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1.1 AANLEIDING

Themajaar ‘Leve de Vaarwegen en 

Waterlinies!’ 2010
Provincie Zuid-Holland heeft 2010 uitgeroepen 
tot het themajaar ‘Leve de Vaarwegen en 
Waterlinies!’. Zij vraagt in dit themajaar extra 
aandacht voor de positie van de historische 
vaarwegen en waterlinies in Zuid-Holland. 
Doelstelling van de themajaren is om de 
historische erfgoederen van provinciaal belang 
letterlijk en figuurlijk meer op de kaart van de 
provincie Zuid-Holland te zetten. De aandacht 
richt zich op  behoud, herstel en ontsluiting.
Twee themajaren zijn al afgesloten. Zo was 2008 
het themajaar ‘Leve het Landgoed!’, waarin 
aandacht werd gegeven aan de historische 
landgoederen en hun biotopen. De historische 
landgoederen zijn inmiddels opgenomen in 
de Structuurvisie 2010-2020 van de provincie 
en 108 landgoedbiotopen in de Verordening 
Ruimte.Themajaar 2009 kreeg het motto ‘Leve 
de Limes!’, met een focus op deze voormalige 
Romeinse grens met forten langs de Oude Rijn. 
In 2010 zijn door partijen in veld op 
bovengenoemde drie terreinen diverse activiteiten 
ontplooid met de provincie in een coördinerende 
rol.

Beoogde maatschappelijke effecten voor overheid 
en burger van het themajaar eind 2010 zijn:
1. vergroting van de bekendheid en de 
betrokkenheid door kennisoverdracht;
2. verbetering van de zichtbaarheid en de 
beleefbaarheid door marketing en promotie;
3. opname van het behoud en de benutting in 
ruimtelijke ontwikkelingen door gebiedsvisies/-
projecten.

Ambitie van de provincie is met name behoud 
en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van 
de historische vaarwegen en waterlinies en het 
tegengaan van de verdergaande verrommeling. 
Zo zal conform het Beleidskader Historische 
Landgoederen 2009-2012 een gebiedsproject 

worden gecoördineerd om de recreatief-
toeristische en cultuurhistorische ruimtelijke 
infrastructuur van de Haarlemmertrekvaart te 
verbeteren. En ook staat een samenhangende 
visie op voor de verdere ontwikkeling van de 
Vliet als landgoederenzone op het programma.
Hierbij worden cultuurhistorie, ecologie, toerisme, 
recreatie en woonmilieu met elkaar verbonden om 
zo een hoogwaardige leefomgeving te scheppen.

Onderzoek en aanbevelingen
Met financiering van de  provincie Zuid-
Holland zijn al deelonderzoeken gedaan op 
het terrein van de vaarwegen en hun erfgoed. 
Zo is in 2004 is de cultuurhistorische waarde 
van de brugwachtershuisjes, bruggen en 
sluizen in provinciaal eigendom vastgesteld 
en zijn aanbevelingen voor behoud en 
herbestemming gedaan. In het Jaar van de 
historische landgoederen 2008 is het rapport 
‘Uitvoeringsrapport ‘Landgoederen en de 
Trekvaart Haarlem-Leiden’ opgesteld. Hierin 
worden 16 projecten voorgesteld voor verbetering 
van de recreatieve mogelijkheden van het Zuid-
Hollandse deel van de Haarlemmer Trekvaart in 
relatie tot daar gelegen landgoederen. En dit 
jaar is het rapport ‘Het geheim van Haaglanden. 
Vlietzone, een verhalend landschap’ vervaardigd. 
Het doel van deze gebiedsvisie is om de 
cultuurhistorische waarde van de Vlietzone, 
inclusief de landgoederen, ruimer bekend te 
maken beleefbaarheid ervan te vergroten en 
het behoud van en benutting in de ruimtelijke 
ontwikkeling te realiseren.

Ten behoeve van opname van behoud en 
benutting van historische vaarwegen in ruimtelijke 
ontwikkelingen is de ruimtelijke kwaliteit van 
historische vaarwegen nu provinciebreed 
onderzocht. In het voorliggende rapport zijn 
de bevindingen hiervan vastgelegd. Kansen en 
bedreigingen in zijn kaart gebracht en concrete 
aanbevelingen worden gedaan. 

1. AANLEIDING, ONDERWERP 
EN OPDRACHT
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Maalmolen Molengang Maaslantkering Draaibrug

Activiteiten rondom de historische vaarwegen in het themajaar ‘Leve de vaarwegen en waterlinies!’.
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Rijkdom aan historische vaarwegen 
De provincie Zuid-Holland is een echt waterland. 
Nergens elders in Nederland is een grotere 
diversiteit aan verschillende vormen van water 
aanwezig: de Noordzee, grote rivieren, plassen, 
kanalen, stadsgrachten, ringvaarten, poldersloten 
etc. Met de handel over, en de verdediging 
tegen dit water is Holland internationaal bekend 
geworden.
De vele historische vaarwegen zijn eeuwenlang 
de hoofdverbindingen tussen de steden geweest, 
alsook tussen de stad en haar ommeland. Ze 
waren van belang als openbaar vervoersnetwerk, 
voor handel en als verdedigingsmiddel. Als 
zodanig zijn ze door de tijd heen bepalend 
geworden voor de ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van het Zuid-Hollandse landschap. 
De vaarwegen zijn hierdoor onderdeel van de 
identiteit van Zuid-Holland en behoren tot het 
cultuurhistorisch erfgoed van de provincie. Het 
stedenbouwkundige beeld van de vaarwegen in 
Zuid-Holland wordt voor een groot deel bepaald 
door de historische stadscentra zoals van Gouda, 
Delft en Leiden. Zij dragen bij aan de identiteit 
van de provincie.
Vanaf de vaarweg zijn de panoramische 
vergezichten op het Zuid-Hollandse landschap 
een onbetwiste kwaliteit. 

Functies
Ook vandaag de dag zijn de vaarwegen van 
economisch belang. Ze vervullen nog steeds een 
functie voor nationale en internationale handel en 
transport. Daarnaast zijn er een aantal functies 
bijgekomen, zoals recreatie, toerisme en natuur. 
Tevens zijn de vaarwegen een aantrekkelijke 
locatie geworden om aan te wonen en te 
onthaasten. 

Stedelijke druk
De historische vaarwegen staan echter 
onder druk. Zuid-Holland is een van de 
drukste provincies van Nederland geworden; 
grootstedelijke uitbreidingen, industriële 
ontwikkelingen en uitbreiding van infrastructuur 
zijn aan de orde van de dag. Door 
functieverandering en gebrek aan waardebesef en 
toekomstvisie verkeren de vaarwegen in Zuid-
Holland in een steeds kwetsbaardere positie 
en komen onvoldoende aan bod bij ruimtelijke 
planvorming. Hierdoor worden de waarden en de 

kwaliteiten van de vaarwegen aangetast.
Voor de toekomst zouden de historische 
vaarwegen opnieuw een rol moeten krijgen als: 
•	 drager	van	de	streekeigen	identiteit;
•	 verbinding	tussen	stad	en	landschap;
•	 netwerk	voor	openbaar	vervoer	en	transport;
•	 als	motor	voor	de	recreatief-toeristische	

ontwikkeling van het Zuid-Hollandse landschap. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De provincie kan niet alleen de 
verantwoordelijkheid dragen voor deze 
cultuurschat. Ook de rijksoverheid, 
gemeenten, waterschappen, maatschappelijke 
stichtingen, ontwerpbureaus, investeeerders 
en projectontwikkelaars hebben hierin een 
belangrijke taak. Op dit moment is er echter bij 
betrokken partijen teveel sprake van versnippering 
van behoud en beheer. Een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor behoud en ontwikkeling 
van de vaarwegen ontstaat pas als er een 
gezamenlijk beeld is van de historische kwaliteit 
en de gewenste ontwikkelingskoers. Ook is er veel 
onbekendheid van culturhistorische en ruimtelijke 
waarden van de vaarwegen en ‘onbekend maakt 
onbemind’. 

Het beleid van de overheden richt zich sinds 
enkele jaren op een integrale aanpak van de 
ruimtelijke ontwikkeling. Cultuurhistorie is 
een element van die aanpak, zoals ook uit het 
provinciaal Coalitieakkoord 2007-2011 blijkt. 
Op basis van dit beleid kunnen historische 
vaarwegen de plaats krijgen die ze toekomt. De 
overheden moeten echter wel zorgen voor de 
adequate randvoorwaarden. Dat betekent onder 
andere dat historische vaarwegen door iedereen 
gekend, herkend en op hun juiste waarde geschat 
moeten (kunnen) worden. Nieuw of verbeterd 
instrumentarium, dat een beschermende 
en stimulerende functie heeft, is hierbij een 
noodzakelijk goed. Dan pas kan er wisselwerking 
optreden: op maat gesneden nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen versterken de diverse waarden van 
de historische vaarwegen.

Kritische succesfactoren zijn middelen, macht 
en daadkracht. Kansen zijn er in een gedeeld 
enthousiasme over de kwaliteit van de vaarwegen, 
het markeren van een gezamenlijk belang in en 
de urgentie van het ontwikkelen en verbeteren 
van ruimtelijke kwaliteit en het nemen van 
concrete acties! 

1.2 ONDERWERP
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Motor vissersboot

17e Eeuw beurtschip 16e en 17e eeuw trekvaart Begin 19e eeuw stoom(rader)bootRond Chr. Romeins zeilschip

Tankschip Pleziervaart: kano Pleziervaart: zeilboot

Pleziervaart: kajuitzeilboot Pleziervaart: motorjachtPleziervaart: motorsloep
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Onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit
De provincie Zuid-Holland heeft OKRA 
landschapsarchitecten opdracht gegeven te 
onderzoeken wat de historische en ruimtelijke 
kwaliteiten van de vaarwegen in Zuid-Holland is, 
hoe en waarmee deze kwaliteiten benut binnen 
ruimtelijke ordeningsprocessen adequaat instand 
gehouden en versterkt worden, uitgewerkt 
in voorbeelden en cases, en welke concrete 
aanbevelingen gedaan kunnen worden. De 
conclusies en aanbevelingen op basis van het 
onderzoek dienen als handreiking voor de drie 
overheden.

De vraag is op welke wijze behoud, benutting en 
verdere ontwikkeling van de in het provinciale 
themajaar geprioriteerde historische vaarwegen 
en hun omgeving binnen een integraal en 
samenhangend ruimtelijk beschermingsbeleid 
kansrijk geëffectueerd kan worden. Het betreft 
hierbij de vaarwegen zelf, zoals rivieren en 
kanalen, en hun directe omgeving, oevers, met 
bebouwing, bruggen, sluizen, kades, havens, 
historische kernen, rolpalen, jaagpaden etc., die 
een historisch-ruimtelijke relatie met vaarwegen 
hebben. Het gaat specifiek in op 18 door de 
provincie in het kader van het themajaar 2010 
geprioriteerde historische vaarwegen. De 
typologie van al de Zuid-Hollandse vaarwegen is 
heel divers: rivieren, weteringen, havenkanalen, 
trekvaarten en de nieuwere kanalen. Deze 
historische vaarwegen hebben een hoge 
cultuurhistorische waarde en bieden belangrijke 
en bruikbare uitgangspunten bij de inrichting van 
de ruimte. 
Deze vaarwegen in Zuid-Holland zijn in eigendom 
en beheer van het Rijk, de provincie, gemeenten 
en waterschappen. 

Doel en doelgroep
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. 
1. Dit onderzoek maakt mensen bewust van 

de waarde en kwaliteit van de historische 
vaarwegen. Het laat zien wat de kwaliteit 
is vanaf het water en op de schaal van het 
gehele provinciale landschap. Behoud van de 
vaarwegen is van belang voor toekomstige 
generaties, cultuurbeleving en landschappelijke 
kwaliteit.

2. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag 
hoe de cultuurhistorische waarden van dit 

watererfgoed beschermd of zelfs versterkt 
kunnen worden bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het onderzoek geeft een 
beeld van de sterke en zwakke punten van de 
historische vaarwegen en laat zien waar de 
potenties zitten. Het onderzoek sluit af met 
concrete handreikingen voor inrichting en 
verbetering van de historische vaarwegen. De 
conclusies en aanbevelingen op basis van het 
onderzoek dienen als handreiking voor met 
name de overheden.

Het schetsen van de gewenste ontwikkelingskoers 
is de verantwoordelijkheid van de provincie zelf. 
Vanuit haar rol is zij verantwoordelijk voor een 
overkoepelende, samenhangende en verbindende 
visie op de ruimtelijke kwaliteit van historische 
vaarwegen in Zuid-Holland. De provincie heeft 
zelf een voorbeeldfunctie bij het beheer van 
vaarwegen en objecten langs de vaarweg die zij 
zelf in eigendom heeft. 
Dit onderzoek is zowel bedoeld voor eigenaren, 
beheerders en gebruikers van de vaarwegen als 
voor partijen die zich specifiek bezig houden 
met de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland. 
De provincie hoopt op meer waardering voor het 
culturele erfgoed van de vaarwegen van deze 
groep, wanneer zij het verhaal van de historische 
vaarwegen kennen en begrijpen.
Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen 
en Waterschappen hebben elk hun eigen rol 
in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid en 
voorbereiding en toetsing van plannen. Van deze 
partijen wordt verwacht dat zij het onderzoek als 
bouwsteen voor nieuw ruimtelijk beleid zullen 
gebruiken en zich zullen inzetten voor het behoud 
en de ontwikkeling van de historische vaarwegen.

Opzet van het onderzoek
Om te onderzoeken op welke wijze het 
beschermings- en ontwikkelingsbeleid op het 
gebied van de historische vaarwegen kans kan 
krijgen, wordt in dit rapport aan de volgende 
thema’s aandacht besteed:
•	 beschrijving	van	de	ruimtelijk-historische	

kwaliteit van de vaarwegen ;
•	 een	overzicht	van	de	bedreigingen	en	kansen	

ten aanzien van historische vaarwegen;
•	 een	viertal	voorbeelduitwerkingen	,	die	dienen	

om de problematiek rondom de vaarwegen 
duidelijk te maken en aan tonen welke rol zij 
kunnen spelen in de toekomstige ruimtelijke 
opgave binnen de provincie Zuid-Holland;

•	 conclusies,	aanbevelingen	en	mogelijke	

1.3 OPDRACHT
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Om de spreiding van de historische vaarwegen in Zuid-Holland te begrijpen zijn 

twee zaken van groot belang. Allereerst moet er onderscheid gemaakt worden 

tussen historische vaarwegen in landelijk en verstedelijkt gebied. Ten tweede is de 

natuurlijke ondergrond van groot belang. 

