijde van deze dijk kan meer 
beheerd worden in relatie tot de schootsvelden die hier lagen, dus openheid, waaraan 
zowel de landbouwwater(berging) en minder op hoog opgaand groen een bijdrage kan 
leveren.

5.2 Een fi etstocht door het Lingewaal van 2030

Een visiekaart ontkomt veelal niet aan een zeker abstractieniveau. Het geeft de gewenste 
ontwikkelingen aan, maar nog niet tot in het fijnste detail. Dat is zaak van nadere uitwerking 
en uitvoering. Om u als lezer toch een beeld te geven van wat de Structuurvisiekaart voor 
Lingewaal kan betekenen, maken we in deze paragraaf een fictieve fietstocht door de 
gemeente in 2030.

Het is een mooie zaterdag en vandaag heb ik een fietstocht gepland in het westelijke deel 
van de Tielerwaard. In dit overzichtelijke gebied is mooi te fietsen langs de Linge en de 
Waal met op korte afstand een aantal mooie stadjes en dorpen. 
Vanaf de A15 rij ik richting Asperen en al snel komt de afslag naar het Geofort De Nieuwe 
Steeg. Dit is een prima punt om de fietstocht te starten. Bij het fort ligt een Toeristisch 
Overstap Punt en daar is de auto goed te parkeren. Ik haal mijn elektrische fiets van de auto 
en loop het fortterrein op. In de winkel wil ik het nieuwste fietsnavigatiesysteem testen. 
Deze laat ik monteren op mijn fiets en programmeren voor een rondje Lingewaal. Na een 
kwartiertje kan ik al de weg op. 

Richting Herwijnen
De fietstocht leidt me eerst richting Herwijnen. Ik rij door een groot open landschap. Overal 
staan de koeien buiten. In de verte zijn moderne half open stallen te zien. Via een viaduct 
passeer ik de Betuwelijn en de rijksweg A15. De relatieve stilte langs de rijksweg blijft 
bijzonder. Het is nog niet zo lang geleden dat er veel motorgeluid was, maar nu zijn de auto’s 
zo stil dat alleen een licht bandengeraas hoorbaar is. Verder valt op dat de weteringen ruim 
zijn en natuurlijk zijn ingericht. In het agrarische landschap zijn het langgerekte oasen met 
een grote diversiteit aan planten en dieren. 
Ik nader Herwijnen. Het landschap wordt al meer divers met kleine weitjes, speelvelden en 
er loopt een netwerk van voet- en fietspaden. Er zijn veel fraaie boerderijen met prachtige 
erven en niet zelden met een bijzondere functie. Zo zie ik een theehuis, een atelier en iets 
wat wel lijkt op een woongroep voor ouderen in een zorgboerderij.
Via de Nieuwe Steeg rij ik Herwijnen in. Het is mooi dat ze hier, net als in veel kernen in 
het land, voor een aantrekkelijke eenduidige inrichting van de openbare ruimte hebben 
gekozen. Het zorgt voor een duidelijke entree van het dorp. Het dorp oogt hier goed 
verzorgd. Wat oudere en nieuwere bebouwing wisselen elkaar af. Er lopen veel mensen op 
straat. Deze zijn vooral op weg naar de markt aan de Achterweg. Het is er druk en de twee 
aanliggende terrassen zitten vol. Bij de fruitkraam kom ik in gesprek met een heer op leeftijd. 
Hij haalt fruit en snoep voor de knutselmiddag. Deze vindt plaats in het dorpshuis en de 
aanliggende sportzaal waar oud en jong gaan knutselen voor de grote optocht aan het eind 
van de maand. Na het eten van een boterham rij ik naar de dijk via de Achterweg. Centraal 
in het dorp ligt het grote complex van Avondlicht. Het is een modern en groot gebouw. 
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Eromheen zijn zo te zien veel seniorenwoningen gelegen. De meeste mensen zitten buiten. 
Tegenover het gebouw staat de brede school met kinderopvang. Aan de andere kant ligt een 
groot wandelpark en in de verte is een grote groep jongeren aan het skaten. 
Bij de dijk gekomen lijkt het beeld al eeuwenlang onveranderlijk. De hoge dijk toornt overal 
majestueus boven uit met aan haar voeten de grote wijdse Waal. Het ziet er prachtig uit met 
mooie historische gebouwen, fruitbomen en steeds wisselende uitzichten over de uiterwaard. 
De kerk en de voormalige molen zijn indrukwekkend en verder langs de Waaldijk komen er 
steeds meer woningen voor waar de bewoners etaleren met hun hobby. Het leidt tot een 
afwisselend beeld met aardewerk, schilderijen, beelden en foto´s. Bij het landgoed Wadenstein 
wordt verteld over het vroegere huis en het ontstaan van het nieuwe landgoed.

Richting Vuren
Verder gaat het richting Vuren. Een mooie route met vergezichten over de Waal. In de verte 
doemt Slot Loevestein op. Bij de pont naar Brakel gaat achter de windsingels een groot 
bedrijventerrein schuil. Het valt op dat er veel grote bedrijven staan. Het terrein strekt zich ver 
naar het noorden uit, maar valt vanaf de dijk weinig op door de landschappelijke inpassing. 
Veel groen en brede watergangen begrenzen het terrein. Wat volgt is een mooi historisch 
stukje met een fraaie kerk. Aan de dijk ligt een grote voetbalvereniging of eigenlijk twee. Er 
wappert een vlag van vv Herovina en van de vv Vuren boven de kunstgrasvelden.
Het is duidelijk dat hier veel gebeurt. Op de sportvelden is het druk, maar ook op de dijk 
zijn veel mensen aan het wandelen en fietsen. Aan de linkerhand zie ik dan ook een groot 
recreatiepark. Er is een groot buitenzwembad en zo te zien een groot restaurant. Daaromheen 
en langs de Waal recreatiebungalows. Vanaf hier ga ik via de Mildijk, een fraaie bomenlaan, 
naar het dorp Vuren. De Dorpsstraat is hier het sfeervolle hart van het dorp. Er staat een 
supermarkt en verder vooral moderne woningbouw aan het plein. 
In de plint van deze nieuwbouw zit een klein gezondheidscentrum en een ijssalon. Het ijs 
smaakt er prima en ik besluit een stukje te lopen richting de dijk. Vanaf de Dorpsstraat loopt 
een kleine, maar fraaie, allee richting de dijk. Aan het eind van de allee ontkom je niet aan de 
hoge silhouetten van de schoorsteen van de steenfabriek en een tweetal woontorens. 
Boven op de dijk is er een prachtig gezicht op een bijzonder woongebied aan de Waal. Hoog 
op stalen poten staan meerdere woontorens in de natuurlijk ingerichte uiterwaard. Door het 
gebied lopen watergangen waarlangs paden lopen. Vlak bij de rivier ligt de oude steenfabriek. 
Daar aangekomen blijkt het in gebruik als expositieterrein voor kunstenaars waaraan een café-
restaurant is verbonden. De mix van oud en nieuw, kunstmatig en natuurlijk maakt dit gebied 
alleen al een dagbezoek waard. 

Richting Spijk
Ik loop terug naar mijn fiets en rij over de Mildijk richting fort Vuren. Wat oudere en nieuwere 
bebouwing wisselen elkaar af. Er is een grote variatie aan woningen zichtbaar, alhoewel een 
woning met tuin in de dorpen toch altijd wel het meest populair lijkt. Via de Poldersekade kom 
ik bij de dijk en laat ik dorp en Heuff-terrein achter me. Het stukje naar fort Vuren is bijzonder 
fraai. Links fraaie uiterwaarden langs de Waal en Slot Loevestein, rechts waterplassen en een 
natuurrijk moerasgebied dat aansluit bij een historisch sluiscomplex. 
Het Fort Vuren oogt nog zo robuust als het eeuwen geleden was. Er heerst een prettige 
ontspannen sfeer. Er zijn vandaag veel groepen kinderen die uitzwermen over het fortterrein 
en de gebieden rondom het fort.
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Ik vervolg mijn weg over de Dalemse Zeiving. Het is hier rustig. Aan de Gorinchemse kant 
ligt veel water met eromheen een parkachtig gebied, grenzend aan de nieuwbouw van 
Hoog-Dalem. Aan de oostzijde is sprake van afwisseling van agrarische activiteiten, vernatte 
gebieden en waterplassen. In de verte doemt een bijzonder bouwwerk op. Het is het hotel 
en conferentiecentrum Het Spijkse Veld. Het is een bijzonder gebouw dat in architectuur 
refereert aan de bouwwerken van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Het is gelegen aan de 
rijksweg A15, waar een nieuwe voet-/fietsbrug overheen loopt, en vanaf hier verandert het 
karakter van het gebied. Het oogt meer kunstmatig en minder natuurlijk. Ik rij nu dwars door 
de nationaal bekende golfbaan The Dutch en kom al gauw aan de rand van het Lingebos. 
Aan de oostzijde grenst het golfterrein aan een bungalowpark. Verder naar Spijk bestaat het 
landschap vooral uit de golfbaan. Ik rij het dorp uiteindelijk in langs de begraafplaats en de 
tegenover gelegen voetbalvelden. Een groepje mannen is bezig met het schilderen van de 
kleedlokalen. Spijk zelf is een klein dorp met een charmant kerkje. Het hart van het dorp ligt bij 
het grote dorpshuis. Hier is een aantal kleinschalige voorzieningen voor het dorp geclusterd. 
Zo te zien bezoeken de huisarts en de tandarts twee dagen per week het dorp en staat 
vanavond de opvoering van Romeo en Julia op het programma van de lokale toneelvereniging. 
Er staan een paar kleinschalige appartementencomplexen rondom het dorpsplein in een 
groene setting. De oudere woonbuurten aan de westzijde zijn gerenoveerd. 
Op weg naar de dijk ligt aan de westzijde een architectonisch mooi wijkje met veel 
gevarieerde woningbouw.

Richting Heukelum
Via de Lingedijk gaat het richting Heukelum. Rijdend over de dijk lijkt de tijd wel bijna stil 
te staan. Zelfs al staan er ook nieuwe woningen aan en onder de dijk. Het landschap is 
er fraai met natuurrijke uiterwaarden en een mix van historische en moderne bebouwing. 
Boomgaarden, houtwallen en heggen wisselen elkaar landschappelijk af. Zo nu en dan is 
sprake van een klein landgoed of buiten. In de verte is er de openheid van het Hooge Veld 
en de rand van het Lingebos. Een fraai landhuis in een groot landschappelijk park ligt op 
de grens van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Voorbij de Broekse Sluis is er ruim zicht het 
agrarisch gebied in. In de verte wijzen bosschages op de ligging van eendenkooien. Verder is 
het een grootschalig modern agrarisch landschap met natuurlijk ingerichte weteringen.
Er volgt nu een mooi stuk over de Appeldijk. Aan de voet van de dijk is een mooi bebouwingslint 
met daarachter een klein nieuw woonbuurtje. Een groot informatiebord probeert me te 
verlokken naar de Koornwaard waar veel culturele en ambachtelijke activiteiten plaatsvinden. 
Ook een terras aan de Linge en de jachthaven vragen er om aandacht. Het wordt echter al 
laat en via de Achterweg ga ik richting Heukelum. Op zoek naar iets te drinken vind ik de 
supermarkt aan het Leyenburgplein. Dit moet haast wel het dorpshart zijn. Het is er druk en 
rondom het plein ligt een concentratie aan voorzieningen. Voor een klein stadje zijn het forse 
gebouwen, maar wel in een groene omgeving. School, dorpshuis en een gezondheidscentrum 
zijn gecombineerd in één groot Kulturhus. Grand Café DAVA is onderdeel van het Kulturhus. 
De naam herinnert aan het oude dorpshuis. Ik ga zitten voor een café machiato en plak 
cake gebakken door de kinderen van de basisschool. Ik word bediend door een jongen 
met een geestelijke beperking. Werkervaringsplekken voor deze jongeren zijn belangrijk en 
het komt de sfeer in het Grand Café ten goede. Er tegenover ligt de moderne supermarkt. 
Winkelbedienden laden net twee bestelhoppers in. Het bezorgen aan huis lijkt haast een 
onomkeerbare trend.
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Na deze drukte zou je bijna vergeten dat Heukelum een stadje is met ook een prachtige 
historische binnenstad. Ook hier is het gezellig druk, maar het lijken toch vooral toeristen die 
slenteren door de smalle straten en de toeristenwinkels en horeca bezoeken. Het parkeerterrein 
bij het Toeristisch Overstap Punt aan de rand van de binnenstad wees hier al op. Bij de 
Lingewal besluit ik koffie te drinken bij het terras aan het water. Meer mensen zijn op dat idee 
gekomen. Het is er druk, evenals op de Linge zelf. Vele plezierjachten varen pronkend voorbij. 
Het voet-fietsveer laveert er handig tussendoor en brengt veel fietsers het stadje in. 

Richting Asperen
De fietstocht loopt op het einde. De fietsnavigatie werkt tot nu toe prima en stuurt me nu over 
de Heidensweg naar Asperen. 
Wat volgt is een zeer fraai gebied met links het prachtige kasteel Heukelum met kasteelpark en 
rechts een coulissenlandschap waar sinds een aantal jaren een netwerk van voet- en fietspaden 
is aangelegd. Kleine kaden en heggen geven het gebied een fraai landschappelijk gezicht. Na 
het passeren van de provinciale weg kom ik langs de voetbalvelden van de vv De Lingesteden. 
Een stabiele tweedeklasser uit het zaterdagvoetbal. Ik besluit hier één van de nieuwe fietspaden 
door het buitengebied te nemen. Het zicht op Asperen en de hoge toren is indrukwekkend. Ik 
kom uiteindelijk uit bij de begraafplaats. Ook hier ligt een Toeristisch Overstap Punt. 
Aan de overzijde ligt, net als in Heukelum, een groot voorzieningencluster met school, 
gymzaal, supermarkt, gezondheidscentrum en woon-zorgeenheden. Ik ga echter de historische 
binnenstad in en ben verrast door de statige sfeer en relatieve rust. De Voorstraat is prachtig 
en statig met kleine verrassende winkeltjes en een mooi Grand Café. Oud- en nieuwbouw zijn 
langs deze straat mooi met elkaar vervlochten. Via de Minstraat en Hoge Minstraat kom ik bij 
de Linge. Hier is het een stuk drukker, zeker op het water. Ik laat de fiets even staan en kan nog 
net mee met het voetveer naar fort Asperen. Er is daar een fototentoonstelling die ik graag nog 
wil zien. Vanaf het water zijn de beroemde waaiersluizen van Asperen nog indrukwekkender, 
zoals ze hoog oprijzen naast het veerbootje. Bij fort Asperen zelf is het een gezellige drukte. 
Langs de dijk lopen en fietsen ook veel mensen. Na een uur neem ik de boot terug en fiets 
ik Asperen uit voor het laatste stukje langs de Lingedijk richting het geofort De Nieuwe Steeg. 
Er is hier veel fruitteelt en al gauw ben ik bij het fort. Het is nog net voor vijven, zodat ik het 
fietsnavigatiesysteem kan aanschaffen en moe maar voldaan zet ik de fiets op het fietsrek. Het 
was een mooie tocht.