2. VAARWEGEN IN 
ZUID-HOLLAND

De vaarwegen van Zuid-Holland zijn in beginsel 
natuurlijke waterlopen zoals de rivieren tussen de 
geulafzettingen, de kreken in het kleilandschap 
en de veenstroompjes in het veengebied.
In de Romeinse tijd was de Oude Rijn de 
belangrijkste vaarweg vanaf de Noordzee naar 
Utrecht en dan verder tot in Duitsland toe. 
Deze rivier was lange tijd de noordgrens van 
het Romeinse Rijk en tevens een belangrijke 
handelsroute. Om scheepvaart vanaf zee naar de 
Oude Rijn te vergemakkelijken, en als ontsluiting 
van de belangrijke garnizoensplaats Forum 
Hadriani werd het kanaal van Corbulo gegraven. 
Een vaarverbinding langs de binnenduinrand 
tussen Leiden en de Merwede. Deze vaarroute 
binnendoor was veiliger en in de monding van de 
Maas was het eenvoudiger in- en uitzeilen als bij 
de Oude Rijn.
Omstreeks 1200 worden bij de ontginning van 
het veengebied weteringen gegraven voor de 
afwatering van het ontgonnen land. Voorbeelden 
van deze weteringen zijn de Woudwetering, 
de Heimanswetering, Oude Wetering. Deze 

weteringen vormen samen met de Gouwe en de 
Hollandse IJssel een belangrijke vaarverbinding 
van Dordrecht naar Haarlem. Gouda wordt een 
belangrijke stad vanwege de tolheffing. Dordrecht 
krijgt stapelrecht; dat wil zeggen dat alle 
langsvarende schepen in Dordrecht hun waar te 
koop aan moesten bieden.
Rond 1400 worden de Vlieten gegraven. De 
vaarwegen worden middels jaagpaden geschikt 
gemaakt voor trekschuiten. Onenigheid over 
de tolheffing bij Schiedam maakt dat Delft en 
Rotterdam hun eigen vaargeul graven maken 
tussen de Merwede en de Delftse Schie.
Vanwege de verdere landwinning op zee en het 
als gevolg hiervan dichtslibben van de kreken 
graven de steden op Goeree-Overflakkee elk hun 
eigen havenkanaal. 
Rond 1650 wordt de Haarlemmertrekvaart  
voornamelijk als trekschuitverbinding tussen 
Haarlem en Leiden gegraven. 
Na 1800 worden nieuwe en bredere kanalen 
gegraven: het Uitwateringskanaal, het Aarkanaal, 
het Merwedekanaal en als laatste het Korte 
Vlietkanaal in 1960.

2.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
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5500 v Chr. 3850 v Chr. 2750 v Chr.

Duinlandschap

Veenweide gebied

Droogmakerij

Kleilandschap

Stedelijk

Historische vaarweg

2.2 VIER OBSERVATIES

1. De plek van de vaarweg is een gevolg van het onderliggende landschap.
Het landschap van Zuid Holland is geen statisch landschap. Vanuit een uitgestrekte en fijnmazig 
vertakte zeedelta heeft het landschap geleidelijk haar huidige vorm aangenomen. Karakteristiek in deze 
ontwikkeling is de sterke oost-west structuur van de delta. Haaks op deze structuur zijn evenwijdig aan 
de kustlijn de langgerekte standwallen en strandvlaktes ontstaan. 
Voor de vaarwegen betekent dit dat de oost-west georiënteerde vaarwegen veelal van origine natuurlijk 
zijn, terwijl de vaarwegen in noord-zuid richting doorgaands een kunstmatige oorsprong hebben. 
Een tweede wat opvalt is de ligging van de vaarwegen in het landschap vaak een duidelijke relatie 
heeft met het onderliggende landschap. Een voorbeeld hiervan is de Vliet op de grens van het 
veenweidegebied en de oude duinen. 
Elk landschap heeft met haar eigen vaarwegen specifieke gebiedskenmerken welke bepalend zijn voor 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bepaalde typen vaarwegen hebben van oudsher hun eigen type 
bebouwing en kunstwerken aangetrokken, gerelateerd aan het landschap. Langs weteringen staan 
bijvoorbeeld molens en gemalen, langs grote rivieren liggen dijkwerken, waakhuizen, peilschaalhuisjes 
en sluizen. Deze elementen dragen bij aan de identiteit en diversiteit van de vaarwegen.
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500 v Chr. 50 n Chr. 800 n Chr.

Stedelijk

Historische vaarweg

2. De steden ontstaan op plekken die bereikbaar zijn: dus aan de vaarweg.
Steden als Schiedam, Delft, Leiden, Dordrecht en Gouda hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal 
ontstaan aan een historische vaarweg van Zuid-Holland. Dit waren de plekken die bereikbaar waren. 
De vaarwegen vormden de basis voor een van de eerste openbaar vervoernetwerken van Europa. Ruim 
200 jaar voeren de trekschuiten tussen belangrijke steden zoals bijvoorbeeld Haarlem, Leiden, Delft en 
Rotterdam.
Als onderdeel van de Randstad heeft de provincie Zuid-Holland te maken met een enorme dynamiek. 
Grootschalige transformaties in het landschap maken dat het aanzien van Zuid-Holland in een hoog 
tempo veranderd. De verhouding stad en land is nagenoeg volledig omgedraaid. Voor de vaarwegen 
betekent dit dat deze lijnen steeds meer in het stedelijke landschap zijn komen te liggen. Binnen een 
compleet nieuwe stedelijke context herinneren de vaarwegen aan het patroon en de geschiedenis van 
vervlogen tijden.
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Hoofdverdedigingslijn

Verboden kring

Rivier
Oude Hollandse Waterlinie

De Oude Hollandse Waterlinie ligt voor het grootste deel in de 
provincie in Zuid-Holland. Deze waterlinie verdedigde in 1672 de 
Staten van Holland tegen de binnengevallen Fransen 

Principe van een waterlinie

De aaneengeschakelde vlakken van een waterlinie bestaan 
uit inundatiekommen. Stukken land die dieper liggen dan de 
omgeving en onder water gezet konden worden. Het water 
voor de inundatie liet men via sluizen en kanalen uit de rivier, 
Zuiderzee of Noordzee stromen. Op de zwakke plekken 
(accessen) in de linie bouwde men vestingwerken om de plek te 
verdedigen. Deze vestingwerken hadden ruim schootsveld nodig 
en de Verboden Kringen garandeerden dit. In deze kringen werd 
beperkt gebouwd.

Stedelijk

Historische vaarweg

3. De waterinfrastructuur zorgt voor internationale groei in handel en transport.
In het drassige veenlandschap vond transport veelal plaats via het water. Producten uit de landbouw 
en de veeteelt werden met trekschuiten en zeilbootjes naar de handelsplaatsen in de nabije 
omgeving verscheept. Op de meeste plaatsen is de waterinfrastructuur inmiddels vervangen door 
de landinfrastructuur, maar er zijn nog steeds plekken in Zuid-Holland waar het waternetwerk een rol 
speelt in de dagelijkse mobiliteit. 
Vanuit de historische havens in de steden voeren de schepen uit om handel te drijven met andere 
steden in binnen- en buitenland. Zeker in de gloriedagen van de VOC (1602-1795) floreerde ook de 
internationale handel over zee. Specerijen, porselein, goud en zilver, koffie en thee werd teruggebracht 
van overzeese handelsmissies en verhandeld via de zogenaamde ‘kamers’ van de VOC.
Op nationaal en mondiaal niveau heeft Rotterdam in de loop van de tijd steeds meer de rol van 
internationale wereldhaven opgeëist. Ook dit heeft natuurlijk alles te maken met de strategische ligging 
tussen de zee en de grotere vaarverbindingen richting Duitsland en Europa.
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Limes

Stelling van Amsterdam 

Grebbelinie 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Oude Hollandse Waterlinie

Stelling van de monden van de Maas 

en het Haringvliet

Historische vaarweg

Limes. 

Rond de tijd van de Romeinen was Nederland voor een groot 
deel te drassig om met karren en paarden te lopen. De rivieren 
waren ondanks hun verraderlijkheid het best begaanbaar. De 
Romeinen in Nederland gebruikten de Rijn als transportroute 
en als grens.

Principe van de Limes in Nederland. 

De grens van het Romeinse Rijk liep langs de zuidoever van 
de Rijn. Hier liep een pad waarlangs castella lagen. Deze 
legerplaatsen liggen ongeveer twee marsuren (ongeveer 6.5 
km) van elkaar vandaan. Tussen de castella waren wachttorens 
gesitueerd. Deze torens overbrugden moeilijke zichtlijnen 
tussen castella onderling. Bijvoorbeeld een rivierbocht.

4. Het water is zowel de vijand als de bondgenoot.
Als alternatief voor de onveilige vaarroute ‘buitenom’ over zee werd al snel de ‘binnenduinroute’ 
bedacht. Al in de Romeinse tijd werd het kanaal van Corbulo gegraven, als een snelle en veilige 
vaarroute tussen Delft en Leiden.
Daarnaast is het water ook vaak een bondgenoot geweest in de strijd tegen de vijand. Voorbeelden 
hiervan zijn de Romeinse Limes-lijn en de verschillende waterlinies.
In de tijd van de Romeinen vormde de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. In die tijd was een 
groot deel van Nederland te drassig om met karren en paarden te lopen. Wel geschikt was de oeverwal 
langs de Rijn. De combinatie van bevaarbaarheid en een route langs het water was voor de Romeinen 
aanleiding om hier de transportroute van de Limes aan te leggen.
Vanaf ongeveer 1000 na Christus werden op verschillende plekken in Nederland waterlinies aangelegd. 
Door grote delen land onder een dunne laag water te zetten, was het voor de vijand onmogelijk om 
dichterbij te komen. Dijken en toegangen door het water (de zogenaamde accessen) werden vanuit 
forten in het acces verdedigd. De Oude Hollandse Waterlinie dateert van 1672 en werd vanaf 1815 
vervangen door de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij ook de stad Utrecht binnen de verdediging 
viel.
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Historische vaarwegen in Zuid-Holland met onderscheid naar stedelijke ligging (rood) en ligging in (Nationaal) landschap (groen).
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Rivier
Wetering

Kanaal met draaikomVeenmeer

Havenkanaal

2.3 BESCHRIJVING VAN DE 18 GEPRIORITEERDE

HISTORISCHE VAARWEGEN

Onderstaand zijn de 18 geprioriteerde historische vaarwegen systematisch beschreven. 
Achtereenvolgens worden de rivieren, de trekvaarten, de havenkanalen en de vaarwegen van na 1800 
behandeld. Om ook een beeld te geven van projecten die al gaande zijn is bij een aantal vaarwegen 
een beeld gegeven van reeds gemaakte ontwerpvisies en/of recent uitgevoerde projecten.

De 18 geprioriteerde vaarwegen zijn:

Oude Rijn
Beneden-Merwede
Linge
Lek
Hollandse IJssel
De Gouwe
Heimanswetering/Woudwetering
De Zijl
Haarlemmertrekvaart
Schiedamse Schie
Rijn-Schiekanaal
Haagvliet
Havenkanaal Middelharnis
Havenkanaal Dirksland
Uitwateringskanaal
Aarkanaal
Merwedekanaal
Korte Vlietkanaal
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Oude Rijn

Lengte 52 km

Beschrijving - rivier
- van Utrecht via Alphen a/d Rijn en Leiden naar Katwijk
- in 1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - de verkaveling: 1000 jaar erfgoed
- contrasten in maat / schaal en korrel
- openheid en zichten
- jaagpad uit 1664

Cultureel erfgoed (monumenten) - belvedèregebied
- beschermd stadsgezicht Leiden
- noordgrens (Limes) van het Romeinse Rijk
- industrieel erfgoed (oude meelfabrieken, steen en pannenfabrieken)

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

Landschapsstructuur

Zones

OUDE RIJN

info:   Oude Rijn doet nieuwe zaken

 www.ouderijnzone.nl

Visiekaart Oude Rijnzone.
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Landschapsstructuur

Beneden-Merwede

Lengte 28 km

Beschrijving - rivier, zeer druk bevaren door de beroepsscheepvaart
- benedenloop van de Waal (en vroeger ook de Maas)
- Maas in 1904 bij Andel afgedamd (sindsdien bypass via Bergsche Maas)
- onderdeel van Ruimte voor de Rivier
- onderdeel van staande mastroute
- ligging aan zuidzijde van Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - noordzijde verstedelijkt met samenhang tussen woon- en werklandschappen
- scheepsbouwindustrie
- zuidzijde landelijk, grootschalige akkerbouw

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht Dordrecht en Gorinchem
- industrieel erfgoed (havenindustrie)
- slot Loevestein

In eigendom van Rijkswaterstaat (?)

Omstreeks 1200.

Dordrecht lag als vroege vestiging 
tussen een aantal rivieren. In 1299 
verkreeg de stad stapelrechten. 
Dit hield in dat langsvarende 
schepen waren verplicht om hun 
waar in Dordrecht te koop aan te 
bieden. Dit was een zeer belangrijke 
inkomstenbron voor de stad

Na 1421.

In 1421 overviel de st. Elizabeth 
vloed de Nederlanden. Dordrecht 
verloor hierbij het achterland waar 
de stad voor voedsel van afhankelijk 
was. Het verkregen stapelrecht kon 
door de schippers letterlijk omzeild 
worden. De stad was op slag beide 
inkomstenbronnen verloren.

Vanaf 1660.

Het onder water gelopen achterland 
werd in twee eeuwen weer 
teruggewonnen. De dijken werden 
hersteld en het land werd weer in 
gebruik genomen voor landbouw.

Vanaf 1900.

Samen met de groei van de 
stad ontwikkelde Dordrecht en 
omgeving zich ook als industrieel 
knooppunt. Vooral scheepsindustrie 
en het transport van bulkgoederen 
vinden plaats in de havens van de 
Drechtsteden.

BENEDEN-MERWEDE

Zones
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Linge

Lengte 108 km

Beschrijving - rivier
- oorspronkelijk een zijarm van de Waal, maar in 1304 afgedamd bij Tiel
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - fruitboomgaarden
- vroeger goed bevaarbaar
- bochtige dijken met wielen

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht Gorinchem

In eigendom van Waterschap Rivierenland (?)

Landschapsstructuur

Zones

LINGE

Bron: Fietsen langs historische vaarwegen, De Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2010, provincie Zuid-Holland
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Lek

Lengte 62 km

Beschrijving - rivier van Wijk bij Duurstede naar Kinderdijk
- sinds de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 de 
belangrijkste afvoer van de Nederrijn
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - landschappelijk zeer gaaf

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht Schoonhoven, Nieuwpoort, Ameide

In eigendom van Rijkswaterstaat (?)

Landschapsstructuur

Zones

Voor 1122.

De rivier de Lek was ooit een 
onbedijkte aftakking van de 
Kromme Rijn. Voor de bedijking 
kon de rivier vrijelijk buiten de 
oevers treden. De hoofdstroom 
van de Lek is met ongeveer 1500 
jaar oud, een van de jongste uit 
het stroomgordelstelsel.

Na 1122

In het jaar 1122 liet de bisschop 
van Utrecht de Kromme Rijn 
afdammen bij Wijk bij Duurstede. 
Dit zorgde ervoor dat de rivier de 
Lek meer water moest afvoeren. 
Om de rivier te kunnen bedwingen 
legde men rond dezelfde tijd als de 
afdamming, dijken aan. In de tijd 
van de grote ontginningen werden 
kerkjes gebouwd met torens. Deze 
torens bepaalden voor lange tijd de 
oriëntatiepunten vanaf de rivier.

Rond 1350 

Rond 1350 veranderde 
Schoonhoven in een vestingstadje. 
Nadat het stadsrechten had 
verkregen, kreeg het ook 
toestemming om een versterkte 
vesting om de stad aan te leggen. 
Ten tijde van de Oude Hollandse 
Waterlinie verdedigde Schoonhoven 
de doorgang van de Lek. 