5.3 Bovenwijkse voorzieningen

5.3.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een aantal ruimtelijke opgaven geformuleerd waarmee 
Lingewaal in de toekomst kan worden versterkt. Deze opgaven vragen nog om een verdere 
ruimtelijke uitwerking, waarna ze dan ook echt kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor is het 
nodig inzicht te krijgen of de plannen ook financieel uitvoerbaar zijn. De nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) vraagt speciale aandacht voor die financiële uitvoerbaarheid, conform artikel 
6.13, lid 7. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de manier waarop de gemeente Lingewaal 
hieraan invulling wil geven.

Na een korte introductie van de context wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het fenomeen 
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bovenwijkse voorzieningen. Vervolgens is een overzicht opgenomen van de projectlocaties, 
die anno 2009 in de kernen en het buitengebied van Lingewaal zijn voorzien. Daarna wordt 
ingegaan op het verhalen van kosten die door de gemeente worden gemaakt bij de uitvoering 
van de projecten. 
Dat betreft een overzicht van de kosten voor bovenwijkse voorzieningen, inclusief de 
bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

5.3.2 Context
De gemeente Lingewaal zal geen actief grondbeleid meer hanteren. Dit betekent dat de 
exploitatiekosten op een andere wijzen dienen te worden verrekend. Dit betekent dat de 
kosten van bovenwijkse voorzieningen geheel of gedeeltelijk moeten worden verhaald uit 
de grondexploitaties van de voorgenomen projecten. Bovenwijkse kosten kunnen in de 
exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een onderdeel van de gronduitgifte 
of als fondsbijdrage op basis van een exploitatieplan. Voor het laatstgenoemde geldt de 
voorwaarde dat een structuurvisie (de Structuurvisie Plus Lingewaal) is vastgesteld die als 
basis dient voor het exploitatieplan bij een bestemmingsplan. In een dergelijk exploitatieplan 
zijn de aanwijzingen opgenomen over de fondsbijdrage en bestedingen uit dit fonds. Anders 
gesteld: om een fondsbijdrage te mogen verlangen voor bovenwijkse voorzieningen moet 
in de structuurvisie worden aangegeven van welke projectlocaties een bijdrage wordt 
verlangd.
Bovenwijkse kosten kunnen (gedeeltelijk) worden verhaald middels een (verhaal) 
overeenkomst waarin opgenomen een fondsbijdrage in een exploitatieplan. Om deze kosten 
in de exploitatieopzet van een exploitatieplan te kunnen opnemen, is een structuurvisie 
van belang waarin de relatie met de projecten en aanwijzingen voor de bestedingen van 
het fonds zijn opgenomen. De voorliggende Structuurvisie Plus Lingewaal voorziet daarin, 
op hoofdlijnen, passend bij het niveau van een structuurvisie. Slechts wanneer aan dit 
vereiste ex artikel 6.13, lid 7 Wro is voldaan, kan publiekrechtelijk de fondsbijdrage via 
vergunningsvoorschriften worden afgedwongen. Dit instrument is de bestuursrechtelijke ‘stok 
achter de deur’ om free-riding, het opzettelijk ontwijken van kostenverhaal, tegen te gaan. 
Daarnaast kan een anterieure overeenkomst worden aangegaan, waarbij het exploitatieplan 
in acht dient te worden genomen.
Als de gemeente (een deel van) de gronden niet kan aankopen om zelf te ontwikkelen, 
omdat de eigenaren het willen ontwikkelen, zal de gemeente de door haar te maken 
kosten verhalen op deze partijen. De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening, 
afdeling Grondexploitatie, verplicht kosten te verhalen indien particulieren zelf gronden 
willen ontwikkelen. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat in het geval van 
gronduitgifte door de gemeente (100% anderszins verzekerd) of het sluiten van een 100% 
kostendekkende anterieure overeenkomst met een particuliere ontwikkelaar, het belang van 
de structuurvisie gering is. Slechts in die gevallen dat een gemeente overgaat tot het vaststellen 
van een exploitatieplan, en daarmee het ‘stok achter de deur-principe’ laat ontstaan, dient de 
structuurvisie als grondslag voor het verhaal van bovenplanse kosten. 

5.3.3 Bovenwijkse voorziening
Een bovenwijkse voorziening is een voorziening die van nut is voor het exploitatiegebied en 
voor één of meer exploitatiegebieden. Het gaat hierbij om investeringen die het belang van 
een plangebied geheel of gedeeltelijk overstijgen. 
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Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor bovenwijkse voorzieningen en een 
bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. De bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen is lastig 
middels een exploitatieplan te onderbouwen, omdat de investeringen in dit kader moeilijk zijn 
aan te duiden. De kosten voor bovenwijkse voorzieningen zijn wel makkelijk te onderbouwen en 
toe te rekenen aan de diverse exploitatieplannen. Voorbeelden van bovenwijkse kostenposten 
zijn:

aanlegkosten van ontsluitingswegen, civiel- of cultuurtechnische kunstwerken of • 
inpassingsmaatregelen, parkeervoorzieningen et cetera;
kosten voor het verplaatsen c.q. aanleggen van groen, Ecologische Hoofdstructuur, inpassen • 
c.q. verplaatsen van monumenten of archeologische vondsten, waterbuffering et cetera;
kosten voor negatief externe effecten, zoals planschade en procedure-kosten, kosten • 
als gevolg van het aanscherpen van milieuvergunningsvoorschriften of het verleggen of 
afkopen van hindercirkels.

Om te bepalen in welke mate bovenwijkse kosten aan het project kunnen worden 
toegeschreven, zijn de volgende criteria van toepassing :
1.  Profijt: de grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen en 
 maatregelen. Veelal betreft het fysiek nut voor het exploitatiegebied. Bij maatregelen 
 zoals het opheffen van stankcirkels en bij compensatie buiten het gebied schuilt het 
 profijt in het feit dat dankzij deze ingrepen een groter gebied kan worden ontwikkeld.
2.  Toerekenbaarheid: er bestaat een causaal verband (de kosten zouden niet worden 
 gemaakt zonder het plan), of de kosten worden mede gemaakt ten behoeve van 
 het plan. Kosten die op een andere grondslag worden gefinancierd, zijn niet 
 toerekenbaar. Dergelijke kosten doen zich onder meer voor bij nutsvoorzieningen 
 voor gas, water en elektra en bij gebouwde parkeervoorzieningen.
3.  Proportionaliteit: als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening worden de 
 kosten naar rato verdeeld; naarmate een locatie er meer profijt van heeft, draagt deze 
 meer bij aan de kosten.

Hoe directer de kosten van de voorziening geldt voor het plangebied, des te groter de dekking 
uit de betreffende grondexploitatie kan zijn. Hoe groter het algemene belang, des te groter de 
dekking uit de andere ‘fondsen’ kan zijn.

5.3.4 Projectenoverzicht
Voor de toerekening van de kosten zijn de in onderstaande matrix genoemde projecten in 
Lingewaal van belang.

Nummer  Project
1  Uitbreiding wonen Asperen 
2  Uitbreiding wonen Heukelum
3  Uitbreiding wonen Spijk
4  Uitbreiding wonen Herwijnen
5  Verkleuring De Oven
6   Uitbreiding De Zeiving
7  Ontwikkeling Heuff-terrein
8  Rode functies langs de Nieuwe Hollandse waterlinie
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9  Nieuwe particuliere sport- en recreatieparken
10  Ontwikkelingen binnen de Spijkse Poort
11  Transformatie bedrijvigheid uiterwaarden
12  Herstructurering in de kernen
13  Nieuwbouw en schaalvergroting agrarische bedrijvigheid
14  Inbreiding in de linten
15  Nieuwe recreatieve activiteiten

5.3.5 Kosten voor bovenwijkse voorzieningen
In de voorliggende Structuurvisie Plus Lingewaal zijn ambities uitgesproken die op enig 
moment kunnen worden gerealiseerd. 
De kosten voor deze bovenwijkse voorzieningen zullen op basis van het artikel 6.13, lid 1 
tot en met lid 6 Wro naar evenredigheid worden verhaald. Voor Lingewaal gaat het om de 
volgende bovenwijkse voorzieningen:

Landschap en buitengebied
Uitvoering landschappelijke inpassing nieuwe uitbreidingslocaties.• 
Nieuwe randbeplantingen De Zeiving.• 
Natuur en landschapsontwikkeling Nieuwe Hollandse waterlinie.• 
Verbeteren van het netwerk van recreatieve routes.• 
Opwaarderen bestaande infrastructuur inclusief onverharde paden voor zover noodzakelijk • 
voor het functioneren van de nieuwe functies.
Uitkopen van hindercontouren om ontwikkelingen mogelijk te maken.• 
Compensatie van natuurwaarden.• 

Dorpen en steden
Inrichting van de openbare ruimte.• 
De kosten van het verplaatsen van (milieu)hinderlijke bedrijven.• 
Het inrichten van de dorpsranden.• 

Nieuwe woon- en werkgebieden
Kleinschalige aanpassingen van de stedenbouwkundige structuur ter verbetering van de • 
leefbaarheid.
De kosten van het opwaarderen van voorzieningencentra en scholenlocaties.• 

Daarnaast zijn er de volgende meer algemene bovenwijkse voorzieningen:
De kosten voor het opstellen van plannen.• 
De kosten voor het (laten) uitvoeren van onderzoeken.• 
De kosten om vervuilde gronden te saneren.• 
(Plan)schadevergoedingen die als gevolg van de visie kunnen ontstaan.• 
De rentekosten over gedane investeringen.• 
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Bijlage A Het kader
1  Karakteristiek van Lingewaal

1.1 De ruimtelijke analyse

Ligging en relaties
De gemeente Lingewaal vormt het meest westelijke puntje van de provincie Gelderland. Hier 
komen Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant samen. De Linge aan de noordzijde en de 
Waal aan de zuidzijde vormen natuurlijke begrenzingen. Aan de westzijde is in de loop van de 
tijd een politiek-bestuurlijke grens getrokken tussen Gorinchem en Lingewaal. Aan de oostzijde 
is de begrenzing gebaseerd op een oudere grens langs de Zeek en de afwateringsgang naar de 
Linge. Dit was de oostgrens van de vroegere dorpspolder van Herwijnen.

De ligging op een grensvlak is voor Lingewaal zeer karakteristiek. In landschappelijk opzicht 
eindigt bij Lingewaal het Rivierengebied en begint het Hollandse veenweidegebied. Daarnaast 
grenst Lingewaal aan de planologische gebiedsconcepten van de Randstad en het Groene 
Hart, die beide in Zuid-Holland liggen. Een gevolg hiervan is dat de verstedelijkingsdruk vanuit 
de Randstad ook dichtbij en voelbaar is, met name vanuit Gorinchem. Nieuwe woonwijken en 
bedrijventerreinen rukken op tot aan de grens met Lingewaal. Dit voelt voor velen in Lingewaal 
als een bedreiging. De verstedelijkingsdruk vindt ook minder zichtbaar plaats. Zo is Lingewaal 
een attractief en gewild gebied voor de Randstedeling om te wonen of te recreëren. 
De ligging nabij de Randstad biedt ook voordelen. Een groot werkgebied als de Rijnmond is 
snel en goed bereikbaar. Gorinchem is van belang als winkelstad en als voorzieningencentrum. 
Hetzelfde geldt voor Leerdam. Deze stad in het Groene Hart groeit minder onstuimig dan 
Gorinchem en wordt ruimtelijk als minder bedreigend gezien.

Dat Gorinchem harder groeit heeft alles te maken met de ligging aan de hoofdinfrastructuur. 
Lingewaal is in dat perspectief zeer goed bereikbaar. Centraal gelegen in het land en direct 
verbonden met de rijksweg A15 via de afritten bij Spijk en de Zeiving. Via deze rijksweg ligt 
Rotterdam op ruim een half uur en Arnhem/Nijmegen en Duitsland op een klein uur afstand. 
Nabij zijn ook de knooppunten Gorinchem en Deil die via de A27 en A2 snelle verbindingen 
geven richting Utrecht en de Brabantse steden. 
Veel van de economische dynamiek in het land speelt zich af langs deze infrastructurele lijnen. 
In Gorinchem, maar ook in Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel is dit goed te zien. Ook in 
Lingewaal is middels de Zeiving aangesloten op dit hoog dynamische netwerk, maar op een 
wat kleinere schaal dan de eerder genoemde plaatsen.
Verder loopt de Betuwelijn dwars door de gemeente Lingewaal. Deze spoorlijn loopt parallel 
aan de rijksweg A15. Er bestaat verder geen verbinding met het gebied.

Ruimtelijke structuur
De naam Lingewaal is prima gekozen. Daarmee zijn de twee belangrijkste ruimtelijke structuren 
in de gemeente genoemd: de Waal en de Linge. Beide rivieren verschillen sterk in karakter. 
In Lingewaal naderen beide rivieren elkaar geleidelijk, maar de scheiding blijft voelbaar en 
zichtbaar. Deze scheiding bestaat uit het grote komgebied van de Tielerwaard-West; één 
van de grootste open komgebieden van het land. De midden in het komgebied gelegen 
infrabundel van A15 en Betuwelijn benadrukt deze scheiding nog eens. Al deze ruimtelijke 
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structuren: rivieren, infrabundel en komgebied, zijn oost-west gericht. De noord-zuidgerichte 
relaties zijn onderontwikkeld en weinig structurerend. Zo hebben eeuwenlang ponten zorg 
gedragen voor de noord-zuidverbindingen over water, terwijl het verkeer over land de oost-
west gerichte rivierdijken volgde. 
Dit alles maakt dat er nog duidelijk een Linge- en Waalkant aanwezig is binnen de gemeente 
met een eigen karakteristiek. Het gezamenlijke is beperkt tot het grote komgebied dat beide 
delen scheidt, maar ook verbindt.

De Linge
De Linge is een lange kronkelige rivier. Hat karakter van de Linge is kleinschalig, natuurlijk en 
rustig. Op regelmatige (relatief korte) afstanden liggen kleine historische dorpen en steden. 
Ook de uiterwaarden zijn relatief klein en hebben een belangrijke waterbergingsfunctie. 
Vroeger kwamen er steenfabrieken in voor. Veel van deze terreinen zijn getransformeerd tot 
ver van elkaar staande uitersten: bedrijventerrein, zoals De Oven of natuurgebied, zoals een 
deel van de Koornwaard. Het landschap langs de Linge is half-besloten: veel opgaand groen, 
een continu bebouwingslint (hoewel weinig intensief buiten de dorpen en steden) en de 
directe beleefbaarheid van de overkant door de smalle rivierloop. Deze halfbeslotenheid met 
veel groen en veel afwisselende en niet zelden historische bebouwing maakt de Linge tot 
een gebied met een grote recreatieve aantrekkingskracht. Het is ook een belangrijke route 
voor de recreatievaart. Ook als woongebied is de Linge zeer in trek. Het gebied van Spijk 
naar Heukelum kent kapitale buitens en fraai verbouwde historische boerderijen en heeft 
daardoor wel iets van een Gouden Zoom.