Vanaf 1900

Kerktorens bepalen nog steeds 
voor een groot deel de oriëntatie 
vanaf de rivier. Hier zijn in de 
loop van de eeuwen verscheidene 
elementen bijgekomen. Spoor- en 
snelwegbruggen, lichtmasten, 
boeien en bebording zijn nu 
onderdeel van het rivierpanorama. 
Opvallend is dat op dit deel van de 
Lek, veel van de oversteken met 
pontjes gebeurt. De verschillende 
pontveren maken ook deel uit van 
de oriëntatie.

LEK

info:   www.ruimtevoordelek.nl
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Landschapsstructuur

Zones

Hollandse IJssel

Lengte 62 km

Beschrijving - rivier 
- oorspronkelijk een zijarm van de Lek
- in de 13e eeuw afgedamd
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart
- onderdeel van staande mastroute

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - kleinschalige uiterwaarden met zomer- en winterdijk

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht Moordrecht, Gouda

In eigendom van 

De ambities voor de Hollandsche IJssel zijn in 1998 vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan de Hollandsche IJssel (bureau Alle Hosper). Tot op heden wordt 
dit BKP als basis gebruikt voor de vertaling naar concrete plannen zoals ze beschreven worden in het Werkboek 2010, Uitvoeringscontract Hollandsche 
IJssel.

HOLLANDSE IJSSEL

info:   www.schonermooier.nl
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Landschapsstructuur

Zones

De Gouwe

Lengte 62 km

Beschrijving - gekanaliseerde rivier
- verbinding tussen Hollandse IJssel en Oude Rijn
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart
- onderdeel van staande mastroute

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - ontstaan als veenstroom bij Boskoop (van Boskoop tot Alphen aan de Rijn 
gegraven tussen 1200 en 1400)
- haven met tolhuis in de monding van de Gouwe in de Hollandse IJssel
- belangrijkste verbinding tussen Dordrecht en Haarlem (later Amsterdam)

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht Gouda

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

Ontwerpkaart Masterplan stOlwijkersluis

©2006 Ontwerpkaart Masterplan stolwijkersluis

stadstuin met:

weiland, sloot en rietkraag

moerasbos met wandelpad  
en onsluiting beheer

waterdoolhof met land-art

sluis en gemaal

passantenhaven en kanoverhuur

Kleine Zelling: nieuwbouw, publieke 
ruimte en buitendijkse steigers

ontmoetingspunt dorpskern

randweg berm en  
geluiddempend talud

aansluiting randweg op N207 en  
doorvaarbare brug

voetveer

vaarroute Gouda-Krimpenerwaard

doorvaarbare sluis  
(Havensluis en Stolwijkersluis)

zoeklocatie zorglandgoed

bestaand volkstuincomplex

uitbreiding volkstuinen  
(compensatie randweg en spoorzone) 

kleinschalige horeca en  
parkeren bij volkstuincomplex

initiatief Tiendland

voorgenomen aanleg  
bedrijventerrein ISP Veerstalblok

Gouderakse Tiendweg

Wandelgebied langs rivier

Legenda

DE GOUWE

info:   www.goudanet.nl/dossiers/waterstad
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Landschapsstructuur

Zones

Heimanswetering / Woudwetering / 
Braassemermeer / Oude Wetering

Lengte 9 km

Beschrijving - wetering, gegraven omstreeks 1200
- onderdeel van verbinding van Oude Rijn – Ringvaart Haarlemmermeer
- onderdeel van de staande mast route
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - afwatering ten behoeve van drooghouden van veenontginning
- Braassemermeer restant van het veenmeer Leidse Meer

Cultureel erfgoed (monumenten) -Woubrugse basculebrug

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

Omstreeks 1150

Vanwege blijvende 
afwateringsproblemen via de 
Noordzee groef men nieuwe 
watergangen richting het 
noorden. Een van deze zuid-noord 
georiënteerde weteringen was de 
Woudwetering.

Vanaf de 12e eeuw

De Woudwetering werd een 
interessante route voor de 
binnenvaart. Men trok ernaar toe 
om zich aan deze watergang te 
vestigen met allerlei neringen. 
In 1505 werd de enige brug in 
het dorp ter bevordering van de 
scheepvaart afgebroken.

Rond de 17e eeuw

Rond het oostelijker gelegen dorp 
Jacobswoude begon men extreem 
te vervenen. Het dorp eindigde 
als eiland in een plas water. Men 
vluchtte uit het dorp weg, naar het 
aantrekkelijke Woubrugge. Tot de 
aanleg van het Aarkanaal in 1825 
was de wetering zeer belangrijk. In 
1889 bouwde men de brug weer 
op. Pas in 1932 werd het weer een 
eersteklas vaarweg.

Vanaf de 19e eeuw

De Woudwetering is ook een tijd 
belangrijk geweest voor het vervoer 
van kerosine van Rotterdam naar 
Schiphol. Men besloot om de 
kerosine door een pijpleiding 
te vervoeren. Nu wordt de 
Woudwetering vooral bevaren door 
recreatievaart.

HEIMANSWETERING / WOUDWETERING
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Landschapsstructuur

Zones

De Zijl

Lengte 10 km

Beschrijving - korte rivier tussen de Oude Rijn en de Kagerplassen
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - vaargeul is onderdeel van de Kagerplassen

Cultureel erfgoed (monumenten) - nvt

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

DE ZIJL

Spanjaardsbrug in leiden
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Landschapsstructuur

Zones

Haarlemmertrekvaart

Lengte 30 km

Beschrijving - vaart, gegraven omstreeks 1657
- verbinding tussen Kagerplassen en het Spaarne
- deels verbreding van het riviertje de Mare

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - vaart is impuls geweest voor ontwikkeling van de bollenstreek 
- trekschuitverbinding tussen Haarlem en Leiden
- veel landgoederen op binnenduinrand

Cultureel erfgoed (monumenten) - diverse bruggen
- beschermd gezicht Leiden, kasteel Poelgeest

In eigendom van verschillende eigenaren

Gravure van de kantversterking van de 
Leidsche Vaart

Voor 1656.

Men voer met beurtschepen 
(zeilschepen in lijndienst) over 
het Haarlemmermeer. Deze 
vaart was afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Bij storm of 
windstil kon er niet gevaren worden. 
Daarnaast was het een riskante 
onderneming. Plots opstekende 
stormen en ondiepe vaarwegen 
kostten dikwijls levens onder de 
vaarlieden.

Het jaar 1656.

De ingebruikname van de 
Haarlemmer trekvaart/ Leidsche 
vaart. Een snelle, betrouwbare en 
veilige manier van vervoeren. De 
trekschuiten werden getrokken 
door een paard op een jaagpad. 
Zij vervoerden post, pakketjes en 
personen. De vaart is bijna 30 km 
lang. Met een snelheid van ongeveer 
7 km/h duurde de reis Haarlem-
Leiden 4 uur.

Tussen 1840-1860 

Met de komst van de spoorlijn 
werd het gebruik van de trekschuit 
minder populair. Reizen met de 
trein ging aanzienlijk sneller. Met 
een gemiddelde snelheid van 80 
km/h duurde de reis van Leiden naar 
Haarlem nog maar 20 minuten.

Vanaf 1900

Eind negentiende eeuw begon 
men met het aanleggen van een 
rijkswegennetwerk. Halverwege 
de twintigste eeuw werden 
verscheidende rijkswegen 
aangewezen om te transformeren 
naar snelwegen. 

Huidige situatie van de Leidsche Vaart. 
Opgesloten in infrastructuur.

De Haarlemmertrekvaart (1656) 
is een vaarweg in dynamiek. Deze 
vaarweg heeft grote cultuurhistorische 
waarde vanwege de ligging in het 
landschap en de aanwezigheid 
van de landgoederen in de nabije 
omgeving. De Haarlemmertrekvaart 
heeft bijna 200 jaar dienst gedaan als 
trekvaartverbinding tussen Leiden en 
Haarlem. Het beleefbaar maken van dit 
verleden is bij de Haarlemmertrekvaart 
de ambitie.

HAARLEMMERTREKVAART
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Schiedamse Schie

Lengte 3 km

Beschrijving - verbinding tussen Rijn-Schiekanaal en Nieuwe Maas

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - vanouds een moerassig kreekje wat uitmondde in de Merwede
- rond 1250 afgedamd van de Merwede
- hoogtijdagen in de Middeleeuwen door stapelrecht bij Schiedam

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht van Schiedam

In eigendom van Waterschap (?)

Landschapsstructuur

Zones




   


  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





  
  


































  

     
     





     
     
     
     
  


  

     
     
     
  


  

     
     
     
     
     
 





  















 









 

























SCHIEDAMSE SCHIE

info:   www.waterwegwijzer.nl
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Landschapsstructuur

Zones

Rijn-Schiekanaal

Lengte 24 km

Beschrijving - verbinding tussen de Schie en de Oude Rijn bij Leiden
- samenstelling van de Delftse Schie, Delftse Vliet, Trekvliet en Vliet

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - Schie ontstaan als een moerassig kreekje wat uitmondde in de Merwede
- Vliet valt gedeeltelijk samen met het Kanaal van Corbulo (Romeinse tijd)
- Vliet op de binnenrand van de oude duinen en het veengebied 
- Vanwege onenigheid over tolrechten tussen Delft, Schiedam en Rotterdam 
splitst de Delftse Schie in drie afzonderlijke takken bij aansluiting op Merwede 
(Schiedamse Schie, Delfshavense Schie, Rotterdamse Schie)
- afdamming in de Vliet bij Leidschendam, pas vanaf 17e eeuw de sluisjes

Cultureel erfgoed (monumenten) - Geestbrug (oudste tolbrug uit de omgeving)
- beschermd gezicht Leiden, beschermd gezicht Delft, beschermd gezicht 
Leidschendam (sluis), kruithuis Delft van Pieter Post (1659)

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland realiseert een bochtafsnijding in de vaarweg de 
Delftse Schie bij Overschie. De bochtafsnijding is een (gedeeltelijke) 
verschuiving van de vaargeul, die de Oost-Abtspolder doorsnijdt. 
Het tracé loopt vanaf de Hoge Brug rechtdoor de polder in en komt 
uit bij de bestaande dijk naast het industrieterrein Noord-West (zie 
afbeelding). Het project is in de ontwerpfase (2010). Volgens de 
planning is de bochtafsnijding klaar in 2013.

In de vaarweg Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten. 
Deze bochten vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. 
Schepen moeten manoeuvreren, kunnen elkaar in de bocht niet 
passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Stank, geluid, 
licht en uitstoot van gassen van vaartuigen en erosie aan de oevers 
veroorzaken overlast voor omwonenden.

De bochtafsnijding van de Delftse Schie leidt tot:

•	 meer	veiligheid	van	de	vaarweg

•	 meer	doorstroming	van	de	vaarweg

•	 minder	geluids-	en	lichthinder	en	

 luchtverontreiniging

•	 minder	overstroming	c.q.	erosie	van	de	oevers

RIJN-SCHIEKANAAL

Volelvlucht van het centrumplan Leidschendam. met op de 
voorgrond de sluiskant.

info: www.zuid-holland.nl/bochtafsnijdingdelftseschie
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Landschapsstructuur

Zones

Haagvliet

Lengte 9 km

Beschrijving - kanaal, gegraven omstreeks 1345
- zijarm van de Vliet tot in centrum van De Haag
- verbinding naar de Laakhaven en de Binckhorsthaven

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - zichtas op voormalige buitenplaats Drievliet

Cultureel erfgoed (monumenten) - Geestbrug (oudste tolbrug uit de omgeving)

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

Rijn-Schiekanaal

Lengte 24 km

Beschrijving - verbinding tussen de Schie en de Oude Rijn bij Leiden
- samenstelling van de Delftse Schie, Delftse Vliet, Trekvliet en Vliet

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - Schie ontstaan als een moerassig kreekje wat uitmondde in de Merwede
- Vliet valt gedeeltelijk samen met het Kanaal van Corbulo (Romeinse tijd)
- Vliet op de binnenrand van de oude duinen en het veengebied 
- Vanwege onenigheid over tolrechten tussen Delft, Schiedam en Rotterdam 
splitst de Delftse Schie in drie afzonderlijke takken bij aansluiting op Merwede 
(Schiedamse Schie, Delfshavense Schie, Rotterdamse Schie)
- afdamming in de Vliet bij Leidschendam, pas vanaf 17e eeuw de sluisjes

Cultureel erfgoed (monumenten) - Geestbrug (oudste tolbrug uit de omgeving)
- beschermd gezicht Leiden, beschermd gezicht Delft, beschermd gezicht 
Leidschendam (sluis), kruithuis Delft van Pieter Post (1659)

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

HAAGVLIET

Geestbrug in Rijswijk
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Landschapsstructuur

Zones

Havenkanaal Middelharnis 

Lengte 2.3 km

Beschrijving - kanaal, gegraven omstreeks 1460
- verbinding tussen Haringvliet en Middelharnis

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - Goeree Overflakkee vanouds een verzameling van zandplaten
- sinds 13e eeuw bedijkt, waardoor steden los kwamen te liggen van het water
- havenkanalen zijn de verbinding tussen stad en buitenwater
- ingenieuze watermachine met spuikommen en schutsluizen (water werd 
ingelaten bij vloed en bij eb werd het water met kracht weer gespuid, waardoor 
kanalen ontdaan werden van slib)
- overslag op de kades, veerdiensten die mensen van en naar het vasteland 
of andere eilanden vervoerden, scheepswerven waar geklust werd, koelhuizen, 
sorteerinrichtingen, vrachtschepen die aan- en afvoeren en vissersschepen die 
het ruime sop kozen.
- wel jaagpaden, geen beplanting (ivm zeilen op het kanaal)

Cultureel erfgoed (monumenten) - beschermd stadsgezicht van Middelharnis

In eigendom van Waterschap Hollandse Delta (?)

  

herkenbaar. De Kop wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap
met duinen. Het is het oudste landschap van de drie. De Hals is juist het
jongste landschap (1751) en wordt gekenmerkt door lange doorgaande
lijnen. Het is gemaakt als verbinding (Statendam) tussen Goeree en
Overflakkee en dat karakter heeft het nog steeds. De Romp is het 
landschap van ringdijken en aandijkingen en kent vooral grote ruimten.
Landbouw domineert hier. Het is wel eens gekenschetst als ‘subliem
saai’; zo vlakbij de overvolle Randstad is dat een grote kwaliteit. 
De naoorlogse ruilverkavelingen die mede een nasleep waren van de
watersnoodramp van 1953, hebben een grote impact gehad op het
landschap. De inrichting van het gebied is daarbij gerationaliseerd:
aangeharkt en geoptimaliseerd voor de landbouw. De Havenkanalen zijn
enigszins buiten schot gebleven. Het Havenkanaal van Dirksland heeft
binnen de dijken enkele recreatiebosjes gekregen. Binnendijks heeft het
eiland, behalve op de Kop van Goeree, relatief weinig natuurwaarden.
Dit heeft te maken met de geringe landschappelijke diversiteit en de
geringe opgaande beplanting.

Verschillende nederzettingsvormen: vier fasen
In het deltalandschap van Zeeland en Zuid-Holland zijn verschillende
nederzettingstypen te onderscheiden. Allemaal zijn ze van oorsprong
verweven met het lokale landschap en allemaal hebben ze een relatie
met het water (de zee). In de vorm van de nederzettingen wordt op
ingenieuze wijze de nauwe relatie tussen water en land weerspiegeld.
Het nederzettingenpatroon is op Goeree-Overflakkee per landschap (Kop-
Hals-Romp) verschillend. Op de Kop van het eiland is de bebouwing van 
Goedereede nog wel enigszins geconcentreerd (het is dan ook ommuurd
geweest) maar elders op de Kop is de bebouwing erg verspreid. Op de
Romp van het eiland lag de bebouwing eeuwenlang alleen binnen de 

ringdijken, tegen de ringdijken aan. Daar was het relatief veilig wonen.
Via een haven aan de buitenkant van de ringdijk waren de kernen
verbonden met de zee en daarmee met de rest van de wereld. In de
Hals van het eiland zien we ongeveer dezelfde nederzettingsvormen als
op de Romp. De bebouwing en de havenkanalen zijn altijd nauw met 
elkaar verbonden geweest. In het tekstkader op pagina 13 worden vier
bebouwingsfasen onderscheiden en toegelicht. In de eerste fase was het
eenvoudige dijkbebouwing, in de tweede fase waren er kleine compacte
kernen waaraan veelal een uitgesproken stedebouwkundig model ten
grondslag lag. Hier is de ruimtelijke en functionele relatie tussen
haven(kanaal) en kern helder. In de derde fase groeiden de kernen aan
wegen en dijken. De ruimtelijke relatie tussen havenkanalen en kernen
vertroebelde er door. In deze fase speelt ook de sterke groei van het
wegverkeer (wegenaanleg). De belangstelling voor de scheepvaart
verminderde drastisch, wegverkeer was de toekomst! In de vierde fase
groeiden de kernen in grote stappen (planmatig en grootschalig). De
havenkanalen kwamen steeds meer terzijde te liggen.

De havenkanalen als ingenieuze watermachines
De havenkanalen zijn een schoolvoorbeeld van het slim omgaan met
de natuurlijke krachten. Zo waren spuikommen essentieel voor de
werking van de havens, juist door de ‘schotelstructuur’ van de eilanden.
(laag in het midden (de oudlanden - opwassen), hoger naar de randen
(de nieuwlanden - aanwassen), als gevolg van de almaar stijgende
zeespiegel. Door het inlaten van vloedwater in de kommen en het met
kracht weer uitlaten bij eb kon men de havens en havenkanalen van slib
ontdoen. Spuikommen en getijmolens zijn typerende elementen voor
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (en de Belgische kust), juist
vanwege de relatief grote getijde verschillen. Vooral de molens zijn zeer

schaars geworden, maar ook de kommen en de bijbehorende toldeuren
(alleen Goedereede) zijn (uiterst) schaars geworden.

De havenkanalen als levensaders 
De betekenis van de havenkanalen voor het eiland kan moeilijk
worden overschat, het waren de levensaders van de kernen en van
het buitengebied. Zowel de landbouw (afwatering en transport) als de
visserij waren ervan afhankelijk. De hele economie draaide erop. In
de geschiedenis van de verschillende kanalen zien we een constante
strijd om de verbinding tussen kern en open water open te houden.
Dit was een strijd tegen de natuurkrachten (opslibbing, aanslibbing,
dichtslibbing) en een strijd tegen de concurrerende kernen (beheer,
gebruik als afwatering, vaarrechten). Sommelsdijk bijvoorbeeld lijkt
hierbij twee keer flink misgegrepen te hebben: éénmaal heeft Dirksland 
het kanaal dat tussen Dirksland en Sommelsdijk liep (voorheen de
kreek de Boomvliet) zich toe weten te eigenen. De tweede keer heeft
Sommelsdijk haar eigen havenkanaal ‘verloren’ door verzanding en zich
moeten neerleggen bij een aantakking op het kanaal van Middelharnis.
Daar had Middelharnis natuurlijk de zeggenschap over.
De havenkanalen waren de snelwegen van het eiland. Het was er een
drukte van jewelste; overslag op de kades, veerdiensten die mensen van
en naar het vasteland of andere eilanden vervoerden, scheepswerven
waar geklust werd, koelhuizen, sorteerinrichtingen, vrachtschepen
die aan- en afvoeren en vissersschepen die het ruime sop kozen. Via
de kanalen werd bijvoorbeeld honderdduizenden tonnen kalk (ca. 7
ton / ha !) aangevoerd. De kanalen verbonden de kernen met de rest
van de wereld. Op de kanalen werd gezeild en/of werden de schepen
voortgetrokken. Daartoe moest het kanaal vrijblijven van beplanting
(voor de wind) en werden er trekpaden (of jaagpaden)

Kernen tegen de ringdijkenAanwaspolders Groei van de havenkanalen         (uit: LOP, Bureau Alle Hosper)Ontstaan van de jongste polders ter plekke van oude zeegeul

011

HAVENKANAAL MIDDELHARNIS

Bron: Fietsen langs historische vaarwegen, havenkanalen van Goeree-Overflakkee, 2010, provincie Zuid-Holland

Aanwas van land en dus groei van de havenkanalen.
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Landschapsstructuur

Zones

Havenkanaal Dirksland

Lengte 5.5 km

Beschrijving - kanaal, gegraven omstreeks 1669
- verbinding tussen Haringvliet en Dirksland

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - Goeree Overflakkee vanouds een verzameling van zandplaten
- sinds 13e eeuw bedijkt, waardoor steden los kwamen te liggen van het water
- havenkanalen zijn de verbinding tussen stad en buitenwater
- ingenieuze watermachine met spuikommen en schutsluizen (water werd 
ingelaten bij vloed en bij eb werd het water met kracht weer gespuid, waardoor 
kanalen ontdaan werden van slib)
- overslag op de kades, veerdiensten die mensen van en naar het vasteland 
of andere eilanden vervoerden, scheepswerven waar geklust werd, koelhuizen, 
sorteerinrichtingen, vrachtschepen die aan- en afvoeren en vissersschepen die 
het ruime sop kozen.
- wel jaagpaden, geen beplanting (ivm zeilen op het kanaal)

Cultureel erfgoed (monumenten) Schutsluis uit 1790 tussen Haringvliet en kanaal

In eigendom van Waterschap Hollandse Delta

info:   www.havenkanalen.nl

 Visie voor de havenkanalen op Goeree-Overflakkee, 2006

 Novio consult & Strootman i.o.v. IGSO Goeree-Overflakkee

2.4.3 Dirksland
Korte geschiedenis
In 1416 werd de zandplaat van Dirksland bedijkt en verrees het
gelijknamige dorp. In 1465 volgde de ringdijk van Middelharnis,
Sommelsdijk en Duivenwaard. Tussen de twee grote ringdijken bleef
een lange vlakke zeearm over die vrij snel door opslibbingen tot een
kreek verkleinde (Boomvliet). Het noordelijke deel van de Boomvliet
werd de uitwaterings- en scheepvaartgeul van Dirksland. Tussen de
twee ringpolders werden steeds meer landdelen aangedijkt. Voor
het bevaarbaar houden van de geul waren al diverse maatregelen
noodzakelijk zoals een spui voor het diep houden en een sluis in één van
de aanwasdijken. Omdat de geul tussen Sommelsdijk en Dirksland lag,
was afstemming nodig over het beheer. In 1601 verleenden de Staten
van Holland toestemming om de kronkelende Boomvliet te vervangen
door een direct ten oosten van Dirksland te graven haven. De haven zou
lopen tot in ’t Diep (tot in de open rivier) en zou een breedte hebben
van drie roeden (ca. 12 meter). De door de haven varende schepen
mochten ’alleen door de gerechten van Dirksland gearresteerd worden’,
ofwel: Dirksland had zich de verbinding toegeëigend. In de loop der tijd
is de haven telkens verlengd om uiteindelijk zo’n 5,1 km lang te worden.
Tot in de jaren vijftig was de haven van Dirksland (en Middelharnis) de
belangrijkste op het eiland.

Huidige situatie 
De haven is na eeuwen van strijd verworden tot een relict uit het
verleden. Het kanaal is niet meer bevaarbaar. Het kanaal vormt
nog steeds een landschappelijke eenheid maar tussen de dijken is
opmerkelijk veel gebouwd. De nieuwe provinciale weg vormt een
obstakel voor de bevaarbaarheid van het kanaal, evenals enkele
kleinere bruggen. De recente opknapbeurt van de Sas van Dirksland
(gefinancieerd door het Waterschap) heeft een fraaie plek opgeleverd, 
een aanwinst voor het havenkanaal. Even ten noorden van het ziekenhuis
ligt nog ‘De Boezem’. Hierop werd vroeger het water uit de polders
geloosd om vervolgens (met molens) via het havenkanaal te worden
afgevoerd.

In het dorp is de relatie tussen de haven en de Voorstraat indirect en
niet helder. De Voorstraat van een sleuteldorp staat meestal loodrecht
op de ringdijk. Hier kent de Voorstraat een opmerkelijke draaiing ten
opzicht van de Ringdijk. Dit is een gevolg van de loop van de kreek 
‘de Smalle Gooije’ ten tijde van de bedijking van de polder. Op de
dijk tussen de Havenkom en de Voorstraat is bovendien veel gebouwd
waardoor er een diffuse tussenzone is ontstaan. Ook de doorgaande weg
(oude provinciale weg) vormt een grote barrière. Deze brede asfaltstrook
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heeft een deel van de voormalige havenkom afgesneden. Pogingen om
met bloembakken en leilinden het geheel te verfraaien zijn misplaatst.
De voormalige spuikom is nog met enige goodwill te herkennen al
verdiept gelegen terrein. Het is in gebruik als bedrijventerrein. Het
heeft een rommelige, niet representatieve uitstraling. De situatie
rondom de havenkom en voormalige spuikom schreeuwt om een
structurele verbetering.

Ontwikkelingsopgaven
- Maak het kanaal bevaarbaar: opening bij het Haringvliet, obstakels

verwijderen.
- Maak een koppeling met de plannen voor Deltanatuur. Het Zuiderdiep

fungeert nu namelijk zowel voor de aanvoer als de afvoer van
water. In de plannen van Deltanatuur worden dat weer gescheiden
watersystemen. Wellicht kunnen de kanalen hierin een rol gaan spelen.

- Maak een integraal inrichtingsplan voor het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit van de havenkom en de gedempte spuikom. Het
centrum van Dirksland heeft behoefte aan structurele verbeteringen.

- Onderzoek de mogelijkheden voor een structurele inpassing van
landgoederen langs het havenkanaal. In het LOP is ter plekke van het
havenkanaal een zoekgebied voor landgoederen aangegeven.
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HAVENKANAAL DIRKSLAND

Bron: Visie voor de havenkanalen op Goeree-Overflakkee, 2006

Novio consult & Strootman i.o.v. IGSO Goeree-Overflakkee

Bron: Fietsen langs historische vaarwegen, havenkanalen van Goeree-Overflakkee, 2010, provincie Zuid-Holland



34 RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN HISTORISCHE VAARWEGEN IN ZUID-HOLLAND

Landschapsstructuur

Zones

Aarkanaal

Lengte 17 km

Beschrijving - kanaal, in gebruik genomen in 1825
- verbinding tussen Amstel, Drecht en Oude Rijn
- ligging in Nationaal Landschap Groene Hart

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - kanaal door de polder

Cultureel erfgoed (monumenten)

In eigendom van 

Landschapsstructuur

Zones

Uitwateringskanaal

Lengte 2.8 km

Beschrijving - kanaal, in gebruik genomen in 1800
- kanaal van de Oude Rijn naar de Noordzee

Historisch-ruimtelijke kwaliteit

Cultureel erfgoed (monumenten) - uitwateringssluis uit de wederopbouw (rijksmonument)

In eigendom van 

UITWATERINGSKANAAL

AARKANAAL

info:   Landschapsplan provinciale vaarwegen in Zuid-Holland, 2008,

 BTL Advies i.o.v. provincie Zuid-Holland
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Landschapsstructuur

Zones

Landschapsstructuur

Zones

Merwedekanaal

Lengte 17 km

Beschrijving - kanaal, in gebruik genomen in 1892
- verbinding tussen Oostelijk Havengebied van Amsterdam en Gorinchem
- een verbreding en verdieping van bestaande kanalen (de uit 1825 daterende 
Keulse Vaart en het Zederikkanaal)
- sinds 1951 vervangen door Amsterdam-Rijnkanaal

Historisch-ruimtelijke kwaliteit - kanaal door de polder

Cultureel erfgoed (monumenten)

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

Korte Vlietkanaal

Lengte 4.5 km

Beschrijving - kanaal, in gebruik genomen in 1960
- omleidingskanaal om Leiden als directe verbinding tussen Oude Rijn en Vliet 

Historisch-ruimtelijke kwaliteit

Cultureel erfgoed (monumenten)

In eigendom van Provincie Zuid-Holland

MERWEDEKANAAL

KORTE VLIETKANAAL
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3. BELEID

Het overheidsbeleid staat een integrale, gebiedsgerichte benadering voor 

om het ruimtelijke proces van verstedelijking in zo goed mogelijke banen te 

leiden. Cultuurhistorie is in dit beleid erkend als een belangrijke factor, omdat 

zij bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van onze leefomgeving. Het beleid 

wil dat cultuurhistorie op een volwaardige manier wordt meegewogen in de 

belangenafweging bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

Binnen het Rijksbeleid monumentenzorg is 
eveneens een accentverschuiving gaande van 
objectgericht naar gebiedsgericht karakter. 
Dit houdt zoveel in dat er meer oog is voor 
grotere eenheden als ensembles, structuren en 
landschappen.

Begin 2008 is de nieuwe waterwet in werking 
getreden. In het wetsvoorstel staat het 
watersysteem centraal en zijn de doelstellingen 
van het waterbeheer gericht op het duurzaam 
goed functioneren van het watersysteem. Taken 
en bevoegdheden worden duidelijker vastgelegd. 
Samenwerking vormt de basis voor het bereiken 
van de doelstellingen van de Waterwet. De 
huidige diverse vergunningstelsels op het gebied 
van water worden gebundeld. Het wetsvoorstel 
verbetert de doorwerking van water in andere 
beleidsterreinen, met name het ruimtelijke 
domein. De sanering van waterbodems wordt 
overgeheveld van de Wet bodembescherming 
naar de Waterwet en wordt hiermee integraal 
onderdeel van het waterbeheer.

3.2 PROVINCIAAL BELEID

Voor de historische vaarwegen relevante 
beleidsnota’s van de provincie Zuid-Holland zijn 
de volgende.