De Waal
De Waal is de grootste rivier van Nederland. De rivier is van groot belang voor de beroepsvaart 
en speelt in de marge daarvan ook een rol in de recreatievaart. Het karakter van de Waal 
is grootschalig, robuust en soms onheilspellend. Dit laatste omdat de waterstanden in deze 
rivier tot noodsituaties kunnen leiden. De uiterwaarden van de Waal zijn breed en gericht 
op waterberging. De Pieterswaard, het Heuff-terrein en Ytong herinneren eraan dat ook hier 
veel steenfabrieken stonden en staan. Het landschap langs de Waal is meer open van aard 
dan dat van de Linge. 
Van een magnifieke weidsheid zijn de uitzichten over de Waal, hetgeen nog versterkt wordt 
door de zeer hoge Waaldijk. Aan deze dijk liggen de dorpen op grotere afstand van elkaar 
dan aan de Linge. Dit geldt ook voor de steden (Gorinchem, Tiel), die overigens wel groter en 
van meer belang zijn geweest dan de steden langs de Linge. 
Waar de Linge al eeuwenlang is afgedamd, is de Waal een ‘wilde’ rivier met alle grilligheden 
van dien. Dit heeft geleid tot een voortdurende strijd met het water en het ophogen van 
dijken. De dijkverzwaring van de laatste decennia hebben een grote impact gehad op het 
landschap en de oude dijklinten. Veel bebouwing is hierdoor verdwenen. 

Het komgebied
Tussen de Waal en de Linge ligt het komgebied van de Tielerwaard. Het is een gebied dat 
voornamelijk in gebruik is als grasland voor de veeteelt. Dat geeft een open tot zeer open 
karakter en maakt de agrarische sector dan ook zeer goed zichtbaar in Lingewaal. Met recht 
is te spreken over Lingewaal als een agrarische gemeente. De openheid was vroeger groter. 
Met de ruilverkaveling uit de jaren vijftig van de vorige eeuw is het gebied heringericht en 
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zijn nieuwe boerderijen en wegen aangelegd. Daarmee is het gebied landschappelijk enigszins 
meer besloten geraakt. Belangrijke landschappelijke begrenzingen van het open komgebied 
zijn de Nieuwe Zuider Llingedijk, het Lingebos, de infrabundel A15/Betuwelijn en de Graaf 
Reinaldweg.

De Nieuwe Zuider Lingedijk
De Nieuwe Zuider Lingedijk is een oude dwarsdijk en maakt deel uit van de Diefdijklinie ter 
bescherming van de Vesting Holland. De dijk ligt in het verlengde van de Diefdijk en vormen 
zo een aaneengesloten dijklint waar ten oosten ervan inundaties konden plaatsvinden. Beide 
dijken vormden vroeger de grens van Holland. 
Door zijn hoogte en de aanliggende rietmoerassen en moerasbossen is de Nieuwe Zuider 
Lingedijk een markante landschapsstructuur binnen de gemeente. Het vormt ook een 
herkenbare begrenzing van de buitengebieden van Asperen en Heukelum en scheidt deze 
van de openheid van het centrale komgebied.

Het Lingebos
In het westelijke deel van het komgebied, in het Spijkse Veld, is een groot recreatielandschap 
ontstaan. Met de verbreding van de A15 heeft zandwinning plaatsgevonden in het Spijkse 
veld en daarmee is de basis gelegd voor het Recreatiegebied Lingebos. Het gebied kent een 
recreatiegedeelte en een meer natuurlijk bosgedeelte. 
Aan de westzijde van het recreatiegebied lag tot 2007 Golfbaan De Lingewaelsche. Deze 
golfbaan wordt aangepast en uitgebreid tot Golfbaan ‘The Dutch’. Deze golfbaan krijgt een 
oppervlakte van 146 hectare en is daarmee één van de grootste golfbanen in Nederland en 
moet zich gaan meten met Europese topgolfbanen. De opening is verwacht in 2010.

De Zeiving
Een ander bijzonder gebied in het komgebied is bedrijventerrein De Zeiving. Dit is een 
bedrijventerrein dat geleidelijk gegroeid is vanaf de Waalzijde richting de afrit 29 van de 
rijksweg A15. Dit bedrijventerrein bestaat uit een aantal deelgebieden: het oudste gedeelte de 
Zeiving-Zuid, de Zeiving-Noord en het ten noorden van de rijksweg gelegen Vredebest. 
Op dit bedrijventerrein is een aantal Lingewaalse bedrijven gevestigd die verhuisd zijn uit 
de kernen of van terreinen langs de Waal- en Lingedijk. Daarnaast heeft de ligging langs de 
rijksweg een aantal bedrijven en horecagelegenheden aangetrokken die niet voortkomen uit 
Lingewaal zelf. Daarmee is met dit terrein visueel een duidelijke weerslag van de (Randstedelijke) 
dynamiek die langs de hoofdinfrastructuur voorkomt. 

Historie
De hiervoor beschreven ruimtelijke structuur is de weerslag van een voortdurende ruimtelijke 
ontwikkeling. Het Rivierengebied is één van de oudst bewoonde gebieden in Nederland. De 
natuurlijke hoogten (oeverwallen) langs de rivier zijn al van oudsher in gebruik voor bewoning. 
De grilligheid van de natuur leidt door de eeuwen heen wel tot veranderende rivierlopen en 
vooral veel overstromingen. Nederzettingen komen en gaan. Pas in de middeleeuwen ontstaat 
het nederzettingenpatroon zoals dit nu nog herkenbaar is.
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De dijkring
Aan de basis daarvan staan de grote veenontginningen in Holland vanaf de 10e eeuw. Met de 
ontginningen daalt het land en worden de gebieden meer kwetsbaar voor overstromingen. 
Door middel van dijken wordt dit gevaar gekeerd. Omdat de rivieren door de dijken 
worden opgestuwd ontstaat ook naar het oosten toe de noodzaak om de oeverwal langs de 
rivier kunstmatig op te hogen. Al snel wil men ook wateroverlast vanuit (oostelijk gelegen) 
buurnederzettingen voorkomen. Dwars op de dijk komen dan dwarskaden of zijdwenden. 
Een achterkade beschermt het dorp ten slotte tegen opdringend water uit de lage, vochtige 
en vrijwel ontoegankelijke komgebieden. Zo is de dorpspolder een feit. Deze polders wateren 
af op de rivier op het meest westelijke punt van het dorpgebied. Het gemaal Herovina en de 
uitwateringssluis bij fort Vuren zijn dergelijke punten. 
Al snel zijn de kaden van de verschillende dorpspolders aan elkaar gegroeid en ontstaat 
een aaneengesloten dijkring. Deze is rond 1300 gesloten rondom de Tielerwaard. 
Waterschapsbelangen worden meer en meer regionaal geregeld (waterschappen) en 
daarmee wordt de afwatering van de dorpspolders ook steeds meer gezamenlijk opgepakt. 
De uitwateringen bij fort Vuren, Dalem en Spijk krijgen na de middeleeuwen een functie 
voor de hele Tielerwaard. Nog later wordt met het stijgen van de rivierwaterstanden niet 
meer uitgewaterd op de Waal, maar op de Linge. Via het Kanaal van Steenenhoek wordt het 
Lingewater nu tientallen kilometers naar het westen op de Waal geloosd. 
Omdat Lingewaal zich in het meest westelijke en lage deel van de Betuwe/Tielerwaard 
bevindt, is het een kwetsbaar gebied voor overstromingen. Zeker na de aanleg van de Diefdijk 
door Holland. 
Deze enorme dwarsdijk moest Holland beschermen tegen overstromingswater, maar 
bracht daarmee gevaar voor de aangelegen Gelderse gebieden. Tot in de 20ste eeuw 
zijn overstromingen dan ook meer regel dan uitzondering. De wielen, kronkelige dijken, 
opgehoogde woonheuvels en overslaggronden zijn nu de stille getuigen van de veel 
dijkdoorbraken in het gebied. 

Ruimtelijke karakteristiek en kwaliteiten Lingewaal
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Ontwikkeling van dorpen en steden
De dorpen in de dorpspolders kennen een gelijksoortige ontwikkeling. Ontstaan op de hoge 
oeverwallen en geleidelijk langs deze oeverwal/dijk uitgegroeid. Een kerk en een molen zijn 
kenmerkende gebouwen aan het lint. In veel gevallen ligt er ook een kasteel of landgoed(eren) 
in de directe nabijheid. Gaat de ontwikkeling voorspoedig, dan wordt al gauw een zogenaamde 
‘achterstraat’ aangelegd onder de dijk waarlangs ook bebouwing plaatsvindt. In Herwijnen is 
deze ontwikkeling het beste te zien. In Spijk is een kwelkade onder de dijk gelegd waar veel 
later ook bebouwing is gekomen. 
In de jaren vijftig van de 20ste eeuw strekt de woningnood zich over het gehele land uit. In het 
landelijk gebied is daarbij nog een uittocht van landarbeiders uit de boerderijen zichtbaar, tegelijk 
met de trek van boerderijen uit de dorpen naar de komgebieden, die door de ruilverkavelingen 
nu ook in agrarisch opzicht optimaal benut kunnen worden. Er zijn dan ook veel woningen 
nodig. Bij elk dorp ontstaat op een wegkruising aan de rand van de bestaande dijklinten een 
planmatige uitbreiding. Het begint met een straat en het worden al gauw kleine woonbuurten 
waarvan er elk decennium één wordt toegevoegd. Deze planmatige en rationeel opgezette 
woonbuurten wijken in hun ruimtelijke structuur sterk af van de organisch gegroeide dijklinten. 
Dijklinten die het overigens zwaar te verduren hebben van de dijkverzwaringen, die met name 
langs de Waal plaatsvinden. Vooral in Vuren is het historische dijklint hierdoor vrijwel geheel 
verdwenen. 
Deze ontwikkeling is karakteristiek voor alle kernen in Lingewaal, maar Asperen en Heukelum 
wijken hier wel in één opzicht van af. Beide kernen hebben namelijk in de middeleeuwen 
(14e eeuw) stadsrechten verkregen. Het oorspronkelijke dorp werd daarmee voorzien van 
een planmatige opbouw en begrenzing in de vorm van wallen of muren. Beide, toen nog 
Hollandse, steden zijn echter nooit tot volle wasdom gekomen. Met name in Asperen is dit 
goed te zien. De grote middeleeuwse stadsplattegrond is nooit volgebouwd en boerderijen 
en moestuinen hebben dan ook eeuwenlang een plek binnen de stad kunnen hebben. De 
nabijheid van elkaar en de andere Hollandse steden Leerdam en Gorinchem was wellicht 
teveel van het goede. 
De stilstand in ontwikkeling heeft echter wel tot goed bewaarde stadscentra geleid, waarbij 
vooral het compactere Heukelum een sterke historische uitstraling heeft. Zowel Asperen en 
Heukelum kennen naast de historische binnenstad een naastgelegen naoorlogse planmatige 
uitbreidingswijk, zoals ook in de andere dorpen aanwezig is.

Het buitengebied
Van grootschalige ontginningen, zoals in de Hollandse veengebieden is in het Rivierengebied 
minder sprake. 
Tegelijk met de eerste bewoning worden de aanliggende gronden op de oeverwal in gebruik 
genomen als bouwland. Wat verder weg van de rivier neemt de hoogte van de oeverwal af 
en ontstaat een meer gemengd gebruik waarin ook veeteelt een rol speelt. Nog verder weg 
liggen de lage komgebieden. Dit zijn eeuwenlang zeer drassige gronden en moerassen waar 
hooguit in de droge seizoenen een gebruik als gras- en hooiland mogelijk is. Verder worden er 
eendenkooien in aangelegd. Deze eendenkooien zijn een welkome voedselbron. 
Dit grondgebruik bepaalt eeuwenlang het beeld in het gebied. Met de het verbeteren van 
de infrastructuur, waaronder de aanleg van bruggen en spoorwegen, aan het eind van de 
19e eeuw, wordt het Rivierengebied uit haar isolement gehaald en komt het stedelijk gebied 
dichterbij te liggen. Dit leidt tot de groei van de fruitteelt in het Rivierengebied en vooral in 
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de Betuwe. Deze fruitteelt vestigt zich op de oeverwallen en de beroemde Lingebloesem is 
geboren. 
In deze tijd doet ook kunstmest haar intrede en maken technische ontwikkelingen het mogelijk 
de waterhuishouding beter te beheersen. Daarmee wordt het mogelijk de komgebieden 
meer intensief te gebruiken voor de agrarische sector. Na de ruilverkavelingen in de jaren 
vijftig worden veel boerderijen vanuit de dorpen, steden en dijklinten verplaatst naar het 
komgebied. Het gebruik als grasland overheerst hier het beeld, maar het laatste decennium 
vindt er ook steeds meer akkerbouw plaats. Daarmee zijn de historische verschillen in 
grondgebruik tussen oeverwal en komgronden de laatste tijd afgenomen.
Een bijzondere ontwikkeling hebben de uiterwaarden doorgemaakt. De uiterwaarden hebben 
primair een functie voor de waterberging. Daarnaast wordt het land achter de zomerkade 
als weidegrond gebruikt. Vanaf de 19e eeuw vindt er zand- en kleiwinning plaats in de 
uiterwaarden. Op verhoogde stukken land in de uiterwaard worden steenfabrieken aangelegd. 
Het zijn grote markante gebouwen met hoge schoorstenen. In bijna elk dorp aan de rivier 
is uiteindelijk wel één of meerdere steenfabrieken aanwezig. Met de schaalvergroting zijn 
nu echter veel steenfabrieken gesloten. De achtergebleven, cultuurhistorisch waardevolle, 
gebouwen raken in verval of worden hergebruikt. De door de afgravingen ontstane ‘tichelgaten’ 
ontwikkelden zich tot belangrijke natuurgebieden of recreatieplassen. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Van Asperen tot Vuren loopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de gemeente. Dit is een 
19de eeuwse verdedigingslinie die van Muiden naar de Biesbosch loopt. De linie bestaat 
uit een stelsel van inundatiekommen. Dit zijn gebieden die onder water konden worden 
gezet. Op enkele plaatsen braken hoger gelegen structuren door deze watergebieden, zoals 
dijken of spoorwegen. Deze accessen werden verdedigd door midden van forten. Dergelijke 
forten zijn te vinden bij Asperen (Fort Asperen en het Fort aan de Nieuwe Steeg) en bij 
Vuren (Fort Vuren). Tussen deze forten waren dijken en kaden gelegen om het water van het 
inundatiegebied tegen op te stuwen. Zowel de Diefdijk als de Nieuwe Zuider Lingedijk zijn 
voor dit doel gebruikt. 
Bij Asperen en Vuren liggen ook inundatiesluizen ten behoeve van het inunderen (onder 
water zetten) van het gebied.
De inundatievlakte was een open gebied waarin de verdediger goed zicht had over het 
veld. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde verboden kringen rondom de forten. In deze 
schootsvelden mocht niet anders dan in hout worden gebouwd. 