Coalitieakkoord 2007-2011 Duurzaam 

denken en dynamisch doen’ 
In het Coalitieakkoord 2007-2011 met de titel 
‘Duurzaam denken, dynamisch doen’ hebben 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn 
ambities en doelstellingen voor de jaren 2007-
2011 vastgelegd. Hierin wordt nadrukkelijk 
het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het 
creëren van een aantrekkelijke leefomgeving en 
het vergroten van maatschappelijke participatie 
benoemd. Cultuur en cultuurhistorie vormen 
daarbij uitstekende aanknopingspunten. 
Cultuurhistorische waarden, ook van de 
historische vaarwegen, bepalen in sterke mate de 

3.1 NATIONAAL BELEID

Zoals al in de inleiding is vermeld, is op 
beleidsniveau een verschuiving gaande van 
een sectorale naar integrale, gebiedsgerichte 
benadering. Het rijksbeleid schept hier kaders 
voor. Hiervoor wordt interdepartementale 
verantwoordelijkheid gedragen. Beleidsnota’s die 
betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling 
dienen op elkaar te zijn afgestemd. Toegespitst 
op het hier aan de orde zijnde onderwerp 
betekent dat: de cultuurhistorie moeten worden 
meegewogen. 
Zie de nota’s: Actieprogramma Ruimte en 
Cultuur inclusief de Nota Belvedere, de 
Cultuurnota inclusief het erfgoedbeleid, de 
Kwaliteitsagenda Landschap, de Agenda Vitaal 
Platteland en de Uitvoeringsagenda van de Nota 
Ruimte. 

Parallel aan de integrale benadering is er een 
nieuwe sturingsfilosofie: centraal wat moet, 
decentraal van kan (Nota Ruimte). Het gaat 
dan om decentralisering van bevoegdheden 
tussen de verschillende overheden. De nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening verankert mede dit 
uitgangspunt.

Op grond van de Monumentenwet 1988 
worden in Zuid-Holland 235 weg- en 
waterbouwkundigewerken als Rijksmonument 
beschermd in Zuid-Holland. Tevens liggen een 
aantal vaarwegen in de krachtens deze wet 
beschermde stads- en dorpsgezichten. In de 
Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde 
monumenten (daaronder begrepen ‘groene’ 
monumenten) en archeologische monumenten 
door het Rijk aangewezen kunnen worden als 
wettelijk beschermd monument.
Een vergunning moet vooraf worden aangevraagd. 
Voor gebouwde rijksmonumenten is bijna altijd de 
gemeente krachtens de Monumentenwet 1988 
bevoegd om over verguningen te beslissen. Bij 
bovengemeentelijke belangen is dat de provincie 
of de minister van VROM.
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identiteit en unieke kwaliteit van een gebied en 
daarmee ook de leefbaarheid en het welbevinden 
van bewoners en bezoekers.
In het Coalitieakkoord 2007-2011 zijn de 
volgende ambities opgenomen:
- verbetering van de kwaliteit van het 

landschap: betere inpassing van infrastructuur, 
bedrijventerreinen en overige stedelijke 
functies in bestaand Zuid-Hollands landschap 
(cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden);

- een verschuiving van cultuurbehoud naar 
culturele planologie: culturele waarden moeten 
worden meegenomen bij ruimtelijke plannen;

- behoud, herstel en beter toegankelijk 
maken van oude vaarverbindingen naast 
de landgoederen, opvallende bouwkundige 
complexen als Fort Wierickerschans, 
Werelderfgoed Kinderdijk en waterlinies;

- ontwikkeling en benutting van het culturele 
erfgoed voor recreatief-toeristische doeleinden. 

Cultuurplan 2009-2012
Op basis van het Coalitieakkoord zijn onder de 
titel ‘Mooi’  en Meedoen’ in het Cultuurplan 
2009-2012 de ambities van het provinciate 
cultuurbeleid verder uitgewerkt. Het cultuurbeleid 
moet er aan bijdragen dat Zuid-Holland een 
provincie is waar het goed wonen en werken, 
vestigen en vertoeven is. In het verlengde van de 
provinciate taken op het terrein van de ruimtelijke 
ordening worden cultuur en vooral cultuurhistorie 
gebruikt om leefbaarheid, identiteit en beleving 
van gebieden te versterken en daarmee 
de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland te 
verbeteren. 
Dit Cultuurplan bevat onder de noemer culturele 
planologie de volgende doelstellingen voor 
cultureel erfgoed in relatie tot bevordering van 
ruimtelijke kwaliteit:
- cultuurhistorische kwaliteiten vormen een 

eigenstandig en volwaardig afwegingscriterium 
binnen alle ruimtelijke plannen en 
ontwikkelingen;

- het provinciaal erfgoedbeleid zal gebiedsgericht 
en integraal tot stand komen;

- prioriteit ligt bij hooggewaardeerde gebieden 
(conform de CHS).

Erkenning, herkenning en aandacht wordt 
gevraagd voor de oude vaarwegen en trekvaarten, 
zoals de Vliet en de Haarlemmertrekvaart 
vanwege culturhistorisch belang inclusief 
culturhistorische elementen, zoals bruggen, 
sluizen, brugwachtershuisjes alsmede vanwege 
recreatieve benutting.

Structuurvisie

De kern van de Structuurvisie is het versterken 
van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit 
binnen Zuid-Holland als bijdrage aan een goede 
kwaliteit van leven en een sterke economische 
concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en 
klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. 
Dit wil de provincie bereiken door het realiseren 
van een samenhangend stedelijk netwerk en 
groenstructuur. Goede bereikbaarheid, een 
divers aanbod van woon- en werkmilieus in een 
aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, 
landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende 
kwaliteiten.
De provincie werkt daarvoor samen met 
gemeenten en andere partijen vanuit een 
proactieve houding. De provincie stuurt op 
kwaliteit en functies. Dat kan zijn door te ordenen, 
programma’s en projecten te ontwikkelen, 
onderzoek uit te voeren of te agenderen. Meer 
dan voorheen stuurt de provincie op hoofdlijnen 
en zet zij in op vroegtijdige samenwerking.
Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van 
besturen: ’Lokaal wat kan, provinciaal wat
moet’. De provincie geeft het lokale bestuur 
ruimte bij de ruimtelijke inrichting en stelt 
daarvoor kaders. Hierbij zijn sturen op efficiënt 
ruimtegebruik, verbeteren van de verbindingen en 
samenhang tussen de gebieden naast versterken 
van de ruimtelijke kwaliteiten de uitgangspunten. 
Dit vraagt om duidelijke keuzes. Deze zijn in 
de structuurvisie gemaakt op basis van de 
provinciale belangen.

Om cultuur te kunnen inzetten ter verhoging 
van de kwaliteit van de fysieke ruimte van de 
historische vaarwegen in Zuid-Holland zijn 
Gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit in het 
kader van de Structuurvisie in ontwikkeling, die 
naar verwachting deel gaan uit¬maken van ons 
RO-instrumentarium. Deze gebiedsprofielen 
worden mede gebaseerd op Regioprofielen 
Cultuurhistorie en de Regionale Beeldverhalen 
Vrije Tijd. In de gebiedsprofielen worden welke 
historische vaarwegen de provincie Zuid-Holland 
van provinciaal belang acht, en hoe zij behouden, 
ontwikkeld en beschermd kunnen worden. 

In de Uitvoeringsagenda Structuurvisie 2010-
2020 hebben de provinciale vaarwegen een plek 
op zowel de beleidsagenda (‘vaarwegenbeheer 
recreatie’) als de onderzoeksagenda 
(‘ontwikkelingskansen in relatie tot Ruimtelijke 
Ordening en investeringsstrategie provincie’). 
Dit laatste punt past in de strategie waarin de 
economische infrastructuur via water in betere 
relatie gebracht wordt tot de regionale weg- en 
spoorinfrastructuur en bijbehorend programma. 
De waterwegen behoren vanzelfsprekend bij 
de regionale infrastructuur. Daarmee zijn ze 
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ook onderdeel van de ambitie om ruimtelijke 
en infrastructurele doelen sterker met elkaar in 
verband te brengen. Aandachtspunt daarbij is 
om de economische opgave voor de vaarwegen 
in balans te brengen met de cultuurhistorische 
waarde ervan.

De historische vaarwegen kunnen ook een functie 
vervullen binnen de Zuidvleugelgroenstructuur. 
De Zuidvleugelgroenstructuur is een van de 
drie bovenregionale en structurerende opgaven 
binnen de Structuurvisie. Deze opgaven vloeien 
voort uit de ambitie om voor de uitvoering 
een meer integrale, samenhangende en 
gebiedsgerichte aanpak te kiezen. Het gaat om 
een inte¬grale, gebiedsgerichte opgave in het 
stedelijke en landelijke gebied van Zuid-Holland. 

Beleidsnota Provinciale vaarwegen en 

scheepvaart 2006
In 2006 is het tijd om het beleid bij te schaven 
en goede uitgangspunten te bieden voor het
technisch en nautisch beheer van en op de 
provinciale vaarwegen. De capaciteit van de 
vaarwegen is voldoende om een groei van de 
beroepsvaart mogelijk te maken en daarmee 
een aantal vrachtwagenbewegingen over de weg 
te voorkomen. Nieuwe initiatieven zijn gericht 
op een intensiever gebruik van de vaarweg: 
de Overslagterminal Alphen aan den Rijn zal 
een forse reductie opleveren van het vervoer 
van bier over de weg; maar ook Distrivaart, 
Unitnet en de ‘palletloader’ bieden kansen. Er 
ontstaan netwerken van containerlijndiensten 
over water. Dat betekent wel dat deze 
scheepvaartbewegingen voldoende gefaciliteerd 
moeten worden (ongehinderde doorvaart, geen of 
korte wachttijden bij bruggen en sluizen, betere 
veiligheid, handhaving en onderhoud).

Dit alles biedt voldoende aanleiding om een 
nieuwe beleidsnota op te stellen waarbij wordt
ingegaan op de volgende elementen:
•	beroepsvaart	en	doorgaande	recreatievaart;
•	de	tien	functioneel	samenhangende	
vaarwegtrajecten;
•	de	wensbeelden	die	voor	deze	tien	trajecten	zijn	
geformuleerd, met de nadruk op de afmetingen 
van vaarwegen en kunstwerken, ook wel 
bakbeheer genoemd, en
betrouwbaarheid;
•	en	er	wordt	een	mening	geformuleerd	over	de	
‘overige vaarwegen’ niet zijnde rijksvaarwegen, 
maar die wel in gebruik zijn voor waterrecreatie 
met een verblijfsfunctie;

Deze nota gaat niet in op alle eisen verbonden 
aan waterkering, waterhuishouding en milieu.

Die functies worden uitgewerkt in het Beheerplan 
vaarwegen 2008 - 2012, en in andere
provinciale nota’s.

3.3 GEMEENTELIJK 

BELEID

Om de plaats van cultuurhistorie en met 
name van historische vaarwegen in het beleid 
van de vele gemeenten van Zuid-Holland 
verder te onderzoeken, voert in dit kader te 
ver. In het algemeen valt op dat in de meeste 
bestemmingsplannen de bestemming complex 
historische vaarweg niet is terug te vinden, noch 
de begrenzing daarvan.
Wat de gebouwde rijksmonumenten 
betrefthebben gemeenten op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
een belangrijke verantwoordelijkheid voor de 
monumentenzorg. Zij hebben als taak om 
eigenaren en beheerders van monumenten 
te informeren en te begeleiden bij eventuele 
gewenste wijzigingen van hun monument(en). 
Voor gebouwde rijksmonumenten is bijna altijd de 
gemeente krachtens de Monumentenwet 1988 
bevoegd om over verguningen te beslissen.

3.4 CONCLUSIE

Op grond van de beleidsstukken kan 
geconcludeerd kan worden dat zowel het rijk 
als de provincie een groot voorstander is om 
cultuurhistorie een belangrijkere rol te laten 
spelen in de ruimtelijke ordening en ontwikkeling.

Tegelijkertijd blijkt dat de historische vaarwegen 
nog geen volledige erkenning genieten als 
erkend erfgoed. Zowel in de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur, de Regioprofielen als de 
Provinciale Structuurvisie worden de historische 
vaarwegen onvoldoende genoemd. Dit is 
merkwaardig, want het stelsel van historische 
vaarwegen is allesbepalend geweest bij de 
ontwikkeling van Zuid-Holland. 
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4. BEDREIGINGEN EN KANSEN

Het gebruik van de ruimte is een afspiegeling van de sociale en economische 

omstandigheden van een bepaalde periode. In de huidige dynamische maatschappij 

zijn allerlei ontwikkelingen gaande die hun weerslag hebben op de ruimte. Wat 

betekenen deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de historische vaarwegen? 

Wanneer vormt een ontwikkeling een bedreiging voor een vaarweg, en wanneer 

biedt zij juist een kans? Dit hoofdstuk belicht wat voor effect(en) een ontwikkeling 

kan hebben en/of heeft gehad op de historische vaarwegen. De volgende thema’s 

komen aan bod: handel en transport, recreatie, wonen, infrastructuur, natuur, beheer 

en onderhoud en kennis. 
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Programmeren van de vaarweg

Het aanbrengen van kleinschalige faciliteiten langs de 
vaarweg. 

Bebouwing gericht op de vaarweg

Nieuwe zo dicht mogelijk op vaarweg plaatsen. De korrelgroote 
van de bebouwing moet voldoen aan de historische 
korrelgrootte en de geleding moet nagenoeg overeenkomen. 
Het zicht op belangrijke gebouwen als kerken vrijhouden.

De functie van recreatietoervaart is de laatste decennia toegenomen. Op vaarwegen waar de transportfunctie afneemt ontstaat ruimte voor de toename aan 
recreatieve activiteit op en rond de vaarweg; met goede faciliteiten voor recreanten en toeristen.
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Ontwikkelingen
- De transportfunctie is op een aantal 

historische vaarwegen, zoals bijvoorbeeld de 
Haarlemmertrekvaart, sterk afgenomen. Gevolg 
is een verandering in gebruik, beheer en 
ruimtelijk beeld van deze vaarwegen.

- De functie van recreatietoervaart is de laatste 
decennia toegenomen. De combinatie van 
intensief gebruik voor de beroepsvaart en 
recreatievaart is op een aantal plekken een 
knelpunt. Een voorbeeld van een dergelijk 
knelpunt is de vaargeul van De Zijl over de 
Kagerplassen.

- Watergebonden bedrijven zijn op veel 
plaatsen getransformeerd naar landgebonden 
bedrijven, met verlies van watergerelateerde 
bedrijfsfunctie tot gevolg. Bedrijven die eerst 
op het water waren gericht, richten zich steeds 
meer op de landontsluiting. Het gevolg is dat 
de waterzijde de achterkant van het bedrijf 
wordt en in onbruik raakt.

- Diverse bedrijven langs de vaarweg maken een 
forse schaalvergroting door, zoals bijvoorbeeld 
jachtwerven en havens voor ligplaatsen. 
Steeds vaker worden grote en anonieme 
bedrijfsloodsen direct langs de historische 
vaarweg geplaatst. De cultuurhistorische 
karakteristiek van de vaarweg met haar directe 
omgeving gaat op deze manier verloren.

- Vanwege de aanwezigheid van monumentale 
bruggen en sluizen met een beperkte 
doorvaartbreedte en –lengte is schaalvergroting 
van de binnenvaartschepen slechts beperkt aan 
de orde.

- Een aantal watergebonden bedrijventerreinen 
heeft helemaal niets met de vaarwegen te 
maken. Zo is langs de vaarweg bij Zoeterwoude 
gewoon een woonboulevard ontwikkeld.

- De meeste bruggen worden in 2010 op afstand 
vanuit een bedieningscentrale bediend. Middels 
dynamisch verkeersmanagement wordt ernaar 
gestreefd om schepen zonder wachttijden de 
bruggen te laten passeren. 

Bedreigingen
- Bij uitplaatsing van watergebonden bedrijven is 

compensatie van watergebonden bedrijvigheid 
vastgelegd in de Structuurvisie. Bij concrete 

voorbeelden als Wernink in Leiden of de 
Binckhorst in Den Haag blijkt dit moeilijk te 
realiseren. DBI heeft uitgerekend dat wanneer 
de watergebonden betoncentrales in de Haagse 
regio zouden verdwijnen; er een toename van 
het vrachtverkeer op de A13 ontstaat van 400 
vrachtwagens per dag.

- Het wegvallen van de transportfunctie over 
water kan zorgen voor verminderde aandacht 
voor de vaarweg, zoals bijvoorbeeld vaste 
bruggen, minder gunstige diepgang of 
onregelmatige bedieningstijden van bruggen. 
Dit, terwijl juist deze vaarwegen ook een 
belangrijke functie kunnen hebben voor de 
recreatievaart.

- Monumentale brugwachtershuisjes en tolhuisjes 
langs de vaarweg verliezen hun functie en 
worden niet met zorg en liefde onderhouden.

- Verder verlies aan watergerelateerde 
bedrijfsfunctie zal het ruimtelijke beeld van 
de historische vaarweg geen goed doen. 
Voorkanten worden achterkanten, wat een 
rommelig beeld geeft. Tevens zal de identiteit 
afnemen doordat bedrijven geen levendigheid 
en gebruik meer toevoegen aan de vaarweg.

- Opschaling van bedrijvigheid doet verlies aan 
het cultuurhistorische karakter van de vaarweg.

- Onveilige situatie door de combinatie van 
recreatievaart en beroeps(goederen)vaart.

Kansen
+ In een groeiende metropool als de Randstad 

zijn de historische vaarwegen te benutten 
voor nieuwe economische functies en 
watergerelateerde bedrijvigheid in de vorm 
van natte bedrijventerreinen waarbij goede 
faciliteiten worden geboden voor de overslag 
van goederen van de weg naar het water. 

+ Op vaarwegen waar de transportfunctie 
afneemt ontstaat ruimte voor een intensiever 
recreatief gebruik, waarbij goede faciliteiten 
worden geboden voor de recreanten en 
toeristen.

+ Water opnieuw rol geven als hoogwaardig 
(regionaal) transportnetwerk, zowel tussen 
steden alsook voor binnenstadlogistiek 
(bevoorrading café’s, vuilnisdienst 

4.1 HANDEL EN TRANSPORT

Handel en transport aan de historische vaarwegen is eeuwenlang bepalend geweest 

voor de economische ontwikkeling van Zuid-Holland. De vele vaarwegen zijn de 

verbindende elementen tussen de handelssteden van weleer. Een mooi voorbeeld 

is het beschermd stadsgezicht van Delfshaven: stoere schepen op de vaarweg en 

fiere pakhuizen langs de kades. Een ander voorbeeld is de Woudwetering waar tal 

van kleinere scheepswerven op de oever vertellen over de identiteit en historiciteit 

van deze belangrijke vaarroute tussen Haarlem en Dordrecht. Ook vandaag de dag 

vervullen de meeste vaarwegen een belangrijke rol voor de binnenvaart.
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VaarknooppuntenrouteMissing link; 

Het openstellen van shortcuts als bijvoorbeeld de Zilk 
kan mensen in de gelegenheid stellen om het rondje 
Kagerplassen, Ringvaart Haarlemmermeer en Haarlemmer 
Trekvaart in een dag of weekend te doen.

Routes langs vaarwegen.

Recreatieve routes langs de vaarweg het landschap in laten 
lopen. Nabij stadsfronten kunnen zij de verbinding tussen stad 
en landschap middels de vaarwegen versterken. 

Recreatieve hubs

Het realiseren van knooppunten en transferia om de overstap 
te faciliteren. Dit gebeurt op knooppunten van vaarwegen met 
hoofdinfrastructuur zoals snelwegen. 

Theatrale vergezichten vanaf de vaarwegen geven een optimale beleving van het Zuid-Hollandse landschap. Een koppeling van recreatieve functies op het 
water met aandacht voor de natuurgebieden en historische binnensteden die langs het water liggen versterken deze beleving van de bijzondere kwaliteiten 
van het Zuid-Hollandse landschap.
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Ontwikkelingen
- De historische vaarwegen worden in de 21e 

eeuw meer en meer gebruikt als aantrekkelijk 
routenetwerk voor recreatie en toerisme en als 
plek om te onthaasten en van het landschap 
te genieten. Theatrale vergezichten vanaf de 
vaarwegen geven een sublieme beleving van 
het diverse en veelkleurige Zuid-Hollandse 
landschap.

- Het beeld bestaat dat de vaarweg alleen 
toegankelijk is voor een select gezelschap 
met een boot en vaarbewijs. Hierdoor zijn de 
vaarwegen slechts bij een beperkt publiek goed 
in beeld.

- Recreatief medegebruik van de vaarwegen 
is niet meer alleen de watersporter die een 
meerdaagse tocht gaat maken, maar ook de 
inwoners van de stad die op zondagmiddag 
even een rondje willen varen.

- Steeds vaker worden op de historische 
vaarwegen activiteiten georganiseerd. 
Voorbeelden zijn de Vlietdagen, Dordrecht op 
Stoom, trekschuittochten, een vlootschouw, 
kunstroutes aan de vaarweg en dergelijke.

- De laatste jaren is een toename in 
arrangementen en cruiseschepen 
waarneembaar. In Leiden zijn bijvoorbeeld 
al cruiseschepen tot 80 meter lengte 
langs geweest. DBI heeft hiervoor een 
ligplaatsenbeleidsplan opgesteld. Hierin is 
opgenomen waar kades en afmeerpunten 
gewenst zijn; welke eisen hiervoor gelden; 
hoe lang je er mag liggen en bijvoorbeeld 
ook ruimte voor afmeerplaatsen voor varend 
erfgoed.

- Bij het ontwikkelen van waterrecreatie wordt 
veel aandacht geschonken aan communicatie 
en informatie. Bijvoorbeeld het verspreiden van 
informatie over ‘wat je ziet’ via GPS. Voorbeeld 
hiervan is in het kader van dit themajaar 

gesubsidieerde project Waterstratego. Dit 
is een interactief spel met informatie over 
cultuurhistorische elementen op en rond het 
water.

Bedreigingen
- Recreatieve potenties kunnen onvoldoende 

worden benut vanwege eisen van beroepsvaart 
en bedrijven aan de vaarweg.

- Verdere privatisering van de openbare oevers 
van de vaarwegen.

Kansen
+ Behoud en ontwikkeling van de karakteristieke 

vaarweglandschappen draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van het landschap.

+ Vergroten van de levendigheid van de 
historische vaarwegen door het ontwikkelen van 
op het water gerichte voorzieningen.

+ Ontwikkelen van extravert vaarwegennetwerk 
met duidelijke opstappunten, bewegwijzering, 
aanlegplaatsen, huursloepen, watertaxi’s, 
rondvaarten, kano- en schaatsroutes.

+ Koppeling van recreatieve functies op het water 
met naast de vaarweg gelegen recreatieve 
bestemmingen als natuurgebieden, historische 
binnensteden etc.

+ Verbinden van de historische vaarwegen 
met het onderliggende kleinschaliger 
vaarwegennetwerk; zoals bijvoorbeeld tussen de 
Schie en Midden-Delfland.

+ Aanleg van ‘missing links’ zoals bijvoorbeeld 
tussen de Haarlemmertrekvaart en de Ringvaart 
Haarlemmermeer. Dit maakt het mogelijk om 
in een middag een rondje Trekvaart-Ringvaart-
Kaag te varen.

+ Ontwikkelen van routenetwerk langs 
de vaarweg: herstel van jaagpaden en 
vaarwegoevers geschikt maken voor recreatief 
verkeer als fietsen, skeeleren en wandelen.

+ Het beschermen en toevoegen of uitbreiden 
van recreatieve functies aan historische 
gebouwen langs de vaarroutes kan de beleving 
van deze parels langs de vaarweg verhogen. 
Hierbij kan gedacht worden aan kleine ingrepen 
zoals het toevoegen van informatieborden 
met geschiedenisverhalen, maar ook aan 
het toevoegen van horeca en bootverhuur. 
Kerngedachte is dat deze historische gebouwen 
een functie krijgen, waardoor ze beter publiek 
toegankelijk worden.

4.2 RECREATIE OP EN LANGS DE VAARWEG

Landschap krijgt een steeds belangrijkere rol als plek om te recreëren en te 

ontspannen. De  Structuurvisie zet in op het verbinden van stad en land. De 

waterinfrastructuur van de historische vaarwegen zijn van nature perfecte 

verbindingen. De vaarwegen zijn uitstekend geschikt als toeristische en recreatieve 

waterinfrastructuur. 

Bestaande en geplande recreatiegebieden
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Vaarwegen en hoofd-infrastructuur

Grote knooppunten bieden kansen voor recreatieve overstapplaatsen; transferia van autoweg naar waterweg, eventueel

gecombineerd met boot- en kanoverhuur en horecafuncties. 
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Ontwikkelingen
- In de afgelopen decennia zijn tal van 

verkeersbruggen over de vaarwegen 
toegevoegd. De hoge prioriteit voor het 
wegverkeer geeft een aantal beperkingen aan 
het gebruik van de vaarwegen. In de snelwegen 
zijn in het verleden veelal vaste bruggen 
gebouwd, of bruggen die slechts zeer beperkt 
geopend mogen worden. Voor de komende 
periode lijkt de koers te zijn om steeds vaker 
aquaducten te bouwen. Voorbeelden hiervan 
zijn het Gouwe-aquaduct in de A12, het tracé 
van de N44 onder de Vliet door en het in 
aanbouw zijnde aquaduct in de A4 bij de Oude 
Rijn. Voor de Rijnlandroute en het Trekvliettracé 
is deze keuze nog niet gemaakt. 

- Veel nieuwe oeververbindingen zijn niet als 
‘brug over het water’ vormgegeven; balustrades 
verhinderen het zicht op het water en de 
oversteek is onduidelijk geworden. De vaarweg 
is daardoor niet zichtbaar en beleefbaar. 

- Doorgaande jaagpaden en ventwegen langs de 
vaarwegen zijn doorsneden door de toevoeging 
van nieuwe kruisende infrastructuur.

- Het is interessant om te zien hoe het nieuwe 
spoor- en snelwegennetwerk op veel plekken 
raakt aan het netwerk van de historische 
vaarwegen. Bijvoorbeeld de A4 ter hoogte van 
de ringvaart Haarlemmermeer of ter hoogte 
van de Oude Rijn. Gek genoeg zijn dit nu veelal 
alleen ruimtelijke oriëntatiepunten, maar geen 
functionele knopen.

- Bruggen en objecten die niet beschermd zijn 
dreigen te verdwijnen. Voorbeelden hiervan 
zijn jonge monumenten, zoals de Baileybrug 
bij de Vlietlanden of speciale bruggen over de 
Haarlemmertrekvaart.

Bedreigingen
- De aanleg van nieuwe (spoor)wegen of de 

opschaling hiervan vormt veelal een bedreiging 
voor de vaarweg. Historische elementen als 
bruggetjes en sluizen worden vervangen door 
grotere, moderne bouwwerken en raken in 
onbruik of worden gesloopt. 

- Door toevoeging van parallelle 
weginfrastructuur kan de doorgaande lijn van 
de vaarweg in het geding komen.

Kansen
+ De kruispunten tussen het snelle netwerk van 

spoor en snelweg met het langzame netwerk 
van de vaarwegen bieden kansen om de 
vaarwegen voor grote groepen weggebruikers 
zichtbaar en beleefbaar te maken.

+ Grote knooppunten bieden kansen voor 
recreatieve overstapplaatsen; transferia 
van autoweg naar waterweg, eventueel 
gecombineerd met boot- en kanoverhuur en 
horecafuncties.

+ Openbaar maken van de oevers met 
nieuwe jaagpaden vergroot de recreatieve 
infrastructuur en maakt het water vanaf de 
oevers beter beleefbaar.

+ Toevoeging van nieuwe vaarwegen in het 
netwerk biedt kansen om kleinere rondjes te 
kunnen varen met sloep of plezierjacht.

+ Nieuwe watertransferia tussen het snelle en 
het trage netwerk maken het voor een grotere 
doelgroep mogelijk om vanuit auto en trein 
over te stappen op boot en fiets en zo het 
landschap van Zuid-Holland vanaf het water 
en/of de waterlijn te beleven en te verkennen. 
Onderdeel van de watertransferia is een 
flexibel netwerk van op- en overstappunten. 
De ontsluiting van het netwerk van historische 
vaarwegen maakt deze vaarwegen voor een 
groter publiek bereikbaar. Op deze manier 
kunnen meer mensen de vaarweg ontdekken 
en beleven.

4.3 INFRASTRUCTURELE GROEI

In het verleden waren de vaarwegen de snelle verbindingen tussen de steden. De 

trekvaarten van Zuid-Holland is het oudste openbaarvervoer netwerk van Europa. 

Met de komst van de postkoets en trein en later de auto(snelweg) hebben een 

aantal vaarwegen een belangrijke personen- en goederenvervoerfunctie verloren. 

Door toenemende mobiliteit is er een doorgaande uitbreiding en opschaling van 

auto(snel)wegen.
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Bouwen met de waterlinie

De oude inundatiekommen kunnen gebruikt worden tbv 
waterberging en nieuwbouw kan plaatvinden achter de 
hoofdverdedigingslijn. hiermee wordt het open landschap 
behouden

Ontwikkeling van rivierfronten bij stadskernen

Kernen met een ‘voorkant’ naar het water gericht.

Activiteiten

Organiseren van activiteiten rond het water (markten, kermis).

Levendigheid rond het water 

Vrijhouden van zichten. 

Voorkomen van lintverdichting langs de vaarweg.

Op veel locaties is de relatie tussen de vaarweg en het centrum niet optimaal, delen van de stad hebben hun rug naar de vaarweg gekeerd. Heroriëntatie 
van de stad op de vaarweg maakt deze relatie weer sterk. Stad en de vaarweg vormen samen de openbare ruimte. Hierij te denken aan openbare kades, 
waterpleinen, oeverparken etc.

Inspiratie hierbij is Parijs waar oude industriele kanalen een nadrukkelijke plek hebben gekregen in het stedelijk weefsel.



RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN HISTORISCHE VAARWEGEN IN ZUID-HOLLAND 49

Ontwikkelingen
- De vaarwegen in de zuidvleugel van de 

Randstad zijn voor een groot deel in het 
stedelijk gebied komen te liggen door de 
toenemende stadsuitbreidingen. Vanwege de 
uitdijende stad en woonbebouwing langs de 
vaarweg liggen veel vaarwegen niet echt vrij 
meer in het landschap. 

- Door het uitdijen van de steden en de toename 
van de grote infrastructuur verstedelijkt de 
vaarweg verder. 

- Langs vele historische vaarwegen is in de loop 
der tijd nieuw (bij)gebouwd. Ook in de directe 
omgeving van de vaarweg wordt soms nieuwe 
bebouwing geplaatst. Daar is op zich niets 
mis mee, mits dit op juiste wijze gebeurt. Een 
zorgvuldige inpassing is altijd een vereiste. 