1.2 De economische analyse

Inleiding
In de gemeente Lingewaal zijn in 2008 bijna 3.850 personen werkzaam bij ruim 750 
bedrijven. Daaraan vooraf ging een periode van bloei. Sinds 1995 is het aantal bedrijven met 
30% toegenomen en het aantal arbeidsplaatsen met ruim 20%. Daarmee doet de gemeente 
het bovengemiddeld binnen de regio Rivierenland. Een regio die binnen Gelderland de 
laatste 15 jaar de hoogste groeicijfers kent. 
De vestigingsfactoren zijn dan ook gunstig in Lingewaal. Zo is er de goede ligging aan de 
hoofdinfrastructuur en daarmee een goede bereikbaarheid van zowel de Randstad als 
de Brabantse steden en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. De ligging op de rand van de 
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Randstad in het aantrekkelijke Rivierengebied is ook aantrekkelijk als woon- en leefgebied voor 
ondernemers. Verder is er sprake van een goede werkmentaliteit in Lingewaal. Niet zeuren, 
maar aanpakken is hiervan de kern en dat wordt gewaardeerd door de ondernemers. 

Agrarische sector
Wie door Lingewaal reist, zal de gemeente al gauw typeren als een agrarische gemeenschap. 
De agrarische sector en dan vooral de veeteelt is visueel overheersend aanwezig. Ook hier 
echter neemt de schaalvergroting in de agrarische sector toe en daalt het aantal agrarische 
ondernemingen en neemt de werkgelegenheid in de sector af. In 2008 zijn er circa 120 
agrarische hoofdbedrijven met bijna 250 werknemers. Dit is respectievelijk 13% en 6% van 
het Lingewaalse totaal. In 1995 bestond zo’n 30% van de bedrijven uit agrarische bedrijven en 
had de sector een aandeel van 15% in de werkgelegenheid. Daarmee vertoont de agrarische 
sector in Lingewaal een vergelijkbaar beeld met wat overal in Nederland plaatsvindt. Wel is 
de positie van de agrarische sector in Lingewaal belangrijker als dat wordt vergeleken met het 
Gelders of Nederlands gemiddelde. 

Juist omdat de agrarische sector altijd een dominante positie binnen de gemeente heeft gehad, 
is er sprake van veel afgeleide werkgelegenheid in de vorm van productie- en dienstverlenende 
bedrijven. Deze bedrijvigheid wordt statisch niet meegerekend in de agrarische sector, maar is 
er wel nauw mee verbonden. 

De agrarische sector in Lingewaal bestaat voor bijna 85% uit graasdierbedrijven. Dit aandeel 
bedroeg in 1988 nog 75%. 
Deze stijging is met name ten koste gegaan van het aandeel tuinbouwbedrijven. Nu bestaat 
10% uit tuinbouwbedrijven. De intensieve veeteelt komt nauwelijks voor in Lingewaal. Slechts 
een handvol bedrijven behoren hiertoe. Het aandeel van de akkerbouwbedrijven is de laatste 
decennia vrij constant op 5% gebleven. Deze bedrijvigheidstructuur weerspiegelt zich ook 
in het grondgebruik. Tweederde van de gronden is in gebruik als grasland, een derde als 
akkerbouwgrond en een kleine 5% als tuinbouwgrond. De laatste jaren neemt het areaal 
akkerbouwgrond wel sterk toe. Een groot deel hiervan betreft de productie van maïs als 
veevoer, maar ook aardappelen en bieten.

Overige bedrijvigheid
Hoewel het beeld dus agrarisch is, is de bedrijvigheidstructuur van de gemeente veel meer 
veelzijdig. In kwantitatief opzicht zijn in 2008 de bouwnijverheid (16%) en de zakelijke 
dienstverlening (23%) de belangrijkste sectoren. Deze sectoren worden gevolgd door de 
groot- en detailhandel en de milieudienstverlening (ieder 9%) en de industrie 7%. Wat betreft 
werkgelegenheid is de industrie de grootste werkgelegenheidssector in de gemeente met 29%. 
Sonac is daarbij één van de grootste werkgevers. Op afstand volgende bouwnijverheid (11%), 
de detailhandel (8%), de groothandel (7%) en vervoer en communicatie (7%). Opvallend is dat 
de detailhandel vrij hoog scoort. Hoewel in elke kern (op Spijk na) wel winkels voorkomen 
staat het voortbestaan onder druk en zijn het grotendeels eenmansbedrijven. 
Wordt gekeken naar de groeicijfers in de periode 1995-2008, dan is in de sector bouw en 
industrie het aantal vestigingen met bijna 70% toegenomen in Lingewaal. Ook de commerciële 
dienstverlening doet het goed met een groei van 60%. De niet-commerciële dienstverlening is 
met 15% gegroeid. Dit zijn sterke groeicijfers vergeleken met de groei van de beroepsbevolking 
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(12%) en de totale bevolking (3,5%).
In de regio Rivierenland, maar dit gaat grotendeels ook op voor Lingewaal, is sprake van 
een groot aandeel van het midden- en kleinbedrijf. Deze omvat in 2007 ongeveer 80% van 
de bedrijven (49% betreft eenmansbedrijven) en zorgt voor 25% van de werkgelegenheid. 
Het relatieve lage aandeel grote bedrijven zorgt daarmee dus wel voor zo’n 75% van de 
werkgelegenheid. De bedrijfsvestigingen zijn vrij gelijkmatig verdeeld naar locatietype. Centra, 
woonbuurten, bedrijventerreinen en buitengebied herbergen in het Rivierenland circa een 
kwart van het aantal bedrijven. Wordt gekeken naar de werkgelegenheid, dan is deze voor 
meer dan de helft gevestigd op bedrijventerreinen. 
Dit beeld zal grotendeels ook voor Lingewaal opgaan. Wel geldt voor Lingewaal dat sprake is 
van relatief veel lokale bedrijvigheid. Bedrijven zijn in Lingewaal ontstaan en verder gegroeid. 
De Zeiving speelt daarbij een belangrijke rol als opvanglocatie voor de meer grootschalige 
bedrijvigheid. 

Recreatie en toerisme
De recreatieve sector in Lingewaal is van beperkte omvang. Het Lingebos is een recreatiegebied 
van regionale betekenis. 

De daar aanwezige camping en hotel-partycentrum De Schildkamp te Asperen zijn de 
belangrijkste verblijfsaccomodaties in de gemeente. Verder komt er verspreid door het 
gebied een aantal logeeradressen voor in de vorm van Bed&Breakfast en mini-campings. 
Het toerisme in Lingewaal is hoofdzakelijk gericht op dagtochten in de vorm van mensen die 
wandelend of fietsend door de gemeente gaan via de dijken en/of de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Hier lopen ook belangrijke recreatieve routes langs. Het toeristenseizoen wordt 
sterk bepaald door de Lingebloesem in de lente. Op die momenten is het druk langs de 
dijk en wordt met name in Heukelum en Asperen veel geparkeerd door bezoekers van het 
gebied. In Lingewaal zijn verder weinig attractiepunten die toeristen kunnen bezoeken. Het 
accent ligt nu op de beleving van het landschap. 

Beroepsbevolking
De beroepsbevolking in Lingewaal bedraagt in 2008 circa 6.650 personen. Afgezet tegen 
het aantal werkzame personen in Lingewaal (3.850) betekent dit dat een groot deel van de 
beroepsbevolking werkt buiten de gemeente. 
De werkloosheid is in Lingewaal gemiddeld lager dan in de regio en in Nederland in het 
algemeen. De trend voor de komende jaren is dat de werkloosheid zal stijgen, zowel landelijk 
als regionaal en lokaal. In Lingewaal zal de werkloosheid met 25% toenemen. Duidelijk is wel 
dat deze prognoses sterk gekleurd worden door de huidige economische crisis. 
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is in Lingewaal relatief gezien laag. Circa 
23% heeft een beroepsopleiding op LBO niveau (Nederland 22%) en 25,5% op HBO en 
wetenschappelijk niveau (Nederland 28%).
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1.3 De sociale analyse

Demografie
Op 1 januari 2008 woonden in de gemeente Lingewaal 10.916 inwoners. Hieronder is in 
een bevolkingspiramide de leeftijdsopbouw van de gemeente Lingewaal op 1 januari 2008 
weergegeven. 
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In deze figuur valt een aantal dingen op. Er zijn minder kinderen van 0 tot 4 jaar dan dat 
er kinderen van 5 tot 9 jaar zijn en dat zijn er weer minder dan de kinderen van 10 tot 14 
jaar. Dit wijst op een teruglopend aantal geboorten. Verder zien we een gat in de piramide 
in de leeftijdscategorieën tussen de 20 en de 34 jaar. Dit heeft te maken met het verhuizen 
van jongvolwassenen uit de gemeente. Dit is typisch voor de bevolkingsopbouw van een 
plattelandsgemeente. Jongeren trekken weg omwille van onderwijs en dergelijke, jonge 
gezinnen zoeken de ruimte in de dorpen op het platteland.
Afgezet tegen Nederland is Lingewaal een gemeente met een jonge bevolking. Het percentage 
0 tot 19 jarigen is in Lingewaal 26%. In heel Nederland is dat 24%. Het percentage inwoners 
met een leeftijd van 65 jaar of ouder is in Lingewaal 13,1%. Voor Nederland is dit 14,7%. 

Als de bevolking van Lingewaal in een figuur wordt gezet naar leeftijd en burgerlijke staat krijg 
je het volgende plaatje. Vanaf een jaar of 20 gaan de eerste inwoners van Lingewaal trouwen, 
en vanaf 35 jaar vormen de gehuwden de grootste groep in Lingewaal, tussen de 40 en de 75 
zelfs veruit de grootste groep. Vanaf 80 jaar nemen weduwen en weduwnaars deze positie 
over.

�������������	�� � ��� ��� ��� ��� 	��Bevolkingspiramide Lingewaal 2008
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Bevolking naar leeftijd en burg. staat 
op 1 januari 2008 gemeente Lingewaal
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De ontwikkeling van de bevolking van de gemeente Lingewaal is in onderstaande tabel 
weergegeven. Met uitzondering van het jaar 2001 is de bevolking in alle weergegeven 
jaren licht gegroeid. Het aantal geboorten loopt terug, het aantal overleden personen 
blijft vrij constant en het geboorteoverschot neemt dientengevolge jaarlijks iets af. Het 
vestigingsoverschot neigt de laatste jaren naar nul, dat betekent dat vertrek en vestiging in 
evenwicht zijn. 

Hoewel de invloed van vertrek en vestiging op de bevolkingsgroei de laatste jaren gering 
is, heeft het wel invloed op de bevolkingssamenstelling. Uitgesplitst naar leeftijd zie je dat 
gezinnen met kinderen (leeftijdscategorieën 0-10 jaar en 25-50 jaar) een vestigingsoverschot 
hebben en dat de jongeren (15-25 jaar) en ouderen (50-85+) een vestigingstekort hebben 
(zie woonbehoefteonderzoek 2007).

Bevolkingsdiagram
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De voornaamste gemeenten in het binnenlandse migratieverkeer van de gemeente Lingewaal 
in het jaar 2005 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. De meeste uitwisseling vindt plaats 
met de Zuid Hollandse gemeenten Leerdam en Gorinchem, hier is sprake van een netto 
instroom. Netto stromen de mensen uit naar de meer landelijke gemeenten Neerijnen en 
Geldermalsen. Naast deze intergemeentelijke verhuisbewegingen, verhuizen er elk jaar ook 
nog zo’n 350 bewoners binnen de gemeente Lingewaal. 
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vertrokken naar vestiging vanuit 

De bevolking van Lingewaal is te verdelen over de 5 kernen. Asperen is de grootste kern met 
een bevolking van 3.120 inwoners. Daarna volgen Herwijnen (2.490 inwoners), Heukelum 
(2.240 inwoners) en Vuren (2.070 inwoners). Spijk is de kleinste kern met 996 inwoners.

bevolking 1 januari 2008
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Uit de volgende grafiek, die afkomstig is uit het Woonbehoefteonderzoek 2007 Lingewaal, 
blijkt dat een groot deel van de huishoudens langer dan 20 jaar in de huidige woning woont 
(33%) en in de huidige dorpskern (63%). Deze lange verblijfsduur in de huidige woning wijst 
op een lage verhuismobiliteit. In het genoemde onderzoek wordt de hoge kwaliteit van de 
leefomgeving als belangrijkste reden hiervoor genoemd.

Bevolkingsaandeel kernen

Vestiging en vertrek uit Lingewaal
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Aantal jaren dat het huishouden verblijft in: 
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Het aandeel allochtonen in de gemeente Lingewaal is in vergelijking met Nederland laag. 6,9 
procent van de Lingewaalse inwoners heeft een buitenlandse herkomst. 4,1 procent heeft 
een Westerse herkomst en 2,8 procent is geboren of heeft ten minste een ouder die geboren 
is in het buitenland. In onderstaande figuur is de situatie op 1 januari 2008 weergegeven.

Huishoudensamenstelling
De situatie naar huishoudensamenstelling is in hiernavolgende grafiek weergegeven. Het 
aandeel van de eenpersoonshuishoudens (alleenstaanden) is in alle kernen van de gemeente 
lager dan in Nederland. Het aandeel van de echtparen of relatiepartners zonder kinderen ligt 
slechts enkele procenten boven het Nederlandse percentage (30%). Het aandeel huishoudens 

Woonduur huishoudens

Bevolkingsverdeling Lingewaal
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met kinderen maakt in Asperen, Heukelum en Herwijnen de helft van de huishoudens uit. In 
Spijk en Vuren is dit enkele percentages lager, maar nog altijd ruim boven het Nederlandse 
cijfer van 41 procent.
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Dat verschillende verdelingen van huishoudensamenstelling van invloed zijn op de gemiddelde 
grootte van de huishouding, laat de volgende grafiek zien. In Nederland is de gemiddelde grootte 
van het huishouden 2,4 personen. In Vuren is de gemiddelde omvang van de huishoudens 2,5 
personen. De gemiddeld grootste huishoudens treffen we aan in Asperen, 2,8 personen per 
huishouden. 
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Woningen 
Met uitzondering van de tehuisbevolking wonen de inwoners van Lingewaal in een woning. De 
spreiding van het aantal woningen over de vijf kernen is in onderstaande grafiek weergegeven. 
De meeste woningen staan in Asperen (1.125 woningen). Heukelum, Vuren en Herwijnen 
hebben alle drie tussen de 800 en 900 woningen binnen hun dorpsgrenzen. In Spijk staan 
340 woningen. 

Gemiddelde huishoudensgrootte

Huishoudenssamenstelling Lingewaal
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De verhouding tussen koopwoningen en huurwoningen per kern en in Nederland is in 
onderstaande figuur aangegeven. Alle kernen scoren qua aandeel koopwoningen boven het 
Nederlandse percentage van 61,5 procent. In Asperen is het aandeel koopwoningen (61,8%) 
het laagst binnen de gemeentegrenzen. Spijk heeft met 76,6% het hoogste percentage 
koopwoningen.