- In de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties 
wordt vooral consumerend omgegaan met het 
vaarwegmilieu. Bestaande kwaliteiten worden 
benut, maar er wordt weinig nieuwe kwaliteit 
toegevoegd.

- Sommige stadscentra zijn van de vaarweg 
losgeweekt. Het historische centrum is nog wel 
aanwezig, maar is niet meer de vitale plek die 
het vroeger is geweest.

Bedreigingen
- Als er geen rekening wordt gehouden met de 

karakteristieken van de vaarweg, haar ligging in 
het landschap en haar uitzichten hierop, dan 
gaan er cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden verloren door de verdergaande 
verstedelijking.

- Door een onjuist gekozen situering en 
oriëntatie van kavel en gebouw aan de vaarweg 
en/of een niet passende vorm, kleurgebruik en 
maatvoering van de nieuwbouw kan de kwaliteit 
van de vaarweg worden aangetast. 

- De vaarweg dreigt ‘dicht te slibben’, 
ingeklemd tussen bebouwing, waar door 
verdichting steeds minder doorzicht is naar 
het achtergelegen open land. Ook wanneer 
bebouwing zichtbaar in de omgeving van de 
vaarweg wordt geplaatst bestaat de dreiging 
van verlies van inbedding in en zicht op het 
landschap

- Mogelijkheid dat de historische vaarweg 
in zijn karakter wordt aangetast door 

bebouwing die niet reageert op vaarweg en 
haar karakteristieken; bijvoorbeeld doordat 
groenstructuren langs de vaarweg worden 
verwijderd of doordat oevers privaat worden 
gemaakt.

Kansen
+ Opnieuw verbinden van historische stadscentra 

aan de vaarweg.
+ Heroriëntatie van de stad op de vaarweg; een 

stedelijk gezicht aan het water met openbare 
kades, waterpleinen, oeverparken etc.

+ Contrast tussen stad en land kan verduidelijkt 
en zichtbaar gemaakt worden langs vaarweg, 
tevens kunnen contrasten tussen verschillende 
stadsgezichten en landschapsgezichten 
versterkt worden.

+ De historische vaarwegen kunnen veel kwaliteit 
en identiteit geven aan stad en nieuwbouw.

+ Kans is om bebouwing die je wilt zien vanaf het 
water weer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld de 
buitenplaatsen langs de Vliet.

+ Kans is om oevers langs de vaarwegen publiek 
te maken.

+ Nieuwbouw krijgt een meer vanzelfsprekende 
opbouw als rekening wordt gehouden met 
de aanwezige historische structuur en de 
karakteristieken van de historische vaarweg, 
alsook de landschappelijke structuur waar de 
vaarweg deel van uitmaakt.

4.4 BEBOUWING

Water – en zo ook de vaarweg- wordt tegenwoordig gezien als mooie plek om aan 

te wonen. Vaarwegen hebben hierdoor een rol als woonlocatie, vaak in de vorm van 

linten langs het vaarwater. Vanouds lag de vaarweg voor het overgrote deel vrij in 

het landschap, met hierlangs compacte steden. De stadscentra lagen direct aan de 

vaarweg.
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Nationale landschappen het Groene Hart en Hoeksche Waard
EHS, belangrijke weidevolgelgebieden en Natura2000

Rivierpanorama

De landschapsstructuur van de omgeving beleefbaar maken 
vanaf de vaarweg. 

De vaarweg inclusief zijn zachte groene oevers maken een belangrijk onderdeel uit van de PEHS en de EHS.

Openbare oevers langs de vaarweg maken de vaarweg niet alleen vanaf water, maar ook vanaf de oever zichtbaar en beleefbaar.
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Ontwikkelingen
- In recentere jaren zijn veel vaarwegen 

opgenomen als structureren binnen de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS). Tevens grenzen grote delen van 
de Woudwetering, Heimanswetering, 
Aarkanaal, Oude Rijn, Gouwe, Hollandse 
IJssel, Lek, Merwede, Merwedekanaal en 
Linge aan de toekomstige Ecologische 
Hoofdstructuur, waarbij soms koppelingen 
kunnen worden gemaakt met naastgelegen 
natuurgebieden. Zeker langs de rivieren speelt 
natuurontwikkeling een grote rol, met onder 
andere projecten als Ruimte voor de Rivier.

- Natuurontwikkeling en bevordering van 
ecologische functies kan over het algemeen als 
positieve ontwikkeling worden beschouwd. Wel 
moet daarbij in gedachte worden genomen dat 
een historische vaarweg een cultuurmonument 
is en geen natuurmonument.

- Een duidelijke trend is dat bij nieuwe 
woonomgevingen steeds minder bomen 
worden aangeplant ten behoeve van het uitzicht 
van nieuwe bewoners. Ook in de historische 
binnensteden (zoals bijvoorbeeld Delft) is 
de kwaliteit van de vaarwegbegeleidende 
groenstructuren de laatste decennia achteruit 
gegaan. 

Bedreigingen
- Bij overhand natuur op ruimtelijk beeld kunnen 

karakteristieken verloren gaan zoals open 
ruimte, zichtbaarheid en historische zichtlijnen. 
Watergangen kunnen verlanden en oeverlijnen 
en bomenlanen vervagen door een ander 
beheer, waardoor oorspronkelijke patronen 
kunnen verdwijnen. Ook kan het toevoegen van 
jong opschot en struikgewas het zicht vanuit 
de omgeving op het vaarwater verhinderen en 
de toegankelijkheid en betreedbaarheid van het 
water en de waterkant verminderen.

- Intensief gebruik door recreatie en transport 
kan conflicteren met ecologische functie; 
intensief gebruik van de vaarweg door (vooral) 
gemotoriseerd verkeer levert bijvoorbeeld 
verstoring van natuurgebieden op.

- Versnippering van eigendom en beheer 
van (oevers langs) de vaarwegen bedreigt 
ecologische ontwikkeling langs de gehele 
vaarweg, wat belangrijk is voor het slagen van 

een ecologische verbindingsstructuur.

Kansen
+ Goede kansen voor het verder ecologisch 

ontwikkelen van de vaarwegen ten behoeve van 
de EHS, onder andere door oeverontwikkeling. 
De vaarwegen bieden als langgerekte 
doorgaande waterverbindingen een uitgelezen 
kans om te benutten als groenblauwe 
lijnvormige ecologische verbindingen.

+ Koppeling van vaarwegen met omliggende 
(nieuwe) natuurgebieden vergroot de habitat en 
heeft een positieve invloed op de natuurwaarde 
van de vaarwegen. Tevens kan dit een extra 
verbinding en aanhechting van de vaarweg met 
het omliggende landschap opleveren.

+ Door het toepassen van eenduidig afgestemd 
ecologisch beheer langs de vaarweg kan zowel 
het ruimtelijk beeld als de ecologische kwaliteit 
verbeteren. Een ecologisch oeverbeheer, het 
verbeteren van de waterkwaliteit en waar gepast 
het aanplanten van opgaand groen zijn hierbij 
goede manieren om ecologie te verbeteren. 
Dit kan tevens grote voordelen opleveren 
voor het ruimtelijk beeld en de continuïteit 
van de vaarweg, hierbij valt te denken aan de 
bijdrage van bloemrijke oevers en doorgaande 
beplantingsstructuren.

+ Herstel van vaarwegbegeleidende 
groenstructuren in oude binnensteden en bij 
nieuwe woongebieden.

4.5  ECOLOGIE EN BEPLANTING

Veel vaarwegen hebben een functie als ecologische verbinding. De 

waterverbindingen dragen bij aan het verspreiden van soorten en creëren een 

habitat voor flora en fauna. Daarbij zijn een aantal vaarwegen geflankeerd door 

bomenrijen en hebben ze meestal groene oevers.
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Recreatieve transferia

Aanleg steigers

Plaatsen bewegwijzering

Ontwikkelen horeca voorzieningen

Mogelijk maken parkeervoorzieningen

 Nieuwe ingrepen en projecten kunnen de karakteristiek van de vaarweg versterken wanneer zij zijn gekoppeld aan de lokale landschappelijke 
karakteristiek. Zo kunnen er op kleine schaal, met veel aandacht voor de lokale landschappelijke kwaliteiten, recreatieve transferia aangelegd worden.
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Ontwikkelingen
- Grootschalig oeveronderhoud geeft op veel 

plaatsen geen verlies aan kwaliteit. Fraaie 
oplossingen zijn die waarbij nieuwe damwanden 
zijn voorzien van een deksloof onder de 
waterlijn met hierboven een gemetselde of 
van basaltblokken voorziene oeverbeschoeiing. 
Op enkele plaatsen is jammer genoeg 
de damwand tot ver boven de waterlijn 
waarneembaar wat afbreuk doet aan de 
kwaliteit van de vaarweg.

- Consequent ‘opruim’-onderhoud heeft tot 
gevolg dat langs de provinciale vaarwegen 
nagenoeg geen (verkrotte) woonboten 
liggen afgemeerd. Bijeffect is dat openbare 
aanlegplaatsen langs de vaarwegen tot een 
minimum zijn beperkt.

- DBI werkt aan reconstructie van de oevers 
langs vaarwegen in eigendom van provincie. 
Hierbij bestaat de mogelijkheid dat ook 
oevers van derden door de provincie worden 
opgeknapt. De nieuwe oeverconstructie wordt 
dan wel eigendom van de provincie.

- Voor de reconstructie van oevers is een 
oeverkeuzeboek opgesteld door DBI met 11 
voorbeeldtypen oevers.

4.6 BEHEER EN ONDERHOUD

Een groot deel van de historische vaarwegen in Zuid-Holland is in eigendom van 

de Provincie Zuid-Holland. De Dienst Beheer Infrastructuur is verantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen. Recent heeft DBI 

een landschapsplan laten opstellen om de beeldkwaliteit van de vaarwegen veilig 

te stellen voor de toekomst. Aan het landschapsplan is een uitvoeringsprogramma 

gekoppeld. 

Bedreigingen
- Versnippering van vaarweg met bijbehorende 

oevers, jaagpaden etc. door geen eenduidig 
beheer.

- Versnippering beheer levert slecht 
gefragmenteerd beeld. Bij groot onderhoud 
van kades, beschoeiingen en andere 
afmeerpalen langs de vaarweg wordt lang niet 
altijd dezelfde kwaliteit hersteld als voorheen 
aanwezig was. Gemetselde kadewanden worden 
soms vervangen door stalen damwanden en 
beton. Een andere wijze van materialisatie en 
constructie is veelal een verslechtering van de 
cultuurhistorische kwaliteit van de vaarwegen.

- Onjuiste materialisatie bij grootschalig 
herstelonderhoud van beschoeiingen.

- Veelheid aan eigenaren en beheerders vraagt 
veel onderlinge afstemming en samenwerking.

Kansen
+ Een zorgvuldig beheer en onderhoud van de 

vaarweg is de garantie voor een duurzame 
veiligstelling van de ruimtelijke en historische 
kwaliteiten.

+ Uitvoering van de voorstellen die gedaan zijn in 
het landschapsplan provinciale vaarwegen.

+ Herstel van de historische jaagpaden langs de 
vaarwegen.

+ Nieuwe ingrepen en projecten kunnen de 
karakteristiek van de vaarweg versterken 
wanneer zij zijn gekoppeld aan de lokale 
landschappelijke karakteristiek.
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Afwaarderen profiel

Plaatsen groenvoorzieningen op kade

Beperken aantal parkeerplaatsen

Vrijhouden van zichten

Ruimen van vervuilende objecten

Toekomstige lintverdichting beperken

De vaarwegen komen weer tot leven in het dagelijks leven van de inwoners van Zuid-Holland.
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Ontwikkelingen
- Veel kennis en onderzoek over de vaarwegen 

beschikbaar op een lager schaalniveau dan de 
provincie. Bijvoorbeeld bij de projectbureaus 
Oude Rijnzone, Hollandse IJssel en Groene 
Hart.

- Bestuurders meer betrekken bij 
planontwikkeling door het vergroten van besef 
van cultuurhistorische waarde.

Bedreigingen
- Weinig besef van historisch belang en hoe hier 

ruimtelijk concreet mee om te gaan. Hierdoor 
dreigen door planmakers en overheden nog 
te vaak maatregelen te worden genomen 
die de karakteristieken van de vaarwegen 
onherstelbaar aantasten. Men realiseert zich 
dikwijls niet wat het historisch belang is van 
de vaarweg, waardoor er geen rekening mee 
wordt gehouden. Tevens is men vaak niet 
op de hoogte van manieren waarop nieuwe 
ontwikkelingen juist kunnen bijdragen aan 
de identiteit en kwaliteit van de historische 
vaarwegen. Hierdoor kunnen de vaarwegen 
een groot deel van hun bijzondere uitstraling 
kwijtraken. 

4.7 KENNIS

Om de historische vaarweg te behouden en levendig beleefbaar te laten zijn is het 

verzamelen en delen van kennis omtrent haar cultuurhistorische waarde nodig. 

Naast deze kennisvergaring is het beschikbaar maken van deze kennis voor experts, 

overheden en burgers een belangrijke basisvoorwaarde voor het voortbestaan van 

de historische vaarwegen.

Kansen
+ Richtlijnen voor het vergunningenbeleid van 

gemeenten kan bijdragen om ontwikkelingen in 
de goede richting te leiden.

+ Historisch onderzoek en verspreiding van 
kennis en verhalen kan het waardebesef van de 
vaarwegen vergroten en hierdoor waarborgen. 
De verspreiding van kennis en verhalen dragen 
bij aan het deel worden van deze informatie 
aan het regionaal geheugen, het wordt 
gemeenschappelijke kennis. Dit vergroot het 
waardebesef van de historische vaarwegen en 
hiermee wordt indirect de kwaliteit ook beter 
gewaarborgd.

+ Door de structuur en de ligging van de gehele 
vaarweg en haar omgeving te analyseren 
kan niet alleen de cultuurhistorische waarde 
gewaarborgd worden, maar neemt tevens de 
kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen toe als deze 
kennis wordt toegepast.

Hub/programmering

Bevaarbaar maken van aanwezige vaarweg

Graven van nieuwe ‘ short-cut’ vaarweg 

Aanleg steigers

Plaatsen informatie borden

Plaatsen bewegwijzering
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Kernboodschap is: de historische vaarwegen 
genieten nog geen volledige erkenning als 
erkend erfgoed. Zowel in de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur, de Regioprofielen als de 
Provinciale Structuurvisie worden de historische 
vaarwegen onvoldoende genoemd. Dit is 
merkwaardig, want het stelsel van historische 
vaarwegen is allesbepalend geweest bij de 
ontwikkeling van Zuid-Holland.

De historische diversiteit van de vaarwegen is 
een belangrijke karakteristiek van streekeigen 
identiteit. Met de opkomende aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit en bij de uitwerking van 
de Structuurvisie; de gebiedsprofielen en de 
vrijetijdsvisie verdient voorliggend onderzoek 
verder vervolg. De kracht van voorliggend 
onderzoek is de integraliteit: cultuurhistorie, 
economische waarde, toerisme & recreatie, 
waterkwaliteit, inrichting en gebruik van de oever.

De vaarwegen herinneren aan het oorspronkelijke 
Zuid-Hollandse landschap van duin, veen en 
klei. De Hollandse steden zijn ontstaan aan deze 
vaarwegen. De internationale groei in handel 
en transport was niet mogelijk geweest zonder 
de historische vaarwegen. Vroeger waren de 
vaarwegen de verbindingen tussen steden en 
door open land, nu vormen ze blauwe aders in 
een groeiende metropool. 

De vaarwegen dienen inspiratiebron te zijn bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De vaarwegen 
verdienen het dat er zorgvuldiger wordt 
omgegaan met de ruimtelijke en historische 
kwaliteiten.

Panoramische vergezichten vanaf het water 
dienen formeel beschermt te worden. Dit kan in 
de vorm van een verordening of door toevoeging 
in de Cultuurhistorische Waardenkaart. 

Voor die waterwegen die de provincie in 
eigendom heeft, is het vooral een zaak van ‘goed 
voorbeeld doet goed volgen’. De expertmeeting 
stelt voor om als vervolg op dit onderzoek voor 
één specifieke vaarweg een vaarwegverkenning 
uit te voeren en dit te koppelen aan een concreet 
uitvoeringsprogramma.

De kwaliteit van de oever verdient blijvend 
aandacht. Ruimtelijke continuïteit van eenzelfde 
oevertype is gewenst. Het recent door DBI 
opgestelde profielenboek is hierin een eerste 
goede stap.

5. CONCLUSIES, 
AANBEVELINGEN EN 

VERVOLG

5.1 BELANG VAN VAARWEGEN
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Provincie, gemeenten, waterschappen en 

maatschappelijke organisaties
1. Ontwikkel gezamenlijk een visie gericht op de  
 gehele vaarweg, zodat nieuwe ontwikkelingen  
 zoals woningbouw niet resulteren versnippering  
 van oeverprofielen, jaagpaden etc. Succesvolle  
 voorbeelden zijn de Hollandse IJssel en de Oude  
 Rijnzone. Dergelijke kansen zijn er ook voor de  
 havenkanalen van Goeree-Overflakkee en de  
 Vlietzone.
2. Maak informatie en kennis over de historische  
 vaarwegen digitaal op een centrale website 
 toegankelijk. Een goed voorbeeld hiervan is  
 bijvoorbeeld de website www.goudanet.nl of  
 de website van Vereniging Regio Water www. 
 waterwegwzer.nl
3. Onderzoek of de historische vaarwegen te 
 benutten zijn voor nieuwe openbaar 
 vervoersystemen over water.
4. Geef vanuit de specifieke vaarwegkarakteristiek  
 vorm aan nieuwe kruisende infrastructuur. 
 Zorg hierbij voor zicht op de historische   
 vaarweg. De zichtbaarheid van de vaarwegen  
 vanaf de weginfrastructuur kan positief bijdragen  
 aan beleving, bekendheid en historisch besef van  
 de vaarweg en haar omgeving. 

Provincie
1. Geef het goede voorbeeld bij historische   
 vaarwegen die in provinciaal eigendom zijn, door 
 te werken aan de ruimtelijke kwaliteit van 
 historische vaarwegen. 
2. Geef de historische vaarwegen een nadrukkelijke 
 plek in de provinciale Structuurvisie. Hierbij kan 
 gedacht worden aan het vastleggen van 
 zogenoemde vaarwegzones. 
3. Waarborg het zicht op het landschap door 
 landschappelijke ‘vides’ vanaf de vaarweg vast te 
 stellen; open te blijven zichten op het landschap.  
 Zowel het beeld vanaf land als het beeld vanaf 
 water is relevant.
4. Geef uitvoering aan het door dBI opgestelde 
 Landschapsplan Provinciale Vaarwegen in Zuid- 
 Holland.
5. Maak gebruik van de historische ontwikkeling 
 van de vaarwegen bij het opstellen van de nog op  
 te stellen Gebiedsprofielen Zuid-Holland. De 
 historische vaarweg met haar eigen (bouw)  
 karakteristieken kan een rijke inspiratiebron zijn bij  
 het opstellen van typologische kenmerken.
6. Vanuit de provinciale ambitie om stad en land  
 sterker met elkaar te verbinden zal de provincie 
 onderzoek moeten uitvoeren naar hoe het 
 routenetwerk voor wandelaar en fietser zich 
 verhoudt tot het routenetwerk voor boten en 
 sloepen. Een visie op nieuwe bruggen en pontjes 
 is nodig om twee aantrekkelijke routenetwerken te 
 ontwikkelen.

Gemeenten
1. Geef de historische vaarwegen een nadrukkelijke  
 plek in gemeentelijk beleid. Denk hierbij aan het 
 definiëren van de karakteristiek van zowel de 
 vaarweg als het landschap. Op deze manier kan 
 de veelzijdigheid en diversiteit van het Zuid-
 Hollandse vaarwegenlandschap veiliggesteld 
 worden voor de toekomst. 
2. Houdt en/of maak de oevers van de historische 
 vaarwegen openbaar. Op deze manier zijn de 
 vaarwegen ook vanuit de omgeving te beleven 
 voor bijvoorbeeld wandelaars en fietsers.
3. Behoud en onderhoud cultuurhistorisch 
 waardevolle objecten en werk aan het cultureel 
 erfgoed van de 21e eeuw.
4. Stop met het ontwikkelen van niet watergebonden 
 bedrijventerreinen aan de historische vaarwegen.
5. Benut de capaciteit van de vaarwegen voor  
 (bulk)transport over water en maak ruimte voor 
 nieuwe overslaglocaties aan de historische 
 vaarwegen.
6. Geef publieke voorzieningen en andere 
 centrumfuncties een plek aan de historische 
 vaarweg. Op deze manier worden/blijven de 
 vaarwegen levendige plekken in het stedelijke 
 weefsel.

Waterschappen
1.  Houdt en/of maak de historische vaarwegen 
 bevaarbaar.
2. Maak verbindingen tussen de historische 
 vaarwegen en de omgeving. Op deze manier 
 ontstaat een kleinschaliger recreatief  
 routenetwerk.
3. Zoek samenwerking met gemeente en 
 oeverbeheerders.

Bedrijven 
1. Maak inzichtelijk op welke wijze u met uw plannen 
 wilt investeren in het behoud en de ontwikkeling 
 van de historische vaarwegen.
2. Zoek samenwerking met gemeente en 
 oeverbeheerders.

Maatschappelijke organisaties
1. Zoek samenwerking met elkaar en stel een 
 concreet uitvoeringsprogramma op.
2. Daag provincie en gemeente uit om te 
 participeren in de realisatie van dit 
 uitvoeringsprogramma.
3. Draag bij aan de overdracht van kennis en 
 informatie over de historische vaarwegen voor het 
 grote publiek. Zoek hierbij samenwerking met 
 provincie en gemeente.

5.2 AANBEVELINGEN
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Op 30 juni 2010 hebben een aantal experts 
op het gebied van historische vaarwegen hun 
reflectie gegeven op de concepteindrapportage 
van het onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit van 
de historische vaarwegen in Zuid-Holland.

Aan deze expertmeeting hebben de volgende 
personen deelgenomen:

- Enno Schimmel, provincie Zuid-Holland, 
Cultuur en Vrije Tijd

- Marc Laman, Erfgoedhuis Zuid-Holland 
- Ton van der Weerd, Vereniging Regio Water
- Bart Wielenga, provincie Zuid-Holland, Dienst 

Beheer Infrastructuur
- Karen Wissink, provincie Zuid-Holland, Cultuur/

Vrije Tijd
- Wim Voogt, OKRA landschapsarchitecten

Conclusie van deze expertmeeting is dat 
historische vaarwegen van belang zijn. 

- De kracht van voorliggend onderzoek is de 
integraliteit: cultuurhistorie, economische 
waarde, toerisme & recreatie, waterkwaliteit, 
inrichting en gebruik van de oever.

- De historische diversiteit van de vaarwegen is 
een belangrijke karakteristiek van streekeigen 
identiteit. Met de opkomende aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit en bij de uitwerking van 
de Structuurvisie; de gebiedsprofielen en de 
vrijetijdsvisie verdient voorliggend onderzoek 
verder vervolg. 

- Panoramische vergezichten vanaf het water 

dienen formeel beschermt te worden. Dit 
kan in de vorm van een verordening of 
door toevoeging in de Cultuurhistorische 
Waardenkaart. 

- Voor die waterwegen die de provincie in 
eigendom heeft, is het vooral een zaak 
van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. De 
expertmeeting stelt voor om als vervolg 
op dit onderzoek voor één specifieke 
vaarweg een vaarwegverkenning uit te 
voeren en dit te koppelen aan een concreet 
uitvoeringsprogramma.

- De kwaliteit van de oever verdient blijvend 
aandacht. Ruimtelijke continuïteit van eenzelfde 
oevertype is gewenst. Het recent door Dienst 
Beheer Infrastructuur (DB)I opgestelde 
profielenboek is hierin een eerste goede stap.

De in het rapport genoemde aanbevelingen zijn 
heel waardevol. De experts merken op dat ze heel 
inhoudelijk zijn en geen inzicht geven in het hoe.

In hoofdstuk 3. BELEID worden een aantal 
relevante documenten gemist. Zo is de 
Waterwet relevant nationaal beleid en zijn op 
provinciaal niveau de Nota Scheepvaart en de 
Netwerkanalyse van de Zuidvleugel van belang. 
De vaarwegen zijn wel in de cultuurhistorische 
waardenkaart opgenomen.

In hoofdstuk 4. BEDREIGINGEN EN KANSEN 
komen vanuit de expermeeting de volgende 
aanvullingen:

BIJLAGE: VERSLAG EXPERTMEETING HISTORISCHE 

VAARWEGEN 30 JUNI 2010

5.3 VERVOLG

Provincie Zuid-Holland wil de handen uit de mouwen. Het begin is samen onderzoeken wat ruimtelijke 
kwaliteit nu eigenlijk is, maar een logische tweede stap is het daadwerkelijk bouwen aan ruimtelijke 
kwaliteit van de historische vaarwegen! Niet alleen plannen maken, maar vervolgens ook concrete 
uitvoering buiten. 

In de komende periode moet het belang dat de provincie Zuid-Holland hecht aan behoud en 
bescherming van de blauwe aders bekend worden bij Rijk, provincie, Waterschappen en gemeenten. 
Bescherming van de vaarwegomgeving vraagt nadrukkelijk een gezamenlijke en integrale aanpak.

Bij lopende uitvoeringsprojecten op en aan de vaarwegen; ,waar tijd, geld en energie al beschikbaar 
zijn zal gekeken moeten worden welke extra kansen benut kunnen worden voor ontwikkeling van de 
historische vaarwegen.  

Vanuit het adagium ‘Goed voorbeeld doe goed volgen’ dient provincie Zuid-Holland zelf het voortouw 
nemen bij de vaarwegen die ze zelf in eigendom en beheer heeft. De benoemde kansen in hoofdstuk 
3 bieden hiervoor diverse mogelijkheden.
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Handel en transport
- Bij uitplaatsing van watergebonden bedrijven is 

compensatie van watergebonden bedrijvigheid 
vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie. Bij 
concrete voorbeelden als Wernink in Leiden of 
de Binckhorst in Den Haag blijkt dit moeilijk te 
realiseren. DBI heeft uitgerekend dat wanneer 
de watergebonden betoncentrales in de Haagse 
regio zouden verdwijnen; er een toename van 
het vrachtverkeer op de A13 ontstaat van 400 
vrachtwagens per dag.

- Een aantal watergebonden bedrijventerreinen 
heeft helemaal niets met de vaarwegen te 
maken. Zo is langs de vaarweg bij Zoeterwoude 
gewoon een woonboulevard ontwikkeld.

- De meeste bruggen worden in 2010 op afstand 
vanuit een bedieningscentrale bediend. Middels 
dynamisch verkeersmanagement wordt ernaar 
gestreefd om schepen zonder wachttijden de 
bruggen te laten passeren. 

Recreatie op en aan de vaarweg
- De laatste jaren is een toename in 

arrangementen en cruiseschepen 
waarneembaar. In Leiden zijn bijvoorbeeld 
al cruiseschepen tot 80 meter lengte 
langs geweest. DBI heeft hiervoor een 
ligplaatsenbeleidsplan opgesteld. Hierin is 
opgenomen waar kades en afmeerpunten 
gewenst zijn; welke eisen hiervoor gelden; 
hoe lang je er mag liggen en bijvoorbeeld 
ook ruimte voor afmeerplaatsen voor varend 
erfgoed.

- Bij het ontwikkelen van waterrecreatie wordt 
veel aandacht geschonken aan communicatie 
en informatie. Bijvoorbeeld het verspreiden van 
informatie over ‘wat je ziet’ via GPS. Voorbeeld 
hiervan is in het kader van dit themajaar 
gesubsidieerde project Waterstratego. Dit 
is een interactief spel met informatie over 
cultuurhistorische elementen op en rond het 
water.

Infrastructurele groei
- In het verleden zijn veelal vaste bruggen 

gebouwd. Voor de komende periode lijkt de 
trend te zijn om steeds vaker aquaducten te 
bouwen. Voorbeelden hiervan zijn het Gouwe-
aquaduct in de A12, het tracé van de N44 
onder de Vliet door en het in aanbouw zijnde 
aquaduct in de A4 bij de Oude Rijn.

- Voor de Rijnlandroute en het Trekvliettracé is 
deze keuze nog niet gemaakt. 

- Bruggen en objecten die niet beschermd zijn 
dreigen te verdwijnen. Voorbeelden hiervan 
zijn jonge monumenten, zoals de Baileybrug 
bij de Vlietlanden of speciale bruggen over de 
Haarlemmertrekvaart.

Bebouwing
- In de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties 

wordt vooral consumerend omgegaan met het 
vaarwegmilieu. Bestaande kwaliteiten worden 
benut, maar er wordt weinig nieuwe kwaliteit 
toegevoegd.

- Kans is om bebouwing die je wilt zien vanaf het 
water weer zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld de 
kastelen en buitenplaatsen langs de Vliet.

- Kans is om oevers langs de vaarwegen publiek 
te maken.

Beheer en onderhoud
- DBI werkt aan reconstructie van de oevers langs 

vaarwegen in eigendom van provincie. Hierbij 
bestaat de mogelijkheid dat ook oevers van 
derden door de provincie worden opgeknapt. 
De nieuwe oeverconstructie wordt dan wel 
eigendom van de provincie.

- Voor de reconstructie van oevers is een 
oeverkeuzeboek opgesteld door DBI met 11 
voorbeeldtypen oevers.

Kennis
- Ontwikkelingen. Veel kennis en onderzoek 

over de vaarwegen beschikbaar op een lager 
schaalniveau dan de provincie. Bijvoorbeeld bij 
de projectbureaus Oude Rijnzone, Hollandse 
IJssel en Groene Hart.

- Bestuurders meer betrekken bij 
planontwikkeling door het vergroten van besef 
van cultuurhistorische waarde.

Slot
Afgesproken wordt dat de genoemde 
opmerkingen worden opgenomen in de 
rapportage. Aan het einde van de bijeenkomst 
wordt geconstateerd dat het nog niet mogelijk 
is om een sluitend advies te geven over de 
volgende stap. Aanwezige experts delen de 
opvatting dat met alleen nieuw beleid geen 
adequaat antwoord wordt geboden aan de 
genoemde bedreigingen en kansen. Mogelijk is 
het doen van één specifieke vaarwegverkenning 
een logische volgende stap.
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