0%
10%
20%

30%
40%
50%
60%
70%

80%
90%

100%

Asperen Heukelum Spijk Vuren Herw ijnen Nederland

Koopw oningen Huurw oningen

Het onderscheid naar woningtype per kern maakt duidelijk dat in Herwijnen het grootste 
aandeel vrijstaande woningen wordt aangetroffen. In Asperen en Heukelum staat het 
grootste aandeel rijtjeshuizen en eengezinswoningen. Het grootste aandeel twee-onder-
een-kapwoningen staat in Vuren. In Spijk en Herwijnen bestaat het woningbestand voor 
ongeveer 6,5% uit boerderijen of tuinderijen. Het aandeel zelfstandige bejaardenwoningen 
in Herwijnen is 4,5% van het woningbestand. In de overige kernen is dit percentage 2,5% of 
lager.

Type woningen

Aantal woningen
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Vrijstaande woningen Rijtjeshuizen en eengezinswoningen
Twee onder een kap Maisonnettes
Grachtenpanden Flats
Boerderijen/tuinderijen Studentenwoningen
Zelfstandige bejaardenwoning Woonboten
Woonwagens Onbekend

Voorzieningen
De voorzieningen van de gemeente Lingewaal zijn verspreid over de 5 kernen en zijn redelijk 
riant te noemen. In de toedeling van voorzieningen aan de dorpen is in het verleden niet 
zozeer uitgegaan van de situatie per dorp, als wel van het gelijkheidsbeginsel. Elke kern 
heeft een dorpshuis, één of twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een accommodatie 
voor voetbalvereniging, een ijsbaan en een halte voor de bibliobus. Verder zijn er binnen 
de gemeente twee gymnastiekzalen, drie speeltuinen, twee tennisaccommodaties en een 
verenigingsgebouw. De zakelijke dienstverlening is met vier (vormen van) postkantoren, twee 
bankvestigingen en een pinautomaat aanwezig. In de vier grote dorpen is een huisarts en 
fysiotherapeut aanwezig en in Asperen, Herwijnen en Vuren ook een tandarts. In Asperen en 
Herwijnen is een consultatiebureau met wijkverpleging en in Asperen, Herwijnen en Heukelum 
zijn speciale wooncomplexen voor ouderen.

Kenmerken woningvoorraad
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2  Beleid en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsuitgangspunten beschreven. Daarbij is 
een onderverdeling gemaakt tussen beleid in het buitengebied en beleid voor de kernen. 
Hierin kunnen verschillende thema´s voorkomen. Daarbij wordt ook aandacht gegeven 
aan de belangrijkste (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen een thema. In bijlage A is 
een literatuurlijst opgenomen waarin de belangrijkste beleidsnota’s en onderzoeken zijn 
opgenomen. Waar in de tekst tussen haakjes () een nummer is aangegeven, wordt verwezen 
naar het desbetreffende stuk.

Uitvoerbaarheidstoets
Het beleid vormt een belangrijk uitgangspunt voor het handelen van de overheden die 
de beleidsstukken hebben opgesteld. Daarnaast zijn er een aantal wettelijke verplichtingen 
in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. Te denken valt aan de Wet geluidshinder en 
de Natuurbeschermingswet. Bij de uitvoering van (ruimtelijke) projecten genoemd in de 
Structuurvisie Plus 2030 zal altijd een toets op uitvoerbaarheid moeten worden uitgevoerd 
in relatie tot deze wettelijke aspecten. 

2.1 Het buitengebied

2.1.1 Beleid 

De agrarische sector
Het kabinet biedt in de Nota Ruimte (21) de ruimtelijke voorwaarden voor een vitaal platteland. 
Een economisch vitale grondgebonden agrarische sector is in de ogen van het kabinet van 
belang voor het beheer van het buitengebied. Het rijk ondersteunt de veranderingen in de 
agrarische sector onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen in de richting van duurzame 
productie te vergemakkelijken. Voor de agrarische sector in de nationale landschappen is 
een duurzaam perspectief gewenst, waarbij verbreding kansen kan bieden.

Het streekplan van Gelderland (31) biedt in Lingewaal geen mogelijkheid voor glastuinbouw en 
nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Verder wordt er alle ruimte voor grondgebonden 
agrarische sector gegeven in relatie tot de waarden van het Nationale Landschap.

Voor de regio Rivierenland is een beleidskader (9) over hergebruik van vrijkomende 
agrarische bedrijfsbebouwing opgesteld. Door hergebruik en functieverandering in het 
buitengebied willen de samenwerkende gemeenten de vitaliteit en de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten, zonder daarbij de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven te beperken. Vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing kan, onder voorwaarden, worden hergebruikt voor woondoeleinden of 
verscheidene bedrijfsmatige doeleinden. Daarnaast worden mogelijkheden geboden voor 
sloop van de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing en vervangende nieuwbouw. 
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Landschap
Het belangrijkste landschappelijke kader voor Lingewaal is het in 2008 samen met de 
buurgemeenten opgestelde Landschapsontwikkelingsplan (LOP) ‘Nieuwe stromen door het 
landschap’ (14). Het doel van het LOP is om het landschap te maken tot een plek waar de 
mensen zich thuis voelen. 
Het buitengebied van de gemeente wordt gezien als een groene parel in het verstedelijkende 
Nederland. Het LOP draagt zorg voor het landschap door de karakteristieke waarden te 
beschermen, zoals bosjes, eendenkooien, wielen, oude kades en hoogstamfruitbomen. Er 
worden verschillende gebieden onderscheiden waarin in hoofdlijnen wordt ingezet op de 
volgende koers:
- De open kommen
 Houd de kom open voor agrarische activiteiten en vogels, maar doorader de kom 
 met kadepaden en ‘gedekte wegen’;
- De oeverwal met dijk en dorpen
 Kleinschalige verdichting op de oeverwal, waarbij bebouwing en beplanting hand in 
 hand gaan is mogelijk. Verder inzet op verknopen van dorpen en stadjes met hun 
 omgeving door paden.
- De uiterwaarden van de Waal
 Ruimte voor rivier en dorp. Bij de dorpen medegebruik door dorp en verder weg   
 meer natuurlijke ontwikkeling. De Agrarische sector blijft medegebruiker. 
- De uiterwaarden van de Linge
 Houd in de Linge-uiterwaarden een menging van natuur en cultuur. De uiterwaarden 
 kunnen recreatief beter ontsloten worden, mogelijk in combinatie met de landerijen 
 van nieuwe landgoederen.

De gemeente Lingewaal is onderdeel van de Nationale Landschappen Rivierenland en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (21). In deze belangwekkende gebieden geldt het uitgangspunt: 
‘behoud door ontwikkeling’. Dit betekent dat, mits de kernkwaliteiten worden behouden of 
versterkt, ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn (‘ja, mits’ principe). Voor Nationaal Landschap 
Rivierenland gelden de kernkwaliteiten van het schaalcontrast van zeer open naar besloten 
en een samenhangend stelsel van rivier-uiterwaard-oeverwal-kom. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is een samenhangend systeem van forten, dijken groepsschuilplaatsen, sluizen, 
kanalen en inundatiekommen. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat het rijk uit van het 
‘Linieperspectief Panorama Krayenhoff’.

De visie op het beter zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse waterlinie is uitgezet in het 
Linieperspectief. Dit perspectief richt zich op de opbouw van het ‘typische Linieprofiel’: een 
herkenbare hoofdverdedigingslijn, geflankeerd door open velden in het oosten (de voormalige 
inundatievelden) en landschappelijke of stedelijke verdichting in het westen (destijds het 
verdedigde gebied). 
Dit perspectief wordt uitgewerkt in zeven projectenveloppen, waaronder het 
regionale Linieperspectief Lek-Waal (19). Binnen de gemeente Lingewaal vinden twee 
gebiedsontwikkelingen plaats: het Lingekwartier (25) en Tielerwaard-West.

Voor het Lingekwartier is een uitwerkingsplan opgesteld, terwijl in de Tielerwaard-West 
een voorverkenning wordt uitgevoerd. De realisatie van deze plannen is afhankelijk van de 
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medewerking van de grondeigenaren en de initiatieven die overheden en/of particulieren 
ondernemen. 
De insteek in beide projecten is dat een invulling wordt gegeven aan de volgende 
cultuurhistorische en ruimtelijke gegevenheden van de linie:
- Hoofdverdedigingslijn
 De hoofdverdedigingslijn was de grens tussen de inundatievelden en de veilige  
 zijde en de verbindingslijn tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen onderdelen van 
 de linie. De hoofdverdedigingslijn bestaat uit de Diefdijk, Meerdijk, Nieuwe 
 Zuider Lingedijk en Zuider Lingedijk. Bij het gemaal ‘Broekse Sluis’ bij Spijk, verlaat  
 de hoofdverdedigingslijn de Lingedijk en is tot Vuren niet meer waarneembaar. De 
 opgave is de militaire lijn tussen de Linge en Waal weer zichtbaar te maken.
- Inundatiekommen
 Dit zijn de kommen die in enkele dagen onder water gezet konden worden,  
 gelegen aan de oostzijde van de hoofdverdedigingslijn. De opgave is te zorgen 
 voor een duurzame openheid van de inundatiekommen en schootsvelden, samen 
 met het beleefbaar maken van het natte karakter van deze gebieden. Het maken  
 van slimme combinaties tussen water, natuur, agrarische activiteiten en recreatie zal 
 de identiteit van het Linielandschap versterken.
- Accessen en verdedigingswerken
 Accessen (doorbraken) door de linie zijn in dit gebied de rivierdijken. Deze   
 accessen werden beschermd door forten: de forten bij Asperen, de Nieuwe Steeg 
 en Vuren. Deze forten zijn aangevuld met een uitgebreid stelsel van    
 groepschuilplaatsen, batterijplaatsen en andere verdedigingswerken. De   
 belangrijkste opgave is het accentueren van de accessen, de doorgangen in de 
 hoofdverdedigingslijn en het behoud en ontwikkelen van verdedigingswerken, de 
 forten, de betonwerken en inundatiewerken. Het accentueren van de veilige zijde 
 door landschappelijke verdichting.
- Verboden Kringen
 In 1853 werd de Kringenwet ingesteld om het zicht op de schootsvelden rond de 
 forten open te houden. In cirkels om de forten was sprake van beplantings- en 
 bouwrestricties. Het is de opgave de landelijkheid en leegte van de Verboden 
 Kringen voor de toekomst te waarborgen door beperkingen te stellen aan het  
 bouwen en beplanten. 

Delen van de gemeente zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De 
natuurwaarde overheerst daarbij vooral in de uiterwaarden van de Linge en de Waal en 
langs de Nieuwe Zuider Lingedijk. Een meer op verweving gericht beleid is neergelegd 
in de gebieden ten zuiden van de (Nieuwe) Zuider Lingedijk. Met de EHS wordt beoogd: 
een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke 
cultuurlandschappen. De EHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 
ecologische verbindingszones (EVZ). 
De gebieden rondom de Nieuwe Zuiderlingedijk en Diefdijk-Zuid kennen een speciale 
bescherming in het kader van een aanwijzing als Natura-2000. Delen van het open komgebied 
zijn aangewezen als weidevogelgebied. Hier kan in het kader van het agrarisch natuurbeheer 
door de agrarische sector invulling aan worden gegeven.
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Nieuwe landgoederen kunnen volgens de provincie gesticht worden in delen van het 
groenblauwe raamwerk (EHS-verweving, EHS verbindingszones) en in het multifunctioneel 
gebied. Een nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk bos- en of natuurcomplex van 
minimaal 5 ha met daarin een woongebouw van allure van maximaal drie wooneenheden. De 
hoofdfunctie is wonen, een daaraan ondergeschikte kantoorfunctie is acceptabel.

De provincie heeft een groot deel langs het spoor en de A15 aangewezen als zoekzone voor 
windenergie. Om het visuele effect op het landschap zo beperkt mogelijk te houden en per 
locatie een aansprekende energieopbrengst te bereiken is concentratie van windturbines in 
een beperkt aantal windturbineparken per regio gewenst. 

Water 
Het kabinet heeft een pakket maatregelen vastgesteld dat de rivieren meer ruimte geeft: de 
PKB Ruimte voor de Rivier (26). Hiermee krijgt het Nederlandse rivierengebied uiterlijk in 2015 
een betere bescherming tegen hoogwater. Tegelijkertijd verbetert de ruimtelijke kwaliteit van 
het rivierengebied. In de PKB Ruimte voor de Rivier is opgenomen dat het open karakter van 
het Rivierengebied met karakteristieke waterfronten gehandhaafd moet blijven. De functie 
van de Waal als hoofdtransportas blijft gewaarborgd. Daarbij moet een aantal maatregelen 
worden opgenomen om de te verwachten hogere rivieraanvoeren te verwerken, zoals 
afgraving van uiterwaarden, verbreding van het winterbed, aanwijzing van retentiegebieden en 
noodoverloopgebieden. 

De ligging van de EHS in Lingewaal
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Een groot deel van de gemeente is aangewezen als zoekruimte voor regionale waterberging 
in het streekplan (31). Begin 2007 is een Waterplan (36) opgesteld in opdracht van de 
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en waterschap Rivierenland. In het 
uitvoeringsprogramma 2009-2015 staat beschreven hoe binnen de gemeentegrenzen met 
water wordt omgegaan en wat belanghebbenden mogen verwachten. Door het uitvoeren van 
het Gemeentelijk Waterplan wordt de ruimtelijke wateropgaven (circa 3,5 hectare) opgelost. 
Hiermee wordt voldaan aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Bij de invulling van 
de kwantitatieve opgave zal ook een impuls worden gegeven aan de waterkwaliteit, door 
daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan te leggen, en aan de beleving. 
Voor drie kernen geldt een wateropgave:

Asperen, wateropgave van 1,35 hectare;• 
Heukelum, wateropgave van 0,25 hectare;• 
Vuren, wateropgave van 1,92 hectare.• 

Voor de kernen Asperen en Heukelum is de wateropgave met de te nemen maatregelen 
opgelost. Voor Vuren moet nog een oplossing worden gevonden.

Water en economie
De Waal mooier en veiliger maken en economische ontwikkelingen in het gebied stimuleren. 
Dat zijn de doelstellingen van het project WaalWeelde. WaalWeelde is een gezamenlijk 
initiatief van de overheden langs de Waal van de Duitse grens tot aan Zuid-Holland. 
Het project is opgedeeld in een achttal projectenveloppen. De gemeente Lingewaal heeft 
te maken met projectenvelop 8. Het doel is samenhang te ontwikkelen van buitendijkse 
bedrijventerreinen (het opruimen van ‘rotte plakken’ door herbestemming) en de aanleg van 
groen/blauwe geulen die de voor buitendijks bouwen vereiste waterstandsdaling moeten 
realiseren. Voor Lingewaal zijn drie projecten van belang:
• Vuren/Heuffterrein
 Het project is aangewezen als EMAB-locatie (Experiment Met Aangepast Bouwen).  
 Op het terrein wordt gezocht naar een combinatie van waterberging, recreatie, 
 natuurontwikkeling en woningbouw. Met name de laatste functie ligt gevoelig,  
 maar kan (in financieel opzicht) wel mede een belangrijke bijdrage leveren aan de 
 ontwikkeling van natuur. Door de hoge ligging van het terrein kan een   
 (gedeeltelijke) verlaging van het terrein winst opleveren voor de rivierwaterstand.
 De inzet van de gemeente in het dorp Vuren is er in eerste instantie op gericht te 
 bouwen in het dorpscentrum. Hier komt nu leegstand met als gevolg een   
 verloedering van de omgeving van het dorpsplein. Pas daarna komt bebouwing van 
 het Heuffterrein in beeld. Nieuwe bedrijvigheid wordt op dat terrein niet 
 voorgestaan.
• Vuren Oost
 Voor dit project is alleen als denkrichting gegeven dat de kalkzandsteenfabriek  
 in de toekomst plaats kan maken voor ander ruimtegebruik of voor een totale 
 sanering. Dit is nog niet verder uitgewerkt.
• Bovenwaard Herwijnen
 Voor deze waard is een idee geopperd om een nevengeul te graven ten behoeve  
 van een veilige waterafvoer. Dit is nog niet verder uitgewerkt.
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Recreatie en toerisme
De toeristisch-recreatieve visie en actieplan voor het Rivierenland is opgesteld voor de periode 
2007-2011 (12). Het bevorderen van economische groei en welzijn door middel van toerisme 
en recreatie, passend bij de aard en schaal van het landschap, de kernen en de bevolking, staat 
voorop. Om dit doel te bereiken wordt een aantal speerpunten onderscheiden:

stimulering van het plattelandstoerisme, met name door het hergebruik van voormalige • 
agrarische bebouwing;
verbeteren en ontwikkelen van routestructuren. Bestaande routes moeten worden • 
verbeterd en nieuwe routes moeten worden toegevoegd;
ontwikkelen van Toeristische overstappunten (TOP’s). De bedoeling is om op de TOP’s • 
verschillende vormen van vervoer bij elkaar te komen, om zo het TOP tot startpunt te 
laten zijn voor de verkenning van het omliggende gebied. De koppeling aan horeca of een 
attractiepunt is een plus;
Rivierenland biedt goede mogelijkheden voor waterrecreatie en watersport. Versterking • 
van de routestructuren voor varen door de ontwikkeling van vaarrondjes en het toevoegen 
van rivierpleisterplaatsen. 

2.1.2 Ontwikkelingen 

Schaalvergroting en innovatie
De ontwikkelingen op het vlak van schaalvergroting en innovatie in de agrarische sector zullen 
verder doorgaan. Gelet op de trend van schaalvergroting is het aannemelijk dat de nadruk 
meer zal komen te liggen op een steeds geringer aantal zeer grote (gezins)bedrijven. Deze 
zullen zich verder specialiseren, maar de (grootschalige) productie ook kunnen richten op 
niche-markten. Deze opschaling zal leiden tot het samenvoegen van bedrijven, wat gepaard 
kan gaan met schaalvergroting van percelen en het realiseren van nieuwe, meer omvangrijke 
bedrijfsgebouwen. Met een verdere specialisatie neemt de gevoeligheid voor invloeden 
van buitenaf toe (ziekten) en zullen deze bedrijven zich steeds meer willen beschermen/
afschermen van deze invloeden. 
Wie klein moet of wil blijven zal vooral kiezen voor een verbreding van de activiteiten. Dit 
kan ook inhouden een trek naar authentieke streekproducten of het ontplooien van andere 
activiteiten als zorg en recreatie en toerisme. Een duurzame en biologische agrarische sector zijn 
daarbij belangrijke ontwikkelingen die mogelijk ook een vlucht nemen in meer grootschalige 
vormen. 

De Waterhouderij
Nederland heeft te maken met een stijgende vraag naar schoon en zoet water, maar ook 
naar water dat gebruikt wordt voor koeling, voor agrarische en productiedoeleinden en voor 
energieopwekking. Vanwege de groeiende vraag is het zinvol nieuwe manieren te bedenken 
om water te kunnen bewaren, temeer daar het aanbod van water door klimaatveranderingen 
zal veranderen. Er is ruimte nodig om water te bergen. Een Waterhouderij zou daarvoor een 
middel kunnen zijn. Een waterhouderij ontvangt, bewaart, bergt, gebruikt, bewerkt en levert 
water. De Waterhouderij legt zich toe op het leveren van water, telkens met de eigenschappen 
die voor het specifieke gebruik vereist zijn. Tegelijkertijd helpt de Waterhouderij wateroverlast 
en droogte te voorkomen. 
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Nieuwe bewoners
Het aantal burgerwoningen en burgers in het buitengebied zal ook in de toekomst verder 
toenemen. De ervaring leert dat deze bewoners van het buitengebied bereid zijn om te 
investeren in de kwaliteit van het omliggende landschap. Aan de andere kant betekenen 
burgerwoningen in het buitengebied ook de introductie van hindergevoelige functies in het 
buitengebied en dat kan tot problemen leiden met agrarische activiteiten. 

Recreatie
Duidelijk merkbaar zijn ontwikkelingen die betrekking hebben op recreatie en toerisme. 
De vrije tijd van de mensen is de laatste decennia sterk toegenomen en zal dat met de 
aankomende vergrijzing verder blijven doen. Dit heeft als gevolg dat ook het recreatief 
gebruik van het platteland zal toenemen. Een gevaar is als de druk zodanig toeneemt dat de 
belevingswaarde van authenticiteit, rust en natuur afneemt.

2.2 De kernen

2.2.1 Beleid 

Wonen
Voor een gemeente gelegen in een Nationaal Landschap is er ruimte voor ten hoogste 
de natuurlijke bevolkingsgroei (migratiesaldo nul). De provincie heeft in overleg met 
de regio’s zoekzones aangegeven voor stedelijke functies. Binnen de zoekzones dienen 
stedelijke uitbreidingen, zoals woningbouw en bedrijventerreinen plaats te vinden. De 
binnengemeentelijke spreiding van de zoekzones is een gemeentelijke verantwoordelijkheid 
binnen de beleidskaders die daarvoor in acht moeten worden genomen, en moeten passen 
binnen het regionale structuurbeeld.

 

Zoekzones wonen en werken, streekplanuitwerking provincie Gelderland
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Het woningbouwprogramma ‘Bouwen met maatwerk’ (3) van de gemeente Lingewaal is in juni 
2008 opgesteld. Als beleidsuitgangspunten wordt aangegeven dat de gemeente streeft naar een 
kwalitatief programma van gemiddeld 45 woningen (conform KWP regio rivierenland) per jaar. 
De bouwopgave zal worden verspreid in de tijd, maar ook over de kernen. Potenties worden 
gezien in de bestaande voorraad, evenals particulier en collectief opdrachtgeverschap. 
Aannames vanuit de woningbouwcorporatie is de sloop van 177 woningen, de verkoop van 
45 woningen en het opplussen van de woningvoorraad. 
Tot slot wordt per kern een inschatting gemaakt van accenten. Herstructurering vindt met 
name plaats in Asperen en Heukelum. Hier bestaat ook behoefte aan appartementen en kleine 
eengezinswoningen in de huursector en duurdere woningen in de koopsector. In Herwijnen is 
er vraag naar appartementen met een accent op de huursector, hier komen naar verwachting 
30 zorgappartementen. In Spijk en Vuren bestaat behoefte aan huurappartementen (c.q. 
levensloopbestendige woningen) en enkele koopwoningen. 

Als actueel bouwprogramma tot 2015 wordt een aantal van 604 woningen genoemd (4). 
Van deze woningen zitten er 202 in bestaande plannen en dienen voor 402 woningen nog 
plannen gemaakt te worden. Van deze woningen dient minimaal 30% in de betaalbare sector 
te worden gebouwd. De inzet dient ook gericht te zijn op duurzame en levensloopbestendige 
woningbouw. 
Er worden drie groeimarkten gezien: goedkope gestapelde huurwoningen met lift, goedkope 
en duurdere gestapelde woningbouw en middeldure koopwoningen. 
Opvallend is dat het woningbouwprogramma groter is dan de behoefte. Dit heeft te maken 
met de geringe verhuisgeneigdheid tussen de kernen en de specifieke mogelijkheden in de 
kernen. Dit betekent wel dat er ook instroom van bewoners van buiten de gemeente zal zijn. 
De kernen met het grootste surplus zijn Vuren en Herwijnen. Hier is de behoefte duidelijk lager 
dan de woningen die (volgens de plannen) gebouwd kunnen worden.

De Provincie Gelderland heeft in overleg met de gemeente Lingewaal, zoekzones vastgesteld 
waarbinnen versterking van het landschap door bebouwing (onder voorwaarden) mogelijk 
is. De gemeente heeft in haar beleidsnota (2) zeven bebouwingslinten onderzocht op de 
mogelijkheid op inbreiding. Alleen langs de Zuider Lingedijk/Spijkse Kweldijk, de Waaldijk 
bij Vuren en het westelijke en oostelijke deel van de Waaldijk bij Herwijnen zijn onder 
voorwaarden van een goede ruimtelijke inpassing mogelijkheden aanwezig om een woning 
te bouwen. 

Economie
Regio Rivierland is bezig met het opstellen van een Economisch programmerings- en 
ontwikkelingsdocument (EPO). Hierin wordt aangegeven hoe tot 2020 (met een doorkijk 
naar 2030) in de regio wordt omgegaan met de ontwikkeling en invulling van nieuwe 
bedrijventerrein en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De EPO vormt 
de basis voor de provinciale Structuurvisie Bedrijventerreinen. De Regio hanteert daarin de 
volgende uitgangspunten voor nieuwe bedrijventerreinen:

voldoende ruimte voor accommoderen bedrijvigheid. Gezien de ligging van het Rivierland • 
en de economische en sociale structuur, wordt verwacht dat met name bedrijven uit de 
transport, logistiek en distributie, (container)overslag, aan de agrarische sector gelieerde 
bedrijven en watergebonden bedrijvigheid zich willen vestigen;
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een passend aanbod aan bedrijventerreinen. Overaanbod aan bedrijventerreinen moet • 
worden voorkomen;
zoveel mogelijk bundeling van bedrijvigheid, ten opzichte van bijvoorbeeld • 
infrastructuur;
de invulling van bedrijventerreinen, moet met zorgvuldig ruimtegebruik, tegengaan • 
veroudering van bedrijventerreinen, functiemenging, landschappelijke inpassing, goede 
uitstraling, duurzaamheid en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

Uitbreiding van bedrijventerreinen dient binnen zoekzones voor stedelijke functies plaats te 
vinden. Dat betekent dat de provincie voor de beoordeling van de omvang van de zoekzones 
alleen kijkt naar het totaal van de regionale opgave voor stedelijke functies.

Detailhandel
In 2004 is voor de gemeente Lingewaal een aanzet tot een nieuwe detailhandelsvisie 
opgesteld (1). Geconcludeerd wordt dat een groot deel van de basiswinkelvoorzieningen in 
Lingewaal op het allerlaagste niveau zijn gekomen. In de kernen Vuren en Herwijnen zouden 
statistische gezien geen winkelvoorzieningen meer mogelijk zijn. Voorgesteld wordt om in 
Asperen, Heukelum en Herwijnen te streven naar concentratie. In Asperen is schaalvergroting 
nodig. Door middel van planologische en ruimtelijke inrichtingsmaatregelen kan de kwaliteit 
voor het winkelapparaat worden verbeterd.

Sociaal domein
De wet die momenteel de meeste impact heeft op het sociale domein is zonder twijfel 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De doelstelling van deze wet is dat het 
voor iedereen mogelijk moet zijn om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Voor 
de gemeente Lingewaal is deze wet uitgewerkt in de Kadernota Wmo - Visie en speelveld 
voor de gemeente Lingewaal uit 2006 (40) en het Wmo beleidsplan - Gemeente Lingewaal 
Op eigen kracht uit 2008 (38). Centraal in de Wmo-visie van de gemeente Lingewaal staat 
het Wmo-mobile. Het gaat hier om het vinden van balans. Balans tussen eigen kracht en 
medeverantwoordelijkheid in de civil society en balans in de rolverdeling tussen publiek 
en privaat. Dit alles moet dan ook nog betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Belangrijk 
in deze wet is dat er in eerste instantie uitgegaan wordt van de draagkracht van het 
individu, dan die van de directe omgeving (bijvoorbeeld mantelzorg) en de gemeenschap 
(bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). Pas daarna komen de professionele organisaties in beeld. Het 
gelijkheidsbeginsel wordt dus losgelaten, per situatie wordt gekeken wat er nodig is.
Binnen het kader van de Wmo is in 2009 de Visie op Wonen Welzijn en Zorg opgesteld 
(41). In deze visie is veel aandacht voor de clustering van voorzieningen voor zorg en welzijn. 
Zo kan een invulling worden gegeven aan begrippen als community care (een gemeenschap 
waarin voor elkaar gezorgd wordt) en community living (de realisatie van een gemeenschap 
waarin plaats is voor alle burgers, ook de kwetsbaren). 
In de regionale sociale agenda voor het rivierengebied (42) is in 2006 een prioritering 
gemaakt van die thema’s in het sociale domein die om aandacht vragen. De consequenties 
van de vergrijzing en aanpakken van jongerenproblematiek en het onder druk staan van het 
voorzieningenniveau van de kleine kernen zijn enkele van deze thema’s. Regionaal worden 
met name de grotere projecten opgepakt die gemeenten niet zelfstandig kunnen oppakken 
en/of die onderlinge afstemming vragen. 
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2.2.2 Ontwikkelingen 

Bevolking
De Nederlandse bevolkingsomvang gaat vanaf 2035 krimpen. Lingewaal loopt vooruit op de 
landelijke ontwikkeling. Vanaf 2010 zet de krimp al in (Primos prognose 2007), al gaat het 
maar over 200 inwoners tot 2030. 
Dit heeft te maken met een daling van het geboortecijfer wat onvoldoende gecompenseerd 
wordt door migratie. De daling van het geboortecijfer houdt verband met het afnemende 
aantal twintigers en dertigers. 
Tot en met 2011 blijft het aantal 20-64-jarigen (de potentiële beroepsbevolking) nagenoeg 
constant. Daarna zal dit aantal gaan afnemen van 6.602 in 2007 naar 5.726 in 2030. Een 
afname van ruim 13%.

Wellicht de meest in het oog springende demografische trend op dit moment is de vergrijzing. 
De geleidelijke toename van het aantal en aandeel 65-plussers zet de komende jaren door, om 
na 2011, zodra de naoorlogse geboortegolf de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, over te gaan 
in een sterke stijging. Ook de ‘dubbele vergrijzing’, de toename van het aandeel 80-plussers, zal 
in de komende decennia, en vooral na 2025, fors toenemen.

In 2007 lag het percentage 65-plussers in Lingewaal iets lager dan het landelijk gemiddelde. 
(12,9 procent versus 14,3 procent). De vergrijzing volgt in Lingewaal wel de landelijke trend. 
In 2030 zal ruim 25 procent van de inwoners ouder zijn dan 65. Het aantal 80-plussers zal in 
deze periode stijgen van 2,9 procent tot 6,6 procent. 

Waar het aantal inwoners van Lingewaal naar verwachting zal dalen, daar zal het aantal 
huishoudens in de komende decennia toenemen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt 
door het stijgende aantal eenouderhuishoudens (+34%), het aantal alleenstaanden (+38%) en 
het aantal samenwonenden zonder kinderen (+21%). Het aantal samenwonenden met kinderen 
neemt af met 12%. Dit heeft tot gevolg dat er meer woningen komen (veelal meergezinswoningen) 
waar minder mensen in gaan wonen (delende gemiddelde huishoudensgrootte). Per saldo kan 
leidt dit in de prognoses tot een (kleine) daling van het aantal inwoners in Lingewaal.

Vermaatschappelijking van de zorg en extramuralisering
Mensen die zorg nodig hebben vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen willen zo 
lang mogelijk deel uitmaken van het gewone maatschappelijke leven. Dat is de achtergrond van 
de extramuralisering en de daarmee gepaard gaande vermaatschappelijking van de zorg. Dat 
brengt met zich mee dat voor de relaties wonen-zorg-welzijn nieuwe vormen worden bedacht, 
die het aantrekkelijk maken om zo lang mogelijk in je eigen huis in een gewone straat te blijven 
wonen. Om de inzet van hoogwaardige professionals in noodzakelijke gevallen betaalbaar te 
houden, moet in minder complexe situaties de eigen inzet van mensen groter worden. De civil 
society doet een groter beroep op zelfredzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dit past 
hiermee naadloos in de Wmo-visie van de gemeente Lingewaal.

Technologie: digitalisering en zorgtechnologie
De technologische en digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Internet wordt steeds 
belangrijker voor het verkrijgen van informatie, maar vormt ook steeds meer een medium voor 
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communicatie en sociale interactie. 
Voor de kernen van Lingewaal zouden deze ontwikkelingen een oplossing kunnen bieden 
voor het teruglopende voorzieningenniveau. Domotica maakt een goedkopere vorm van 
zorg aan huis mogelijk. 
Van de andere kant kan het gebruik van internet door een deel van de inwoners ook een 
extra impuls geven aan het verder achteruitgaan van het voorzieningenniveau of de sociale 
cohesie in dorpen. 

Individualisering
Individualisering wordt als maatschappelijk proces zichtbaar in de verzelfstandiging van 
mensen ten opzichte van elkaar. Dat betekent ook dat mensen op steeds meer terreinen van 
het leven keuzen kunnen maken die relatief los staan van de keuzen van andere mensen, 
zelfs van wie hun het meest nabij is, maar ook relatief los van eerder of elders gemaakte 
eigen keuzen.
Het proces van individualisering leidt tot een cultuur van individualisme. In onze samenleving 
wordt de verwerving van een zo groot mogelijke individualiteit als zeer positief gezien.
Praktisch gezien zal individualisering de huishoudens gemiddeld nog kleiner maken en 
binnen de huishoudens leven de huisgenoten losser van elkaar. Er zal minder vaak samen 
gegeten worden en de populariteit van gemaksvoedsel zal nog toenemen. Gezinsleden 
erkennen elkaars recht op privacy en handelen daar ook naar. Het ruimtegebruik in huis per 
individu is de laatste jaren gegroeid en de vraag naar grotere huizen met meer kamers zal 
naar verwachting alleen maar toenemen. Wát men in de samenleving nog vrijwillig samen 
wil doen en de wijze waarop dat zal gebeuren is geen statisch gegeven. In de loop der jaren 
is dat veranderd en dat zal ook de aankomende jaren wel zo blijven. Voor de balans in de 
Wmo-mobile van de gemeente Lingewaal is dit wel van belang.

Economie
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) groeit nog steeds. De kernen zelf 
kunnen hier een broedplaatsfunctie in vervullen. Deze bedrijfjes kunnen goed vanuit huis 
plaatsvinden als daarbij ook enige ruimte is voor een schuur of loods. Ook door middel van 
bedrijfsverzamelgebouwen of -ateliers kan hieraan een invulling worden gegeven. Het gaat 
om ruimten en werkplaatsen met een omvang van circa 50-100m2. 
De komende jaren zullen in het teken staan van de aansluiting op de glasvezelkabel. De 
snelheid en capaciteit van deze kabel is zodanig dat geheel nieuwe toepassingen via 
multimedia mogelijk worden. Zowel bewoners, bedrijven als maatschappelijke voorzieningen 
kunnen hier de vruchten van gaan plukken. De verwachting is dat de locaties die het eerst 
zijn aangesloten ook voorop lopen in de ontwikkeling.

Voorzieningen
Het afnemen van het voorzieningenniveau in dorpen op het platteland is al jaren aan de gang. 
Zoals in het hoofddocument omschreven is er onderscheid te maken tussen woondorpen 
en autonome dorpen. Deze twee vragen elk een eigen benaderingswijze om leefbaarheid 
te stimuleren. 
In autonome dorpen zijn voorzieningen de insteek, terwijl het in woondorpen de leefbaarheid 
in sterke mate afhangt van de lokale betrokkenheid en de dorpstrots, van waaruit allerlei 
burgerinititiatieven, waaronder voorzieningen, ontstaan. 
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Je zou dus kunnen zeggen dat in woondorpen de voorzieningen het resultaat zijn van 
leefbaarheid, terwijl ze in autonome dorpen de oorzaak zijn.
Het winkelaanbod in de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Dit heeft te maken met 
een geringe bevolkingsdraagvlak, de nabijheid van winkelcentra in Gorinchem en Leerdam, 
maar ook schaalvergroting in de detailhandel en de toegenomen mobiliteit zijn daar oorzaak 
van. De komende jaren zal dit proces verder doorzetten. Het bouwen van extra woningen 
om de voorzieningen in stand te houden heeft op de schaal van de Lingewaalse kernen geen 
effect. Zelfs niet als dit bouwprogramma sterk wordt verhoogd. 
Een laatste belangrijke ontwikkeling om het voorzieningenniveau op het platteland op peil 
te houden is die naar multifunctionele accommodaties. De laatste jaren wordt veel ervaring 
opgedaan met de ontwikkeling van Brede Scholen, Kulturhusen (een multifunctionele 
accommodatie waarbij er sprake is van één aanspreekpunt en waar gewerkt wordt met 
een gezamenlijke programmering), Gezondheidscentra en Woonservicezones. Het gaat hier 
om creatieve oplossingen van mensen die over de eigen schutting heen kunnen kijken. 
Uitgangspunten zijn: multifunctioneel gebruik en ruimtelijke bundeling van voorzieningen.

Dorpshuis in Spijk
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3  Meningen en bevindingen uit de bevolking

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn keuzen en ontwikkelingen besproken die vanuit overheden 
en andere organisaties zijn gemaakt. Deze vormen in zekere zin het kader waarbinnen 
ontwikkelingen in Lingewaal zullen plaatsvinden. Ze zijn echter ook beïnvloedbaar door de 
maatschappelijke werkelijkheid. 
Die maatschappelijke werkelijkheid is een belangrijk onderdeel van het opstellen van deze 
Structuurvisie Plus Lingewaal. Het interactieve proces heeft veel informatie opgeleverd van 
bewoners, ondernemers en gebruikers van de ruimte in Lingewaal. In dit hoofdstuk wordt op 
de belangrijkste uitspraken over het leven in Lingewaal nu en in de toekomst ingegaan. Voor 
zover het de kernen betreft wordt ook verwezen naar de bijgevoegde kernvisies.

3.2 Over het Lingewaal van nu

Wat is Lingewaal? Zowel de mensen die lang als kort in Lingewaal wonen, hebben er moeite 
mee om zich een Lingewaler of Lingewaalse te voelen. De binding is er met het eigen dorp 
of stadje, maar verder reikt het gevoel eigenlijk niet. En als dat al wel het geval is dan komt 
al snel een tweedeling naar voren in de dorpen langs de Waal en de dorpen aan de Linge. 
Bewust wordt er ook van dorpen gesproken, ook al zijn er twee kleine steden bij. De sfeer 
is dorps en zo ook de omgang met elkaar. Als Lingewaal al wat is, dan is het een eenheid in 
verscheidenheid. Men ervaart dit als kwaliteit. 
Dat is minder het geval bij de ook geconstateerde tweedeling tussen de kerkelijke/autochtone 
bevolking en de niet-kerkelijke/allochtone bevolking, zeg maar tussen de inheemse bevolking 
en de nieuwkomers. Hier merkt men steeds meer een scheiding tussen. Van echte contacten 
of relaties tussen deze groepen is steeds minder sprake. In dit verband zou je kunnen spreken 
van twee dorpen in één. Een autonoom dorp van de inheemse bevolking en een woondorp 
van nieuwkomers.

Wat de mensen dan toch trekt aan Lingewaal of de eigen kern? Centrale woorden daarin zijn 
rust, ruimte en kleinschaligheid. In Lingewaal vindt men een welkom contrast met de hectiek 
en drukte van de Randstad. 
Er leeft dan ook een sterke wens om dit te behouden en zich waar mogelijk ook echt af te 
grenzen van de als bedreiging ervaren verstedelijking.

In het algemeen wonen de mensen dan ook naar volle tevredenheid in Lingewaal. De negatieve 
aspecten van het leven in kleine kern, zoals de beperkte aanwezigheid van voorzieningen, 
worden geaccepteerd. De meeste mensen zijn ook zodanig mobiel dat steden als Gorinchem 
en Leerdam snel te bereiken zijn. Het wordt ook wel als luxe gezien dat men in de nabijheid 
van deze steden kan wonen, zonder de hectiek ervan te hebben. 

Voor ondernemers is het vestigingsklimaat van Lingewaal goed te noemen. De locatie 
centraal in Nederland en aan de hoofdinfrastructuur A15/A2/A27, is een belangrijk voordeel. 
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Verder is de al genoemde rust en ruimte ook voor het vestigingsklimaat een positief gegeven. 
Toch komen de meeste ondernemingen ook voort uit Lingewaal zelf. Men is hier begonnen 
en gegroeid. Er wordt veel gebruikgemaakt van personeel dat ook in Lingewaal woont. De 
banden zijn in die zin hecht, maar ook hier is een ontwikkeling zichtbaar dat bedrijven uit de 
kernen vertrekken naar de Zeiving en daarmee losraken van de kernen. Dit heeft al eerder 
plaatsgevonden bij de agrarische ondernemingen.

3.3 Over het Lingewaal van later

Centraal punt in het praten over het Lingewaal van later is dat het eigenlijk vooral zo moet 
blijven als het nu is. Althans voor zover het kernwaarden als rust, ruimte en kleinschaligheid 
betreft. Aan de andere kant is er ook wel de angst dat de levendigheid verder afneemt en de 
kernen tot ‘slaapdorpen’ verworden. Een zekere dynamiek is daarom toch wel gewenst, maar 
dan wel om een zekere monofunctionaliteit te voorkomen en de kernen levendig te houden. 
Daarin zouden best accenten per kern kunnen worden gelegd in de zin dat elk van de kernen 
een bepaald thema heeft en zich daarin specialiseert. Echter dit moet niet te ver doorschieten. 
Voor iedereen moet ruimte zijn in elk van de kernen. 

Voor iedereen is het ook in de toekomst duidelijk dat Lingewaal haar karakter moet onderstrepen 
als eerste groene gemeente na de Randstad. 
Deze kwaliteit draagt sterk bij aan de leefbaarheid en moet blijvend worden uitgedragen en in 
de ruimtelijke inrichting worden ondersteund. Er moet daarom onder meer gebouwd blijven 
worden. Daarbij is men het opvallend eens over wat er moet worden gebouwd, namelijk voor 
de jeugd en voor de ouderen. De wens om een gevarieerde bevolkingsopbouw te houden zit 
diep.

Ten aanzien van het ondernemen in Lingewaal ziet men twee overheersende ontwikkelingen. 
Ten eerste neemt de roep om kleinschalige bedrijfsactiviteiten in en rondom huis toe. De 
ZZP’ers zullen een steeds belangrijker deel van de economische structuur vormen. 
Dit biedt grote kansen voor de levendigheid en leefbaarheid in de kernen. Aan de andere 
kant is een, hier direct aan gerelateerde ontwikkeling, dat de acceptatie van bedrijvigheid in 
de kernen in relatie tot het woon- en leefmilieu onder druk staat. Zeker waar bedrijven groter 
groeien ontstaan knelpunten. Dit leidt tot een ontwikkeling waarbij bedrijven uit de kernen 
vertrekken naar grote centraal gelegen bedrijventerreinen of buiten de gemeente op zoek 
gaan. Het is de opgave om in de toekomst tot een zeker modern maatschappelijk contract te 
komen tussen gemeenschap en bedrijvigheid waarin men elkaar ondersteunt en waardeert. 
Dit is in zekere zin terug naar vroegere tijden, maar dan binnen de context van het nu.

3.4 Over de kernen

Hier worden de hoofdlijnen van de bevindingen uit de kernen verwoord. Voor een meer 
uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de kernvisies die als bijlagen zijn toegevoegd.
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Asperen
De bewoners zijn trots op de historische stadskern en de ligging in een prachtige omgeving 
met de Linge als hoogtepunt. De dorpse schaal en het uitgebreide verenigingsleven wordt 
gewaardeerd. Het is er prettig wonen. 

Juist omdat het er zo prettig wonen is, ervaart men verstoringen in de kwaliteit van de woon- 
en leefomgeving al gauw als onprettig. Er wordt in dat kader geklaagd over hondenpoep, de 
groenvoorzieningen, het onderhoud van straten, verlichting en de druk op parkeerplaatsen.
Een meer essentieel probleem wordt ervaren met het vrachtverkeer. Het bedrijventerrein De 
Oven is alleen bereikbaar via de oude binnenstad. Hier komt veel verkeer binnen het dorp 
samen, terwijl er ook veel mensen wonen in de oude binnenstad. Dit maakt dat de mensen 
aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Er zijn al maatregelen genomen om in ieder 
geval het vrachtverkeer uit de Voorstraat te halen. Deze straat is het gezicht van Asperen en 
de uitstraling ervan wordt als te mager ervaren. Oud en nieuw gaan hier niet altijd even goed 
samen. Ook kan er meer levendigheid komen waarin vooral aan (recreatieve) horeca wordt 
gedacht. In het algemeen wordt door menigeen wel aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit 
van de kern wel zou kunnen worden verbeterd. 
Een probleem van een andere orde is het ruimtegebrek van de voetbalclub. Deze grootste 
vereniging van Asperen speelt een belangrijke rol in de gemeenschap en heeft nu moeite om 
goed te kunnen trainen en spelen op de eigen terreinen. In het traject dat is gelopen met de 
jongeren uit Asperen klonk de roep om een kunstgrasveld en een snellere internetverbinding 
door. 

Als het aan het dorp ligt, worden de prioriteiten in de toekomst neergelegd bij het zoeken naar 
oplossingen om het vrachtverkeer te verminderen, het stimuleren en activeren van de jeugd, 
het op peil houden van de voorzieningen en het bouwen voor de doorstroming. Maatregelen 
die onder meer bij deze onderwerpen worden genoemd zijn achtereenvolgens:

vrachtverkeer: handhaving en betere bebording. Het verkleuren van het bedrijventerrein • 
naar andere functies;
de jeugd: het verbeteren van de sportvoorzieningen (samen sporten waarbij • 
voetbalvereniging grote rol heeft);
voorzieningen: het slim combineren van voorzieningen en multifunctioneel gebruik;• 
doorstroming: het bouwen van woningen en het introduceren van een woon-zorgzone.• 

Herwijnen
In Herwijnen valt het trotse gevoel op de gezellige en hechte gemeenschap op. Dit past goed 
in een dorp dat ten opzichte van de andere kernen een zekere geïsoleerde ligging kent. Men 
is als dorp meer op elkaar aangewezen en dat leidt tot een grote saamhorigheid. Ook is er 
nog een relatief goed winkel- en voorzieningenapparaat. Dat waardeert men zeer, evenals 
de ligging in het fraaie rivierenlandschap. Herwijnen is één van de mooiste dorpen aan de 
rivier. 

Met zoveel positieve verhalen is het moeilijk om ook knelpunten naar voren te halen. 
Het meest in het oog springt de Nieuwe Steeg. Langs deze weg zijn de eerste naoorlogse 
woningen van Herwijnen gebouwd. Omdat deze woningen niet meer voldoen aan de eisen 
van deze tijd heeft de woningcorporatie gekozen voor een herstructurering met sloop en 
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nieuwbouw. Tot de sloop hebben de woningen hierdoor lang leeg gestaan en is verloedering 
opgetreden waaraan veel inwoners zich hebben gestoord. 
Overigens is het ‘nieuwe dorp’ in het algemeen is vrij sober en over het dorpshart maakt men 
zich zorgen, omdat steeds meer winkels en kantoren wegtrekken. Verder lijken er onderhuids 
ook wel enige barsten te zitten in de gezellige en saamhorige omgeving. Men stoort zich nog 
wel eens aan buren en mede-inwoners en zeker met oudjaar is er sprake van vandalisme en 
vernieling. Men durft elkaar daar steeds minder op aan te spreken. 

Naar de toekomst toe zou volgens het dorp vooral moeten worden ingezet op het verbeteren 
van het dorpshart, het omgaan met elkaar, het behouden van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap en het bouwen voor de jeugd. 
Maatregelen die onder meer bij deze onderwerpen worden genoemd zijn achtereenvolgens:

dorpshart: het trouw zijn aan eigen middenstand, het bundelen van initiatieven en het • 
herontwikkelen van gebouwen;
omgang met elkaar: elkaar serieus nemen, de discussie aangaan en verder denken dan je • 
eigen belang;
ruimtelijke kwaliteit: niet meer verder bouwen na Herwijnen-Oost, beter benutten van • 
ruimte en gebouwen (inbreiden), het slim planologisch bestemmen en buurtinitiatieven ter 
verbetering van eigen en openbare ruimte;
bouwen voor jeugd: bouwen van euro 100.000,- woningen, gezamenlijke projecten en • 
subsidiëren via grondverkoop.

Heukelum
Net als in Asperen is men in Heukelum zeer trots op de historische binnenstad en de prachtige 
ligging aan de Linge en het omringende cultuurhistorisch aantrekkelijke landschap. Verder 
waardeert men er het rustige leven en is men goed te spreken over de medebewoners. Het is 
er gemoedelijk en gezellig en het verenigingsleven doet het goed. 

Waar zou je dan nog over moeten klagen? Dan blijkt dat er wel de nodige frustraties aanwezig 
zijn over de herontwikkeling van Leyenburg. Dit proces duurt veel te lang en intussen is er 
veel onzekerheid bij bewoners en omgeving. Andere problemen worden ondervonden in de 
historische binnenstad. Hier is het de parkeerproblematiek en het verkeer dat voor knelpunten 
zorgt. De oude stad is eigenlijk niet berekend op het verkeer van nu. Ten slotte vraagt een 
voorziening voor de jeugd om aandacht. Een eigen plek om zich te vermaken. Nu is er nogal 
eens sprake van overlast en vandalisme. De Heukelumse jongeren vertoonden tijdens het 
dorpsdebat een Powerpoint-presentatie, waarin ze de gemeente vroegen om ondersteuning 
bij het verbeteren van het trapveldje. Op dit laatste is inmiddels actie ondernomen. Uitvoering: 
najaar 2009.

In het Heukelum richting 2030 moet volgens de bewoners in ieder geval wat gedaan worden 
aan Leyenburg. De plannen hiervoor dienen zo snel mogelijk geopenbaard te worden en 
vervolgens uitgevoerd. Daarnaast is het binden van de jongeren aan de kern van groot belang. 
De doorstroming in het algemeen om woningen voor starters en senioren vrij te krijgen wordt 
flink gesteund. Ten slotte mag wel wat gedaan worden aan het parkeren en de verkeersveiligheid 
in de binnenstad. Maatregelen die onder meer bij deze onderwerpen worden genoemd zijn 
achtereenvolgens:
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Leyenburg: plannen presenteren en uitvoeren, zoek slimme combinaties of hergebruik;• 
jeugd: bouwen door jongeren zelf (Collectief Particulier opdrachtgeverschap), ontwikkelen • 
activiteiten jeugd, eigen plek;
doorstroming: bouwen voor wat nodig is, subsidiëren, zelf bouwen;• 
parkeren/verkeersveiligheid: parkeerterreinen buiten de binnenstad, meer ruimte voor • 
langzaam verkeer.

Spijk
In Spijk is men vooral trots op de rustige en landelijke ligging. Het nieuwe dorpshuis is een 
aanwinst voor het dorp en er is een actief verenigingsleven. 

Waar Herwijnen in ruimtelijk zin een geïsoleerde positie binnen de gemeente inneemt, voelt 
men zich in Spijk ook in zekere zin geïsoleerd. De afstand tot de andere kernen is groter dan 
tot het nabijgelegen Gorinchem. Daarnaast voelt men zich achtergesteld als kleinste kern. 
Als concrete problemen heeft men het vooral over het zware en snelle verkeer op de dijk. 
Verder zorgen jongeren nogal eens voor overlast en zou er voor hun een goede voorzieningen 
moeten zijn. Dat er verder geen winkelvoorzieningen in het dorp zijn, is al geruime tijd 
geaccepteerd, maar wel zou een pinautomaat in het dorp zeer welkom zijn. De voetbalclub 
is voor velen in het dorp van groot belang. Het ene veld van de vereniging is echter niet meer 
genoeg om alle elftallen op aan het spelen te houden. Uitbreiding, hetgeen neerkomt op 
verplaatsing, is gewenst. Na jaren waarin men altijd de eigen broek op heeft kunnen houden 
is de vereniging nu gefrustreerd dat het proces zo moeizaam verloopt.

Waar de prioriteiten in de toekomst moeten komen te liggen is voor de meeste Spijkenaren 
wel duidelijk. Er moet iets gebeuren voor de voetbalvereniging. Daarbij is een sterke 
zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid aanwezig. Daarnaast maken veel Spijkenaren zich 
sterk voor de positie van ouderen in het dorp. Ook voor hen moet het dorp leefbaar blijven. 
Verder vraagt de jeugd om aandacht. Zelf geven ze aan een ontmoetingsruimte te willen.

Maatregelen die onder meer bij deze onderwerpen worden genoemd zijn 
achtereenvolgens:

voetbal: overleg over werkelijk benodigde en berekende voorzieningen voor nieuw • 
voetbalterrein ook ten aanzien van begroting daarvan;
ouderen: mogelijkheden tot mantelzorg, woningen voor ouderen rond dorpshuis, • 
volwassenen ontmoetingsplek;
jeugd: realiseren van een voorziening voor de jeugd, combineren activiteiten voetbal en • 
jeugd, aanspreken van jongeren op hun toon en ouderbrigade als voorbeeld.

Vuren
In Vuren kun je niet om de mening heen dat de bewoners zelf Vuren aanwijzen als het lelijkste 
dorp van Lingewaal. Dit is een direct gevolg van de leegstand en de daarmee ingezette 
verpaupering aan de Dorpsstraat en de Poldersekade. Het helpt ook niet mee dat een aantal 
panden aan de Dorpsstraat zeer extensief worden gebruikt ten behoeve van opslag. Wat 
het visitekaartje van Vuren zou moeten zijn is daarmee een weinig aansprekende ruimte dat 
meer weg heeft van een dorp in het oude Oostblok dan van een welvarend dorp langs de 
Waal. 
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Zijn er ook positieve punten? Jazeker, de ligging aan de Waal en de gemoedelijkheid van het 
dorp worden zeer gewaardeerd. Ook is men tevreden over het voorzieningenniveau. Tevens is 
men trots op de vele bedrijvigheid rondom Vuren, al is het wel jammer dat deze levendigheid 
in het dorp zelf ontbreekt. Dat geldt dan echter niet voor de supermarkt. Deze wil men niet 
meer kwijt.
Naar de toekomst toe kiezen Vurenaren vooral voor een aanpak van het dorpshart bij de 
Dorpsstraat. Hier is visie nodig op de toekomst en vooral actie. Sowieso kan aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het dorp het nodige worden verbeterd. Daaronder valt ook het versterken 
van de relatie tussen dijk en dorp. Men is beducht voor het verdwijnen van voorzieningen 
en wil voor het behoud ervan strijden naar de toekomst toe. Het houden van jongeren en 
ouderen in het dorp, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het in stand houden van de 
speeltuinverenigingen zijn verder activiteiten waar Vurenaren hun geld voor willen inzetten. 
Maatregelen die onder meer bij deze onderwerpen worden genoemd zijn achtereenvolgens:

ruimtelijke kwaliteit: als dorp visie op dorpshart opstellen, communicatie verbeteren, • 
ontwikkeling Heuffterrein gebruiken voor relatie dorp-dijk-Waal;
voorzieningen: koop bij de winkels in het dorp, bouw woningen, verbeter de kwaliteit van • 
het dorpshart;
jeugd: bouwen van starterswoningen, samen optrekken en mobiliseren, inventariseren • 
behoeften;
ouderen: het versterken van gemeenschapszin en vrijwilligerswerk, het realiseren van een • 
woon-zorgzone;
verkeersveiligheid: schouw door de burgers, aanpassen van trottoirs;• 
speeltuin: veranderen van organisatiestructuur, opleiden bestuurders/leden, afsluitbaar • 
maken terrein, budget voor toestellen.

Daarmee is op hoofdlijnen een schets gegeven van wat er leeft in de kernen. Zoals gezegd 
wordt voor een meer compleet beeld per kern verwezen naar de kernvisies. 

3.5 De relatie met de gemeente

Gedurende het interactieve proces in de gemeente Lingewaal, kwam duidelijk naar voren dat er 
in de relatie gemeente-gemeenschap, of het nu bewoners of ondernemers waren, een zekere 
spanning aanwezig is. In de kern komt deze spanning erop neer dat vanuit de gemeente veel 
verwachtingen worden gewekt, maar dat deze niet waar worden gemaakt en dat daar niet of te 
beperkt over wordt gecommuniceerd. Dit verklaart veel van de frustraties die op verschillende 
plekken binnen de gemeente werden gevoeld. Van de andere kant verwachten burgers soms 
ook wel te veel van de gemeente. Heldere communicatie en beter verwachtingenmanagement 
is hier belangrijk.

Het lijkt erop dat de gemeente moeite heeft om ambities, mogelijkheden en concrete uitvoering 
op elkaar af te stemmen. 
Er is de goede wil om de bewoners en ondernemers van dienst te zijn, maar te vaak wordt 
daarbij teveel hooi op de vork genomen. Dit leidt tot afschuifgedrag en het zich verschuilen 
achter een indrukwekkende reeks van onderzoeken. 
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Daarmee wordt tijd gewonnen, maar uiteindelijk is het moeilijk of onmogelijk om met de 
resultaten van de onderzoeken aan de gang te gaan.

De gemeente zit natuurlijk ook wel in een moeilijke positie. Het is een kleine gemeente met 
een klein ambtelijk apparaat en bestuur, dat zijn aandacht moet verdelen over vijf kernen 
en een omvangrijk buitengebied. Door de ligging in een dynamisch deel van Nederland 
krijgt de gemeente bewust en onbewust te maken met allerlei regionale en bovenregionale 
ontwikkelingen. Men wordt zo gedwongen om deel te nemen aan projecten die op dat 
niveau spelen. Niet altijd is daarvoor de tijd en capaciteit aanwezig om dat goed te doen.

Het is voor de gemeente zaak om meer lijn te brengen tussen ambities, beloften en acties. 
Daarbij kan de gemeente aanhaken bij wat wel wordt gewaardeerd, namelijk de korte lijnen 
naar ambtenaren en bestuur, de vriendelijkheid en het besef dat Lingewaal als gemeente 
de gemeenschap toch beter past dan een herindeling bij een buurgemeente, waarbij ofwel 
het dorp onderdeel van de grote stad wordt, ofwel het bestuurlijk centrum veel verder weg 
komt te liggen. 
Voor de gemeente zal de Structuurvisie Plus Lingewaal een belangrijke leidraad zijn om 
de relatie tussen gemeente en gemeenschap te verbeteren. Daarbij zullen keuzen moeten 
worden gemaakt en soms ook harde. In hoofdstuk drie van de Structuurvisie is in een manifest 
neergelegd welke hoofduitgangspunten de gemeente kiest om de toekomst voor Lingewaal 
vorm en inhoud te geven.

Langs de Nieuwe Zuiderlingedijk
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25.  Ontwikkelingsplan Lingekwartier - Dienst Landelijk gebied - december 2008.

26.  Ruimte voor de Rivier - Ministerie van verkeer en waterstaat - januari 2007.

27.  Programmabegroting 2008 - gemeente Lingewaal - september 2007.

28.  Provinciale Economische Verkenning - Provincie Gelderland - oktober 2008.

29.  PWE-Gelderland (Provinciale WerkgelegenheidsEnquête) - Provincie Gelderland – 
 2007.

30.  Sportpark V.V. Asperen en Spijk - ProCensus - juni 2008.

31.  Streekplan Gelderland 2005 - provincie Gelderland - juni 2005.

32.  Structuurplan Lingewaal - RBOI - februari 2004.

33.  Veiligheidsbeleving inwoners - gemeente Lingewaal - april 2009.

34.  Verkeerscirculatieplan Asperen - Akertech - november 2006.

35.  Visie Voorstraat - Pouderoyen - concept 2009.

36.  Waterplan Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal - Arcadis - januari 2007.

37.  Welstandsnota gemeente Lingewaal - Adviesbureau RBOI - februari 2004.

38.  Wmo beleidsplan: Op eigen kracht - gemeente Lingewaal – 2008.

39.  Zoekzones landschappelijke versterking - bureau Nieuwe Gracht - november 2008.

40.  Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning: visie en speelveld voor de 
 gemeente Lingewaal - juli 2006.

41.  Visie op wonen, welzijn en zorg - Bordui Management BV - april 2009.

42.  Regionale Sociale Agenda Rivierengebied - Spectrum CMO Gelderland – 2006.
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Bijlage C Structuurvisiekaart
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Hier structuurvisie
op A3 invouwen.
Deze bladzijden verwijderen.
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ekaart toevoegen 
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